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Val av medlemmar i äldrerådet för 2021–2025
886/00.00.01/2021
STST § 85
Beredning: servicechefen för tjänster för seniorer Sofie Klawér-Kallio, tfn
0440 555 345
Enligt 27 § i kommunallagen ska kommunstyrelsen inrätta ett äldreråd för
att garantera den äldre befolkningens möjligheter att delta och påverka samt
sörja för äldrerådets verksamhetsförutsättningar.
Äldrerådet är ett bestående, rådgivande organ. Äldrerådet företräder de
äldre i Lovisa och bevakar deras intressen i det kommunala beslutssystemet.
Äldrerådet har som uppgift att





främja och utveckla samarbetet mellan kommunen och den äldre
befolkningen genom en aktiv dialog med olika kommunala organ
främja den äldre befolkningens jämlika deltagande i samhällets olika
verksamheter
följa med den äldre befolkningens behov och ta initiativ och göra
framställningar samt ge utlåtanden och rekommendationer i
äldreomsorgsfrågor
bevaka att viktiga frågor för den äldre befolkningen beaktas i alla
organs verksamhet och att deras sakkunskap förmedlas till dessa
organ.

Stadsstyrelsen fattar beslut om äldrerådets sammansättning, inrättande och
verksamhetsförutsättningar. Stadsstyrelsen kan besluta inrätta ett
gemensamt råd för äldre och personer med funktionsnedsättning (14 § i
förvaltningsstadgan).
Aktiva pensionärsföreningar i Lovisa:










Isnäs Pensionärer r.f.
Liljendal pensionärer rf
Loviisan Eläkkeensaajat ry
Loviisan seniorit ry
Svenska församlingspensionärerna i Lovisa rf
Lovisanejdens Svenska Pensionärer rf
Pernå Pensionärer rf
Pensionärsföreningen Trivselklubben r.f.
Valkon eläkkeensaajat ry

För mandatperioden 2017–2020 valde stadsstyrelsen sex
pensionärsföreningar som representerade båda språken i olika delar av
Lovisa att utse sina representanter samt ersättare till äldrerådet. De
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föreningar som utsåg sina representanter och ersättare för dem var Liljendal
pensionärer rf, Loviisan Eläkkeensaajat ry, Loviisan seniorit ry,
Lovisanejdens Svenska Pensionärer rf, Pernå Pensionärer rf och Valkon
eläkkeensaajat ry. Tekniska nämnden och kulturnämnden utsåg var sin
representant till äldrerådet. Grundtrygghetsnämnden utsåg två av
grundtrygghetsnämndens ledamöter till rådet och ordförande och
sekreterare för äldrerådet.
Föredragning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom
Förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att alla de föreningar som räknas upp i beredningen
kan utse en representant till äldrerådet samt en ersättare för denna för
mandatperioden 2021–2025. Utöver detta kan de äldre personer som bor i
Lovisa och deras anhöriga anmäla sitt intresse att delta i äldrerådets arbete.
Näringslivs- och infrastrukturnämnden och välfärdsnämnden utser var sin
representant till äldrerådet.
Dessutom befullmäktigar stadsstyrelsen grundtrygghetsnämnden






Beslut:

att välja medlemmarna och ersättarna för dessa till rådet utgående från
de utnämningar som pensionärsföreningarna, den äldre befolkningen
och deras anhöriga, näringslivs- och infrastrukturnämnden och
välfärdsnämnden gjort
att utse två av grundtrygghetsnämndens ledamöter till rådet
att utse en av stadens anställda och en ersättare för hen till äldrerådet
att välja ordförande och sekreterare för äldrerådet bland de utnämnda
att sköta andra nödvändiga arrangemang i frågan.

Beslut enligt förslaget.

--GN
Beredning: servicechefen för tjänster för seniorer Sofie Klawér-Kallio,
tfn 0440 555 345
På sitt sammanträde 25.10.2021 befullmäktigade stadsstyrelsen i Lovisa
stad grundtrygghetsnämnden
 att välja medlemmarna och ersättarna för dessa till rådet utgående från
de utnämningar som pensionärsföreningarna, den äldre befolkningen
och deras anhöriga, näringslivs- och infrastrukturnämnden och
välfärdsnämnden gjort
 att utse två av grundtrygghetsnämndens ledamöter till rådet
 att utse en av stadens anställda och en ersättare för hen till äldrerådet
 att välja ordförande och sekreterare för äldrerådet bland de utnämnda
 att sköta andra nödvändiga arrangemang i frågan.
Alla föreningar som räknas upp i beredningen för stadsstyrelsens ärende i
paragraf 85 har kontaktats, och alla äldre personer som bor i Lovisa och
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deras anhöriga har haft möjlighet att anmäla sitt intresse att delta i
äldrerådets arbete under perioden 2021–2025. Följande personer är
intresserade av att delta i äldrerådets verksamhet:
 som representant Petri Hyvönen, som ersättare Margareta Lepänaho
(Loviisan seniorit ry)
 som representant Lea Turunen, som ersättare Liisa Paajanen (Valkon
eläkkeensaajat ry)
 som representant Kristina Lindfors, som ersättare Sture Andersson
(Liljendal pensionärer rf)
 som representant Anja Husu, som ersättare Orvokki Hautaviita
(Loviisan Eläkkeensaajat ry)
 som representant Monica Wiik, som ersättare Agneta Lindholm
(Pernå pensionärer rf)
 som representant Tord Carlström, som ersättare Maj-Len Jaatinen
(Svenska församlingspensionärerna i Lovisa rf).
Loviisan seniorit ry har dessutom anmält sin representants intresse att sköta
ordförandeskapet i äldrerådet.
Annika Lindfors har i egenskap av invånare i Lovisa och anhörig till en
äldre person anmält sitt intresse att delta i äldrerådets verksamhet.
Välfärdsnämnden utsåg på sammanträdet 17.11.2021 Håkan Karlsson till
sin representant. Näringslivs- och infrastrukturnämnden har utsett Nina
Björkman-Nysten till sin representant.
Föredragning: grundtrygghetsdirektör Carita Schröder
Förslag:

Grundtrygghetsnämnden utser till äldrerådet

ordinarie representant Petri Hyvönen, ersättare Margareta Lepänaho
(Loviisan seniorit ry)

ordinarie representant Lea Turunen, ersättare Liisa Paajanen (Valkon
eläkkeensaajat ry)

ordinarie representant Kristina Lindfors, ersättare Sture Andersson
(Liljendal pensionärer rf)

ordinarie representant Anja Husu, ersättare Orvokki Hautaviita
(Loviisan Eläkkeensaajat ry)

ordinarie representant Monica Wiik, ersättare Agneta Lindholm
(Pernå pensionärer rf)

ordinarie representant Tord Carlström, ersättare Maj-Len Jaatinen
(Svenska församlingspensionärerna i Lovisa rf)

ordinarie representant Annika Lindfors

ordinarie representant Håkan Karlsson (välfärdsnämnden)

ordinarie representant Nina Björkman-Nysten (näringslivs- och
infrastrukturnämnden)

ordinarie representant, serviceansvarig Monica Sund (representant för
stadens personal), ersättare Karolina Hovi.
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Grundtrygghetsnämnden utser två nämndledamöter till äldrerådet.
Grundtrygghetsnämnden väljer ordförande och sekreterare för äldrerådet
bland de personer som utsetts till äldrerådet. Äldrerådet sammanträder vid
behov, dock minst fyra gånger om året, på kallelse av ordföranden.
Beslut:
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Val av socialhandledare
1035/05/2021
GN
Beredning: servicechef, tjänster för barn och ungdom, Jaana Iivonen, tfn
0440 555 471.
En tjänst som socialhandledare inom barnfamiljers socialarbete har varit
ledig att sökas senast 25.11.2021. Ansökningsannonsen har publicerats
elektroniskt på stadens webbplats, i Kuntarekry.fi –tjänsten samt i
mol.fi –tjänsten.
Behörighetskrav enligt lagen om yrkesutbildad personal inom socialvården
(817/2015), rätt att utöva socionomyrke på grundval av utbildning som
genomgåtts i Finland.
Till tjänst vald bör innan valet bekräftas uppvisa ett straffregisterutdrag
enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar
med barn (504/2002) samt förete godtagbart läkarintyg över sitt
hälsotillstånd. Prövotiden är sex månader. Placering vid tjänsteförhållandets
början är barnfamiljers socialarbete. Tjänsteförhållandets villkor enligt
arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn
(SH-avtalet). Arbetstid och övriga villkor avtalas i tjänsteförordnandet.
Inom utsatt tid inkom tre ansökningar. Alla sökande uppfyller
behörighetskraven, två sökande kallades till intervju. Intervjuerna utfördes
av servicechef, tjänster för barn och ungdom, Jaana Iivonen samt ledande
socialarbetare Maria Rosvall. Grundtrygghetsnämnden representanter hade
inte möjlighet att delta.
Föredragande: grundtrygghetsdirektör Carita Schröder
Förslag:

Beslut:

Katja Salminen väljs fr.o.m. 1.1.2022 till tjänsten som socialhandledare
inom barnfamiljers socialarbete. Arbetstid och övriga villkor avtalas i
tjänsteförordnandet.
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Östra Nylands plan för ordnande av social-, hälso- och sjukvård för 2022
952/05.00/2021
GN
Beredning: ledande läkaren Marika Ylärakkola, tfn 040 665 18 25, och
grundtrygghetsdirektör Carita Schröder, tfn 040 570 28 07
Enligt 34 § i hälso- och sjukvårdslagen ska kommunerna inom samma
sjukvårdsdistrikt göra upp en plan för ordnande av hälso- och sjukvård
utifrån uppföljningsuppgifter om invånarnas hälsa och invånarnas
servicebehov. Kommunerna ska förhandla om planen med samkommunen
för sjukvårdsdistriktet. Primärvårdsenheterna för samkommunen för
sjukvårdsdistriktet har en lagstadgad uppgift att stödja uppgörandet av
planen för ordnande av områdets hälso- och sjukvård.
I den förordning som getts med stöd av 34 § i hälso- och sjukvårdslagen
föreskrivs om frågor som ska ingå i planen för ordnande av social-, hälsooch sjukvård. I planen ska det överenskommas om samarbetet mellan
kommunerna, om målen för verksamheten för främjande av hälsa och
välbefinnande och vem som svarar för verksamheten, om ordnandet av
hälso- och sjukvårdstjänster, om tjänster som gäller jour, bilddiagnostik och
medicinsk rehabilitering och om det samarbete som behövs mellan
aktörerna inom primärvården, den specialiserade sjukvården, socialvården,
barndagvården, läkemedelsförsörjningen och andra områden.
Enligt 34 § 3 mom. i hälso- och sjukvårdslagen ska planen göras upp för
varje fullmäktigeperiod och godkännas i samkommunen för
sjukvårdsdistriktet. En förutsättning för godkännandet är att minst två
tredjedelar av kommunerna i samkommunen understöder planen och att
dessa kommuners invånarantal är minst hälften av det sammanlagda
invånarantalet i alla kommuner i samkommunen. Kommunerna och
samkommunen ska varje år tillsammans bedöma utfallet av planen och vid
behov göra ändringar i den.
Kommunerna i östra Nyland har gjort ett utkast till plan för ordnande av
social-, hälso- och sjukvård för 2022 som kommunerna önskar att man ska
utnyttja vid upprättande av organiseringsavtalet för HUS. Planen stödjer
samarbete mellan områdets kommuner särskilt vid gränssnittet för
tjänsterna inom specialiserad sjukvård. Planens strategiska fokusområden
för vilka man fastställt gemensamma verksamhetsmodeller och mål i planen
är





