
Kapitel 3 – Samkommunens organ och befogenhetsfördelning 

§ 13 Styrelsen – uppgifter och befogenheter 

Utöver det som stadgas i lagar och förordningar samt fastställs i grundavtalet har styrelsen till uppgift 

att 

1. svara för samkommunens operativa ledning; 

2. svara för förverkligandet av ekonomiplanen och de målsättningar som fullmäktige fastställt; 

3. uppgöra förslag till ekonomiplan för fullmäktige; 

4. uppgöra bokslut; 

5. fastställa avgifter och ersättningar för samkommunens tjänster i enlighet med de grunder som 

fastställts av fullmäktige; 

6. fatta beslut om köp och försäljning av fast egendom inom ramen för den ekonomiplan som godkänts 

av fullmäktige; 

7. besluta om grundandet av bolag  eller köp av aktier i enlighet med de ägarstyrningsprinciper som 

godkänts av fullmäktige; 

8. besluta om hur verksamheten delas in i ansvarsområden/serviceområden och resultatenheter; 

9. svara för personalpolitiken; 

10. svara för den interna kontrollen och riskhanteringen; 

11. tillsätta behövliga sektioner för skötseln av speciella ansvarsområden; samt 

12. tillsätta delegationer för kontakter till patientgrupper. 

 

§ 14 Nämnden för minoritetsspråket – uppgifter och befogenheter 

Uppgifterna för nämnden för minoritetsspråket bestäms i § 18 i lagen om specialiserad sjukvård 

(1062/1989). 

 

§ 15 Individsektionen – uppgifter och befogenheter 

Styrelsen tillsätter en individsektion som  

1. avgör och ger utlåtanden om ärenden som gäller individen och som hör till styrelsens 

verksamhetsområde, såvitt befogenheterna inte i lag, förordningar eller förvaltningsstadgan 

tilldelats någon annan myndighet eller tjänsteinnehavare; 

2. avgör å styrelsens vägnar rättelseyrkanden som gjorts över en tjänsteinnehavares beslut i ärenden 

som gäller individen; 

3. beslutar om vårdnad, vård eller andra lagstadgade åtgärder som är oberoende av personens vilja, 

om inte annat föreskrivits; 

4. fungerar som ett förvaltningsorgan med flera medlemmar i enlighet med lagen om smittsamma 

sjukdomar; samt 

5. sköter övriga uppgifter som ålagts av styrelsen. 

 

 



§ 16 Personalsektionen – uppgifter och befogenheter 

Personalsektionen, som väljs av styrelsen, har till uppgift att: 

1. utveckla personaladministrationen och för sin del svara för personalpolitiken; 

2. uppgöra allmänna anvisningar för hur personaladministrationen ska förverkligas; 

3. fatta beslut om tillämpandet av tjänste- och arbetskollektivavtal; 

4. avge allmänna anvisningar om lönesättning; 

5. fatta beslut om prövningsbaserade löneförmåner; 

6. representera arbetsgivaren i förhandlingar som förs med fackorganisationer; 

7. för sin del svara för rekryteringen av personal; samt 

8. sköta övriga uppgifter som fastställts av styrelsen. 

 

§ 17 Ägarstyrningssektionen – uppgifter och befogenheter 

Ägarstyrningssektionen, som väljs av styrelsen, har till uppgift att: 

1. bereda en uppdatering av ägarstrategin för styrelse för att tillmötesgå de förändringar som skett i 

verksamhetsmiljön; 

2. årligen bereda verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som ges till dotter- och 

intressesammanslutningar samt komma med planeringsanvisningar/önskemål som behövs för att 

fastställa mål för nästa kalenderår; 

3. utse representanter till styrelser i bolag som ägs av samkommunen; 

4. utse representanter till bolagsstämmor och aktieägarmöten för sammanslutningar som ägs av 

samkommunen och till motsvarande andra möten för sammanslutningar i vilka samkommunen har 