mental- och missbrukarvård/terapigaranti
jourtjänster
utvecklande av tjänsterna inom specialiserad sjukvård på området
seniorernas funktionsförmåga/geriatrisk rehabilitering av seniorerna
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digitala tjänster
samarbete med den specialiserade sjukvården på välfärdsområdet
välfärdsområdets enhet för kunskapsledning och -utveckling
vårdgaranti
beskrivning av servicekedjor
samarbete som gäller främjande av välfärd, hälsa och säkerhet efter
social- och hälsovårdsreformen.

Bilaga nr 5.
Plan för ordnande av social-, hälso- och sjukvård för 2022
Föredragning: grundtrygghetsdirektör Carita Schröder
Förslag:

Beslut:

Grundtrygghetsnämnden i Lovisa stad godkänner för sin del den bifogade
planen för ordnande av social-, hälso- och sjukvård och skickar planen
vidare till Lovisa stadsstyrelse för godkännande.
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Beviljande av understöd för 2022
1036/05/2021
GN
Beredning: grundtrygghetsdirektör Carita Schröder, tfn 040 570 28 07
Enligt punkt 13 i 26 § i Lovisa stads förvaltningsstadga ingår i organens
allmänna uppgifter att besluta om fördelning av understöd inom sin sektor
inom ramen för budgeten.
I grundtrygghetscentralens budget för 2022 har det inte reserverats något
anslag för beviljandet av oplanerade understöd på grund av kraven för att
effektivisera ekonomin.
Föredragning: grundtrygghetsdirektör Carita Schröder
Förslag:

Beslut:

Grundtrygghetsnämnden beslutar att understöd inte kan beviljas till
föreningar eller till tredje sektorns övriga verksamhet under budgetåret
2022.
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Beslut om social- och hälsovårdens klientavgifter 2022
1037/02.02.00/2021
GN
Beredning: servicechefen för tjänster för vuxna Päivi Sippula, tfn
040 188 36 54, servicechefen för tjänster för barn och unga Jaana Iivonen,
tfn 0440 555 471, och servicechefen för tjänster för seniorer Sofie
Klawér-Kallio, tfn 0440 555 345
Klientavgifterna som tas ut för social- och hälsovårdstjänsterna har
indexjusterats. De genom lag fastställda avgifterna är högsta avgifter som
kommunen inte kan överskrida. Maximieurobeloppen justeras vart annat år
i enlighet med ändringen i folkpensionsindexet eller arbetspensionsindexet.
Detta bestäms i lagen och förordningen. Avgiftstaket för hälsovården
omfattar från och med ingången av 2022 flera avgifter än tidigare, bland
annat avgifter för munhälsovård och avgifter för tillfällig hemsjukvård.
Eurobeloppet för avgiftstaket under ett kalenderår är 692 euro. Efter att
avgiftstaket har nåtts, är de tjänster som taket gäller i huvudsak avgiftsfria
för klienten till slutet av kalenderåret.
Genom lag eller förordning har man inte separat fastställt avgifterna för
serviceboende, tillfällig hemservice och stödtjänster som ingår i vård som
tillhandahålls hemma. För dessa tjänster kan kommunen ta ut en
klientavgift vars storlek kommunen bestämmer, men avgiften får vara högst
lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen. Ändringarna träder i
kraft 1.1.2022.
Bilaga nr 7.
1) Klientavgifter för social- och hälsovård
2) Klientavgifter för serviceboende med heldygnsomsorg
Föredragning: grundtrygghetsdirektör Carita Schröder
Förslag:
Beslut:

Grundtrygghetsnämnden i Lovisa stad beslutar godkänna klientavgifterna
för social- och hälsovården i enlighet med bilagorna.
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Att ta ut en tillfällig självriskandel för färdtjänsten för personer med funktionsnedsättning
1038/08.01.01/2021
GN
Beredning: servicechefen för tjänster för vuxna Päivi Sippula,
tfn 040 188 36 54
Färdtjänsten hjälper personer med svår funktionsnedsättning att
självständigt klara av sina dagliga sysslor. Enligt 8 § i lagen om service och
stöd på grund av handikapp ska kommunen ordna skälig färdtjänst för
personer med svår funktionsnedsättning. Enligt 4 § i förordningen om
service och stöd på grund av handikapp omfattar färdtjänsten sådana
transporter som en person med svår funktionsnedsättning behöver för







arbete
studier
uträttande av ärenden
deltagande i samhällelig verksamhet
rekreation
annat sådant ändamål.