ägarandelar; 

5. ge anvisningar till de personer som företräder samkommunen vid bolagsstämman eller i 

motsvarande organ om framförande av samkommunens ståndpunkt i de frågor som behandlas; 

6. följa upp verksamheten i de dotter- och intressesammanslutningar som är föremål för 

samkommunens ägande och vid behov ge förslag till åtgärder för att avhjälpa uppdagade brister till 

företagets ledning och vid behov rapportera till styrelse; 

7. organisera avtalshanteringen gällande dotter- och intressesammanslutningar och se till att avtalen i 

tillräcklig utsträckning styr serviceproduktionen; 

8. kontinuerligt rapportera till styrelse om verksamheten i dotter - och intressesammanslutningarna 

genom av sektionen upprättade protokoll och årligen i form av årsberättelser; samt 

9. sköta övriga uppgifter som fastställts av styrelsen. 

 

§ 18 Sektionen för intern kontroll och riskhantering – uppgifter och befogenheter 

Sektionen för intern kontroll och riskhantering, som väljs av styrelsen, har till uppgift att: 

1. svarar för att den interna kontrollen organiseras och samordnas på ett sätt som tryggar en laglig och 

resultatrik verksamhet i kommunen; 

2. godkänner en plan för den interna revisionen, enligt vilken riskhanterings-, tillsyns-, lednings- och 

förvaltningsprocesserna utvärderas; 



3. svarar för att riskhanteringen organiseras så att de väsentliga riskerna i stadens verksamhet 

identifieras och beskrivs och så att konsekvenserna av att en risk realiseras, sannolikheten att en risk 

realiseras och möjligheterna att hantera risken bedöms; samt 

4. bereder en beskrivning av den interna kontrollen och riskhanteringen, vilken införs i 

verksamhetsberättelsen. 

 

§ 19 Planeringsdelegationen – uppgifter och befogenheter 

Planeringsdelegationen ska till styrelsen bereda ett förslag till plan om ordnande av hälso- och sjukvård 

utgående från uppföljningsuppgifter om invånarnas hälsa och invånarnas servicebehov. 

Planeringsdelegationen har fem (5) ordinarie ledamöter, jämte personliga ersättare. 

Planeringsdelegationen bistås i sitt arbete av fem (5) sakkunnigledamöter, vilka representerar 

primärhälsovården, specialsjukvården och socialvården. Planeringsdelegationens ledamöter utses av 

styrelsen. 

 

§ 20 Vidaredelegering av ett organs beslutanderätt 

Ett organ kan vidaredelegera beslutanderätt som det fått till en myndighet som lyder under organet. 

Beslutanderätt som delegerats på detta sätt får inte ytterligare delegeras vidare. Register ska föras över 

beslutanderätt som har delegerats. 

 

§ 21 Övertagningsrätt för styrelsen 

Beslut om att överta ärende för behandling i styrelsen fattas av styrelsen, styrelsens ordförande eller 

direktören för samkommunen. 

Verkställigheten får äga rum om beslut om underställelse inte tagits inom stadgad tid eller ett beslut om 

att inte överta ärendet har tagits. 

 

§ 22 Meddelande om beslut som kan övertas 

Kommunal myndighet ska inom fyra (4) dagar efter protokollets justering eller fyra (4) dagar från det 

beslutet undertecknats meddela om de beslut som kan övertas. 

Meddelandet sker på sådant sätt som överstående myndighet bestämt. 

 

 

 

 



Kapitel 4 – Personalorganisationen och tjänsteinnehavarnas befogenheter 

§ 23 Personalorganisationen 

Verksamheten i samkommunen är delad i  verksamhetsområden. Samkommunen har följande 

verksamhetsområden: kund- och resurscenter, hem- och boendeservice, psykosocial service, 

rehabilitering, social- och hälsocentral, sjukhusservice samt samkommunsförvaltning. 

Verksamhetsområdena inledas i resultatområden och resultatområdena i resultatenheter. 

Styrelsen beslutar om uppgiftsfördelningen mellan verksamhetsområdena till den del den inte regleras i 

förvaltningsstadgan. 

 

§ 24 Ledningsgrupper 

Sammansättningen i samkommunens ledningsgrupp fastställs av samkommunens direktör. 

Ledningsgruppen sammanträder regelbundet på kallelse av direktören som också fungerar som 

ordförande för ledningsgruppen. 

Verksamhetsområdesdirektörerna kan tillsätta egna ledningsgrupper för sina verksamhetsområden. 

 

§ 25 Fullmäktigeordförandens uppgifter 

Fullmäktiges ordförande leder på fullmäktigenivå den politiska samverkan som krävs för fullgörandet av 

samkommunstrategin och för fullgörandet av styrelsens uppgifter genom att föra nödvändiga 

diskussioner med de politiska grupperna samt på ett lämpligt sätt hålla kontakt med samkommunens 

invånare och övriga intressegrupper. 

 

§ 26 Styrelseordförandens uppgifter 

Styrelsens ordförande  

1. leder den politiska samverkan som krävs för fullgörandet av samkommunstrategin och 

styrelsens uppgifter genom att föra nödvändiga diskussioner med de politiska grupperna samt 

på ett lämpligt sätt hålla kontakt med samkommunens invånare och övriga intressentgrupper; 

2. svarar för beredningen av det direktörsavtal som ingås med samkommunens direktör och ser till 

att styrelsen och fullmäktige på ett ändamålsenligt sätt kopplas till beredningsprocessen; samt 

3. svarar för att det årligen förs mål- och utvärderingsdiskussioner med samkommunens direktör. 

 

§ 27 Direktören för samkommunen – uppgifter och befogenheter 

Direktören för samkommunen ansvarar för samkommunens verksamhet. Direktören för samkommunen 

har till uppgift att leda och utveckla samkommunens verksamhet och strategiska planering samt svara 



för att verksamheten följer den ekonomiplan och strategiplan som godkänts av fullmäktige och 

styrelsen. 

Direktören för samkommunen har till uppgift att hålla kontakt med medlemskommunerna och statliga 

myndigheter. 

Direktören för samkommunen företräder styrelsen i rättsinstans och vid andra myndigheter, såvida 

direktören inte beslutat något annat. Direktören för samkommunen avgör om en brottsanmälan ska 

göras på samkommunens vägnar. 

Direktören för samkommunen avgör ärenden som hör till dennas ansvarsområde. Direktören för 

samkommunen har i enskilda fall rätt att inom sitt ansvarsområde förbehålla sig beslutanderätten i 

ärenden som annars ankommer på övriga tjänsteinnehavare. 

Styrelsen fastställer lönen för direktören för samkommunen, beviljar dennas ledigheter för en tid om 

högst sex (6) månader samt utser dennas ställföreträdande för samma tid. 

När direktören för samkommunen är förhindrad eller jävig fungerar strategidirektören som 

ställföreträdande. 

 

§ 28 Ledande tjänsteinnehavare – uppgifter och befogenheter 

Sektordirektörerna, resursdirektörerna samt verksamhetsområdesdirektörerna är ledande 

tjänsteinnehavare. Förvaltningsdirektören, strategidirektören, kvalitetsdirektören, ekonomidirektören, 

HR-direktören och kommunikationsdirektören är ledande tjänsteinnehavare i 

samkommunsförvaltningen. De ledande tjänsteinnehavarna har till uppgift att leda och utveckla det 

område som hör till deras ansvarsområde. 

Sektordirektörerna leder samkommunens helhet från befolkningens perspektiv och säkerställer 

samtidigt att invånarna har en likvärdig tillgång till service; fastställer behov, kvantitet, kvalitet och 

produktionssätt; bereder servicenätverket och servicekriterierna; utarbetar styrnings- och 

tillsynsmetoder; samt säkerställer att tjänsterna är integrerade. 