Lovisa stad och Lappträsk kommun beviljar ett taxikort för de personer med
svår funktionsnedsättning som behöver färdtjänst. Personen med svår
funktionsnedsättning betalar själv en självriskandel för taxikortet. Den
ändrade lagen om klientavgifter trädde i kraft 1.7.2021. I lagen bestäms om
att ta ut självriskandelen direkt av klienten för den service som kommunen
har organiseringsansvar för. Då uppbär kommunen avgiften, det vill säga
serviceproducenten tar inte längre ut självriskandelen direkt.
Självriskandelen har inte tagits ut efter 1.7.2021 eftersom
serviceproducenten för taxikortet inte har kunnat skicka
klientförteckningarna med exakta färdrutter till kommunen. Lovisa stad och
Lappträsk kommun har flera olika självriskandelar som påverkas av färdens
längd. Detta har medfört kommunerna tydliga ekonomiska förluster.
Kommunerna i östra Nyland håller på att genomföra en regional
konkurrensutsättning av upphandling av transporter i enlighet med lagen
om service och stöd på grund av handikapp och socialvårdslagen.
Upphandlingen består av två delar: först konkurrensutsätts
reseanordningscentralen och efter detta konkurrensutsätts bilarna.
Inledningen av upphandlingen har skjutits upp flera gånger. Med
upphandlingen får kommunerna i fortsättningen förteckningar med
klientens färdrutter av reseanordningscentralen. Då kan man ta ut
självriskandelar av klienterna.
Eftersom upphandlingen har skjutits upp flera gånger, föreslås det att
Lovisa stad och Lappträsk kommun fastställer en minimisjälvriskandel för
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färderna i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp
och socialvårdslagen. Minimisjälvriskandelen är 3,30 euro/färd. Man tar ut
självriskandelen tills upphandlingen har slutförts.
Föredragning: grundtrygghetsdirektör Carita Schröder
Förslag:

Grundtrygghetsnämnden beslutar ta ut en självriskandel på 3,30 euro/färd
för transporterna i enlighet med lagen om service och stöd på grund av
handikapp och socialvårdslagen tills upphandlingen av färdtjänsten har
slutförts.
Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut:
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Ersättningar till stödpersoner inom handikappservice från 1.1.2022
1039/05/2021
GN
Beredning: servicechef Päivi Sippula, tfn 040 1883 36 54
Med person med funktionsnedsättning avses en person som på grund av
skada eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av
de funktioner som hör till normal livsföring.
Syftet med stödåtgärderna i enlighet med lagen om service och stöd på
grund av handikapp är att främja förutsättningarna för personen med
funktionsnedsättning att leva och vara verksamma som jämbördig medlem
av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som
handikappet medför.
Principen för ordnandet av de tjänster och stödåtgärder som personer med
funktionsnedsättning behöver är att de hjälper personen att klara sig på egen
hand. De anslagsbundna tjänsterna och stödåtgärderna för personerna med
funktionsnedsättning omfattar rehabiliteringshandledning,
anpassningsträning, redskap, maskiner och apparater som personen behöver
för att klara av de dagliga sysslorna, förflyttningshjälpmedel, andra redskap,
maskiner och apparater samt extra kostnader för kläder och specialkost.
Stödpersonsverksamhet är en annan stödåtgärd som riktas till personerna
med funktionsnedsättning som behöver stöd med att delta i samhället, skapa
och upprätthålla sociala relationer samt stöd i en svår livssituation på grund
av ensamhet eller någon annan orsak. En person med funktionsnedsättning
kan också beviljas en stödperson för att stöda personens
självständighetsprocess och utveckling.
Personen som behöver stöd kan bo i sitt eget hem, i en stödbostad, på en
anstalt eller inom familjevård. Stödpersonen är en vän/ledsagare till
personen hemma eller utanför hemmet, till exempel på bio, teater och när
personen uträttar ärenden.
Det är inte meningen att stödpersonen ersätter en yrkesutbildad person eller
personlig assistans för personer med svår funktionsnedsättning. En
familjemedlem som bor i samma hushåll med personen med
funktionsnedsättning kan inte vara en stödperson. En anställd (till exempel
en handledare på boendeenheten) kan inte heller vara en stödperson för sin
egen klient.
Stödpersonen ska i regel vara minst 18 år. Personen med
funktionsnedsättning kan själv skaffa sig en stödperson. Vid behov
assisterar en anställd inom handikappservicen i att skaffa en stödperson.
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Personen med funktionsnedsättning och stödpersonen kan träffas mellan en
och fyra gånger i månaden.
Stödpersonen betalas ett arvode på 38 euro/gång (90 minuter) och
kostnadsersättning. Som kostnadsersättning kan betalas högst 52 euro i
månaden mot kvitto för resekostnader, inträdesbiljetter till konserter och
övriga motsvarande kostnader. Kostnadsersättningarna betalas till
stödpersoner för verkliga kostnader enligt kvitton.
Kilometerersättningen betalas enligt en separat reseräkning i enlighet med
Folkpensionsanstaltens kilometerersättning. Arvodet för stödpersonen höjs
inte 2022.
Föredragning: grundtrygghetsdirektör Carita Schröder
Förslag:

Beslut:

Grundtrygghetsnämnden beslutar att stödpersonerna inom
handikappservicen betalas arvoden och ersättningar i enlighet med det
ovannämnda från och med 1.1.2022.
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Vårdarvoden för stöd för närståendevård 2022
1040/05/2021
GN
Beredning: servicechef Päivi Sippula, tfn 040 188 36 54, och servicechef
Sofie Klawér-Kallio, tfn 0440 555 345
Med närståendevård avses att vård av och omsorg om en äldre, en
funktionshindrad eller en sjuk person anordnas i hemförhållanden då vården
ges av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära. Med
stöd för närståendevård avses en helhet som omfattar behövliga tjänster
som tillhandahålls den vårdbehövande samt vårdarvode till
närståendevårdaren, ledighet och service till stöd för närståendevården.
Vårdarvoden betalas inom ramen för det anslag som beviljats i budgeten till
närståendevårdare som vårdar personer vars vård mest binder vårdaren och
till närståendevårdare till personer som behöver mest vård och omsorg.
Grundtrygghetsnämnden i Lovisa stad har 18.12.2012 § 29 fastställt
anvisningarna för genomförande av stöd för närståendevård från och med
1.1.2013.
Enligt 6 § i lagen om stöd för närståendevård (937/2005) justeras
vårdarvodet varje kalenderår med den lönekoefficient som avses i 96 § i
lagen om pension för arbetstagare (395/2006).
Från och med 1.1.2022 justeras också sådana vårdarvoden som enligt avtal
har fastställts till ett högre eller mindre belopp än minimibeloppet och som
grundar sig på ett avtal för närståendevård som varit i kraft före tidpunkten
för justeringen.
Den lönekoefficient som fastställts för 2022 innebär att vårdarvodena höjs
med 1,501 procent jämfört med 2021, och minimibeloppet för vårdarvodet
för stödet uppgår till 419,64 euro i månaden. Minimibeloppet för
vårdarvodet som betalas under en tung behandlingsfas uppgår till 839,32
euro i månaden.
Vårdarvoden i Lovisa
Stödklass I
2021
413,45 €/månad

2022
419,64 €/månad

Den vårdbehövande behöver regelbunden vård eller annan omsorg och
hjälp i de dagliga funktionerna (morgon- och kvällssysslor, måltider).
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Vården ersätter täta hemservicebesök.
Stödklass II
2021
630,65 €/månad

2022
640,12 €/månad

Den vårdbehövande behöver ständig hjälp med de dagliga funktionerna
samt vård och omsorg även nattetid (mycket hjälp med att tvätta sig, klä sig
och med övrig basvård samt i måltidssituationer).
Stödklass III
2021
1100,00 €/månad

2022
1116,52 €/månad

Den vårdbehövande behöver ständig hjälp, vård och omsorg under en tung
behandlingsfas, till exempel vård i livets slutskede eller krävande
cancervård.
Om den vårdbehövande får service till stöd för vården i omfattande grad
(till exempel daglig hemvård, regelbundet längre intervallvårdsperioder),
kan vårdarvodet betalas enligt den lägre stödklassen även om den
vårdbehövandes kondition skulle förutsätta arvodet enligt den högre
stödklassen.
Man har från och med 1.8.2011 kunnat ordna den avlösarservice som
behövs under närståendevårdarens ledigheter eller annan frånvaro genom ett
uppdragsavtal med stöd av 4 a § i lagen om stöd för närståendevård.
Kommunen ingår uppdragsavtalet med en avlösare. Kommunen fattar ett
beslut om storleken av vårdarvodena till avlösare. I Lovisa har
avlösarsystemet varit i bruk från och med 2012, och arvodet har 2020
uppgått till 75 euro om dygnet och 2021 till 76 euro om dygnet. Det föreslås
att vårdarvodet för avlösare ska höjas till 77 euro om dygnet.
Föredragning: grundtrygghetsdirektör Carita Schröder
Förslag:

Beslut:

Grundtrygghetsnämnden beslutar om beloppen för vårdarvodena i enlighet
med det ovannämnda. Stödklasserna och grunderna för att bevilja arvoden
förblir oförändrade. Vårdarvodet för avlösare ska höjas med en euro om
dygnet. Det nya vårdarvodet uppgår från och med 1.1.2022 till 77,00 euro
om dygnet.
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Upphandling av dygnetrunttjänster inom barnskyddet i Nyland – tredje öppnande av dynamiskt
ramavtal
1041/05/2021
GN
Beredning: servicechef Jaana Iivonen, tfn 0440 555 471
Bakgrund till beredningen av upphandlingen
Upphandlingen av dygnetrunttjänster inom barnskyddet genomförs av
kommunerna i Nyland som en gemensam upphandling. I upphandlingen
deltar följande kommuner: Helsingfors, Vanda, Esbo, Kervo, Grankulla,
Kyrkslätt, Lojo, Ingå, Sjundeå, Karviainen, Hyvinge, Träskända, Mäntsälä,
Borgnäs, Nurmijärvi, Tusby, Sibbo, Borgå, Lovisa och Askola.
De deltagande kommunerna har befullmäktigat social- och
hälsovårdsväsendet i Helsingfors stad att genomföra konkurrensutsättningen
och social- och hälsovårdsnämnden i Helsingfors stad att godkänna
upphandlingsprinciperna. Var och en av de deltagande kommunerna fattar
utgående från resultatet av anbudsförfarandet själv upphandlingsbesluten
och ingår upphandlingsavtal.
Principer för konkurrensutsättningen
Social- och hälsovårdsnämnden i Helsingfors stad beslutade godkänna de
centrala principerna för och villkoren i konkurrensutsättningen av
dygnetrunttjänster inom barnskyddet i Nyland i sitt beslut § 163, 19.6.2018.
Upphandlingsförfarande
Upphandlingen genomförs genom ett dynamiskt ramavtal som efter att det
inrättats öppnas för mottagande av nya anbud en gång om året. Samtidigt
kan de serviceproducenter som redan antagits till det dynamiska ramavtalet
förbättra sina befintliga anbud.
Det dynamiska ramavtalet inrättades genom en anbudsförfrågan som
publicerades 5.7.2018. Genom ett upphandlingsbeslut fattat av
grundtrygghetsnämnden i Lovisa stad 18.12.2018, § 121, valdes 212
serviceproducenter till ramavtalet.
Det dynamiska ramavtalet öppnades för nya anbud första gången genom en
anbudsförfrågan som publicerades 27.9.2019. Till följd av
anbudsförfarandet tillades 68 nya enheter i ramavtalet i enlighet med det
upphandlingsbeslut som grundtrygghetsnämnden i Lovisa stad fattade
17.12.2019 § 128.

LOVISA STAD

FÖREDRAGNINGSLISTA

4/2021

21

Det dynamiska ramavtalet öppnades för nya anbud en andra gång genom en
anbudsförfrågan som publicerades 1.9.2020. Till följd av anbudsförfarandet
tillades 55 nya enheter i ramavtalet i enlighet med det upphandlingsbeslut
som grundtrygghetsnämnden i Lovisa stad fattade 10.12.2020 § 132.
Tredje öppnande av det dynamiska ramavtalet
Det dynamiska ramavtalet öppnades för nya anbud en tredje gång genom en
anbudsförfrågan som publicerades 27.8.2021.
I förfrågningsunderlaget fastställdes de tjänster som skulle upphandlas och
minimikraven för anbudsgivarna och de olika tjänsterna. Kraven
sammanfaller med de krav som publicerades vid inrättandet av det
dynamiska ramavtalet, och de ska uppfyllas under hela avtalsperioden.
Under anbudstiden hade serviceproducenterna möjlighet att ställa
tilläggsfrågor i anslutning till anbudsförfrågan ända till 10.9.2021, och de
frågor som ställdes besvarades offentligt 16.9.2021. Inom utsatt tid
30.9.2021 klockan 16.00 inlämnades sammanlagt 51 anbud av 37 olika
serviceproducenter.
Granskning av hur väl anbuden motsvarar anbudsförfrågan
En arbetsgrupp för upphandlingen har kontrollerat att anbuden motsvarar
anbudsförfrågan.
De allmänna principerna för offentliga upphandlingar är uppräknade i 3 § i
upphandlingslagen. Enligt den ska den upphandlande enheten behandla
deltagare i upphandlingsförfaranden och andra leverantörer på ett likvärdigt
och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och med beaktande av
proportionalitetskraven. Denna princip för offentlig upphandling ska följas i
alla upphandlingsskeden. Tjänsteleverantörer ska väljas utgående från
urvalskriterier som ställts upp på förhand, och dessa kan inte ändras i det
skede som anbuden jämförs eller väljs.
Den enhet för anstaltsvård på basnivå som Lippen Oy erbjöd i samband
med att det dynamiska ramavtalet öppnades gällde en enhet som redan
tidigare valts till ramavtalet. Detta anbud avslås eftersom det inte motsvarar
anbudsförfrågan, men den enhet som serviceproducenten erbjöd kommer att
fortsätta att omfattas av det dynamiska ramavtalet genom det avtal som
inleddes 1.1.2021 i enlighet med grundtrygghetsnämnden i Lovisa stads
upphandlingsbeslut 10.12.2020 § 132.
De övriga anbuden som inlämnats uppfyllde de krav som ställts i
förfrågningsunderlaget och beaktades objektvis vid jämförelsen av anbud.
För varje antaget anbud är beslutet dock villkorligt, och avtalen kan
undertecknas först när anbudsgivaren har lagt fram alla de intyg som den
upphandlande enheten kräver.
Anbudsjämförelse och resultatet av anbudsförfarandet
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Vid upphandlingen används enbart det billigaste priset som kriterium för att
ett anbud ska anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. De höga
kvalitetskraven som gäller för upphandlingen har fastställts som absoluta
minimikrav så att de motsvarar den kvalitetsnivå som de upphandlande
enheterna slagit fast. De godkända anbuden tas upp i det dynamiska
ramavtalet i den ordning som priset anger. En uppdaterad jämförelsetabell
för hela det dynamiska ramavtalet finns i bilaga 2.
Avtal
Avtal för de nya anbud som godkänts kommer att ingås med
serviceproducenterna så att avtalen gäller från 1.1.2022 till utgången av det
dynamiska ramavtalet 31.12.2022.
De serviceproducenter som tidigare antagits till ramavtalet fortsätter
normalt som producenter till utgången av ramavtalet i enlighet med sitt
avtal.
Grundtrygghetsnämnden i Lovisa stad har med en uppsägningstid på sex
månader rätt att under avtalsperioden säga upp avtalet för Lovisas del, ifall
det är motiverat med anledning av den nya organiseringsmodellen för
social- och hälsovårdstjänster.
Ett bindande avtal mellan Lovisa stad och serviceproducenten uppstår inte
genom tillkännagivande av detta beslut utan först då parterna har tecknat ett
avtal om saken. Avtalet kan undertecknas tidigast 14 dagar efter att
anbudsgivarna har fått eller anses ha fått beslutet och besvärsrätten till
känna.
Bilaga nr 11.
1: Anbud som godkänts i samband med öppnandet av det dynamiska
ramavtalet
2: Uppdaterad jämförelsetabell för det dynamiska ramavtalet
(sekretessbelagd bilaga tills avtalen är undertecknade, grund för sekretess
OffL 7 § 2 mom.)
Föredragning: grundtrygghetsdirektör Carita Schröder
Förslag:

Grundtrygghetsnämnden beslutar godkänna för Lovisa stads del att de
anbud som avses i bilaga 1 läggs till i det dynamiska ramavtalet för
dygnetrunttjänster inom barnskyddet.
De godkända anbuden har lagts till i det dynamiska ramavtalet i enlighet
med anbudens totalekonomiska fördelaktighet. Den uppdaterade
jämförelsen av anbud för hela det dynamiska ramavtalet presenteras i bilaga
2.
För de nya godkända anbuden börjar avtalsperioden 1.1.2022 och fortsätter
till utgången av det dynamiska ramavtalet 31.12.2022. Avtalet uppstår först
då båda parterna har undertecknat avtalet.
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Upphandlingens uppskattade totala värde uppgår för Lovisas del till cirka
3,4 miljoner euro (moms 0 %) beräknat på det dynamiska ramavtalets totala
varaktighet 1.1.2019–31.12.2022.
Lovisa stads grundtrygghetscentral förbinder sig inte till några
inköpsvolymer, utan service beställs enligt behov.
Beslutet är villkorligt: alla de serviceproducenter som blivit valda ska
tillställa straffregisterutdrag, utredning om serviceproducentens ekonomiska
situation (Suomen Asiakastieto Oy:s rapport Riskiluokitus eller Rating
Alfa) och övriga förutsatta tilläggsutredningar innan avtalet undertecknas.
Beslut:
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Granskning och godkännande av grundtrygghetscentralens fakturor 2022
1042/02.02/2021
GN
Beredning: controller Annette Povenius, tfn 0440 555 927
Grundtrygghetsnämnden ska besluta vilka personer granskar och godkänner
grundtrygghetscentralens fakturor år 2022.
Bilaga nr 12.
Personer som granskar och godkänner fakturor 2022
Föredragning: grundtrygghetsdirektör Carita Schröder
Förslag:

Beslut:

Grundtrygghetsnämnden beslutar att de personer som anges i bilagan
granskar och godkänner grundtrygghetscentralens fakturor år 2022.
Grundtrygghetsdirektören och servicecheferna beviljas rätt att av särskilda
skäl besluta om undantag till exempel vid semestrar och andra ledigheter
eller då nya personer anställs i stället för dem som slutat eller i samband
med en eventuell organisationsförändring.
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Budgetens uppföljning för tiden 1.1-31.10.2021
1043/02/2021
GN
Beredning: controller Annette Povenius, tfn 0440 555 927
I enlighet med § 76 i Lovisa stads förvaltningsstadga ska organen varje
månad följa upp budgetutfallet inom det egna verksamhetsområdet.
Rapporten beskriver bokföringsläget 31.10.2021. Tio månaders kalkylerade
utfalls% får vara 83 %. Grundtrygghetscentralens verksamhetsbidrag är
83,80 %.
Oktober utfall överskrider det budgeterade verksamhetsbidraget med
ungefär 390 000 euro. Överskridningen syns bland köp av tjänster samt
bland material, förnödenheter och varor främst i tjänster för vuxna.
Statsbidrag för Covid-19 kostnader har sökts för tiden 1.1.-31.8.2021 och
det uppskattade bidraget är cirka 1,5 miljoner euro. I början av året 2022
kan man ansöka om ett statsbidrag för Covid-19 kostnader för tiden
1.9.-31.12.2021. Det här bidraget beaktas i bokslutet 2021.
För tillfället ser det ut att budgetöverskridningen är tillfällig och att
ekonomin i och med statsbidraget jämnar ut sig. Därför inte finns det inte i
det här skedet anledning för att anhålla om tilläggsanslag.
Bilaga nr 13.
Extern uppföljningsrapport för tiden 1.1.-31.10.2021
Föredragning: grundtrygghetsdirektör Carita Schröder
Förslag:
Beslut:

Grundtrygghetsnämnden antecknar uppföljningsrapporten för kännedom
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Grundtrygghetsnämndens sammanträdesdagar 2022
1044/05/2021
GN
Beredning och föredragning: grundtrygghetsdirektör Carita Schröder, tfn
040 570 28 07
Grundtrygghetsnämnden ska komma överens om sammanträdesdagarna för
2022. Det föreslås att sammanträdena i regel hålls andra torsdagen i
månaden kl. 17.30. Ett sammanträde hålls också om ordföranden anser det
vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en
framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas.
Protokollet för grundtrygghetsnämnden justeras elektroniskt av två
ledamöter som varit närvarande på sammanträdet och blivit valda till
protokolljusterare. Protokollet hålls tillgängligt på stadens elektroniska
anslagstavla efter justeringen enligt bestämmelserna i kommunallagen.
Förslag:

Beslut:

Man följer de ovannämnda principerna både när man justerar protokollet
och framlägger protokollet.
Sammanträdesdagarna är 13.1., 10.2., 10.3., 7.4., 12.5., 9.6., 11.8., 15.9.,
13.10., 10.11. och 8.12.
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Tjänsteinnehavarbeslut
GN
Beredning och föredragning. grundtrygghetsdirektör Carita Schröder
Följande tjänsteinnehavare har lämnat in grundtrygghetsnämnden till
kännedom sina förteckningar över beslut:
Servicechefen, serviceområdet för barn och unga
§ 168/2021 Godkännande av avtal för IPT-metoden/tjänster för barn och
unga, psykiatrisk sjukskötare
§ 169/2021 Godkännande av avtal för arbetshandledning/för barn och
unga
§ 170/2021 Godkännande av avtal för arbetshandledning/psykologen för
familjerådgivning
Servicechefen, serviceområdet för seniorer
§ 56/2021
Ansökan om sänkning av avgift för effektiverat
serviceboende
§ 57/2021
Val av närvårdare, tjänster för seniorer
§ 58/2021
Val av närvårdare, tjänster för seniorer
Förslag:

Beslut:

Grundtrygghetsnämnden antecknar besluten för kännedom och meddelar
tjänsteinnehavarna att den inte utnyttjar sin övertagningsrätt enligt 92 § i
kommunallagen.
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Anmälningsärenden grundtrygghetsnämnden för kännedom
GN
Valviras
 meddelande 5.11.2021 om indragning av verksamhetsstället för
producenten av privata hälsovårdstjänster, PlusTerveys Lääkärit Oy
c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Keskuskatu, Helsingfors,
Terveystalo Leppävaara, Esbo, Terveystalo Seinäjoki, Seinäjoki,
PlusTerveys Lääkärit Oy, Solnavägen 32 Helsingfors, Terveystalo
Kuusamo, Kuusamo, Terveystalo Jyväskylä Puistokatu, Jyväskylä,
Silmäasema Kotka Prisma, Kotka, Silmäasema Loviisa, Lovisa,
Silmäasema Järvenpää, Prisma, Träskända, Silmäasema Kerava,
Prisma, Kervo, Terveystalo Helsinki Malmi, Helsingfors, Terveystalo
Mäntsälä, Mäntsälä
 beslut 10.11.2021 om att ändra tillstånd som gäller tillhandahållande
av privata hälsovårdstjänster, CogniMed Oy, Helsingfors
 beslut 11.11.2021 om att ändra tillstånd som gäller tillhandahållande
av privata hälsovårdstjänster, Terveyden Tuottajat Oy, Helsingfors
 beslut 12.11.2021 om att ändra tillstånd som gäller tillhandahållande
av privata hälsovårdstjänster, Puheklinikka Net Oy, Åbo
 meddelande 22.11.2021 om att utöka verksamhetskommunerna för ett
verksamhetsställe som tillhör en leverantör av privata
hälsovårdstjänster, Puheklinikka Net Oy, Åbo
 meddelande 22.11.2021 om indragning av verksamhetsstället för
producenten av privata hälsovårdstjänster, Mehiläinen Oy, Mehiläinen
Express Korona Drive-in, Helsingfors
 beslut 30.11.2021 om att ändra tillstånd som gäller tillhandahållande
av privata hälsovårdstjänster, Puheklinikka Net Oy, Helsingfors
Regionförvaltningsverkets
 meddelande 12.11.2021 om inledande av serviceverksamhet för
privata hälsovårdstjänster, Henriika Maikku Oy, Läyliäinen
 beslut 12.11.2021 om tillstånd som gäller tillhandahållande av privata
hälsovårdstjänster, Henriika Maikku Oy, Läyliäinen
 beslut 18.11.2021 om beslutet ienlighet med 58 § i lagen om
smittsamma sjukdomar för kommunerna inom Helsingfors och
Nylands sjukvårdsdistrikt


Förslag:
Beslut:

Protokoll för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 15.11.2021
Protokoll för Borgå stads miljöhälsosektion 16.11.2021

Anmälningsärendena antecknas för kännedom.
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Övriga ärenden
GN
Beslut:

FÖREDRAGNINGSLISTA
09.12.2021

4/2021

29

LOVISA STAD
Grundtrygghetsnämnden
18
Avslutande av mötet
GN
Beslut:
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