Resursdirektörerna leder i direkt linje personalresurserna och substansen samt sköter de lagstadgade 

uppgifterna i samkommunen. 

Verksamhetsområdesdirektörerna leder verksamhetsområdena och sammanjämkar verksamheten 

mellan de olika verksamhetsområdena. Samtidigt säkerställer verksamhetsområdesdirektörerna att 

invånarna regionalt har tillgång till likvärdiga tjänster inom deras egna områden och sörjer för att 

verksamheten bemöter kvalitetskrav, ekonomiplanen och organisationens strategiska linjedragningar. 

De ledande tjänsteinnehavarna avgör ärenden som hör till deras ansvarsområde. Ledande 

tjänsteinnehavare har i enskilda fall rätt att inom sitt ansvarsområde förbehålla sig beslutanderätten i 

ärenden som annars ankommer på övriga tjänsteinnehavare. 

 

 



§ 29 Resultatområdesdirektörer – uppgifter och befogenheter 

Resultatområdesdirektörerna leder resultatområdets servicehelhet i hela området. 

Resultatområdesdirektörerna ansvarar på basis av linjedragningarna i strategin samt verksamhets- och 

ekonomiplanen för att servicen finns tillgänglig på likvärdiga grunder men även för servicekvaliteten, 

verkningsfullheten och kundnöjdheten. 

Resultatområdesdirektörerna avgör ärenden som hör till deras respektive ansvarsområde. 

 

§ 30 Servicedirektörer – uppgifter och befogenheter 

Servicedirektörerna bekräftar och utvecklar servicekvaliteten, klient- och patientsäkerheten, 

serviceintegrationen och främjandet av hälsan och välfärden inom det egna befolkningsområdet samt 

samordnar de tjänster som tillhandahålls för klienter med mångfacetterade behov. 

Servicedirektörerna avgör ärenden som hör till deras respektive ansvarsområde. 

 

§ 31 Ansvarsenheternas förmän – uppgifter och befogenheter 

Ansvarsenhetens förman ansvarar för enhetens verksamhet och för att servicen fungerar samt för 

förmannauppgifterna på enheten. 

Ansvarsenhetens förman avgör ärenden som hör till dennas ansvarsområde. 

 

§ 32 Tjänsteinnehavarnas befogenheter 

Övriga tjänsteinnehavare avgör ärenden som hör till deras respektive ansvarsområde. 

Utöver det som i övrigt föreskrivits om tjänsteinnehavares befogenheter gäller även det som stadgats 

eller bestämts. Styrelsens befogenheter och ansvar delegeras till tjänsteinnehavare på det sätt som 

föreskrivits i förvaltningsstadgan. 

 

§ 33 Vidaredelegering av tjänsteinnehavares beslutanderätt 

Tjänsteinnehavare kan vidaredelegera beslutanderätt som den fått till en tjänsteinnehavare som lyder 

under honom/henne. Beslutanderätt som delegerats på detta sätt får inte ytterligare delegeras vidare. 

Register ska föras över beslutanderätt som har delegerats. 

 

§ 34 Upphandlings och godkännandebefogenheter 

Styrelsen godkänner samkommunens allmänna upphandlingsanvisningar. Med upphandling avses köp, 

hyrning eller motsvarande transaktioner som gäller varor eller tjänster samt upplåtande på entreprenad. 



Tjänsteinnehavarnas upphandlingsbeslut görs med stöd av samkommunens budget, 

investeringsprogram, upphandlingsprogram, beslut fattat i organ eller en godkänd projektplan. 

Den myndighet som ansvarar för ett projekt fattar beslut om upphandlingar inom ramen för 

projektbudgeten och projektplanen. 

Styrelsen fastställer årligen ansvarspersoner jämte ersättare med beslutanderätt i 

upphandlingsärenden. 


