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Bakgrund till utredningen

KONFIDENTIELL 2

• Nordic Healthcare Group (NHG) har på uppdrag av Vasa sjukvårdsdistrikt (VSVD) i april 2019 utarbetat en 

utredning om alternativ för organiserings- och produktionsansvar för ordnande av tjänster för äldre 

• Huvudsyftet med utredningen är att skapa en helhetsbild av vad de granskade alternativen för 

organiserings- och produktionsansvar för ordnande av tjänster för äldre skulle innebära i praktiken ur 

synvinkeln för uppgiftshelheterna och hantering av kostnaderna

• De uppskattningar som presenteras i utredningen bygger på uppgifter som samlats in från olika källor – i 

den indikativa modelleringen baseras tjänsternas enhetspriser på NHG:s erfarenheter och offentligt 

tillgänglia övriga uppgifter (klientantal)

• Förändringar i de antaganden som används i rapporten och grunderna till dessa har betydande inverkan 

på de presenterade kostnadsanalyserna, dock så att storleksklasserna och huvuddragen i stort hålls 

enligt vad som presenteras utgående från sakkunnigbedömningen

• Utredningen har i första hand gjorts ur ett operativt perspektiv. Den tar inte ställning i ämnet ur en juridisk 

synvinkel annat än på allmän nivå. Inom ramen för utredningen har inte separata juridiska konsultationer 

genomförts



Innehåll

1 Sammandrag

Bilagor: hela dokumentationen



Sammandrag och slutledningar 1/2

KONFIDENTIELL 4

• Fyra samarbetsområden har ordnat majoriteten av kommunernas social- och hälsovårdstjänster på basnivå i VSVD 

under hela 2010-talet 

• Liksom i hela landet åldras befolkningen kraftigt även på VSVD:s verksamhetsområde. Antalet 75 år fyllda + 45 % år 

2030 och ökningen fortsätter åtminstone till år 2040.

• Befolkningens åldrande orsakar betydande ökat tryck på kostnaderna för tjänster för äldre under de kommande 

årtiondena – kostnaderna ökar i jämn takt med ökningen av mängden åldrande befolkning, d.v.s. i betydande takt (+ 

45 % år 2030), om det inte sker förändringar i de aktuella tjänsternas %-andelar och enhetspriser

• Den nuvarande vård- och omsorgspersonalen går i pension; det är en utmaning att säkerställa behövliga, 

mängdmässigt större resurser

Utgångs-

situation och 

framtids-

utsikter

Granskning av 

ansvars-

fördelningen 

för ordnande 

och produktion 

av tjänster för 

äldre

• Med tjänster för äldre avses i utredningen fem tjänster enligt socialvårdslagen: institutionsvård, serviceboende med 

heldygnsomsorg, vanligt serviceboende, hemvård och närståendevård

• Ordnandet och produktionen av dessa tjänster kan delas in i fyra uppgiftshelheter
- Organiseringsuppgifter i) på politisk nivå och ii) på tjänstemannanivå

- Tjänsteproduktion iii) ledningsuppgifter iv) uppgifter på operativ nivå

• Ansvarsfördelning för ordnande och produktion mellan kommunen och samkommunen, och ansvarsfördelningens 

implikationer granskas i tre olika alternativ:
i. ”Tjänster för äldre hos samkommunen”: ordnande och produktion av alla social- och hälsovårdstjänster (inkl. för äldre) på samkommunens ansvar

ii. ”Tjänster för äldre hos kommunen”, d.v.s. ordnande och produktion av tjänster för äldre på kommunens ansvar, övriga tjänster hos samkommunen

iii. ”Produktionen av tjänster för äldre hos kommunen”, ordnande och produktion av övriga tjänster hos samkommunen



Sammandrag och slutledningar 2/2

KONFIDENTIELLT 5

• Modellen innebär i praktiken att samkommunen anordnar och producerar tjänster för äldre (samt övriga social- och hälsovårdstjänster), 

kommunen påverkar samkommunens strategi genom ägarstyrning och fungerar som finansiär

• Modellens styrkor utgörs av fördelar med verksamhetens storlek och av att organisations- och budgetansvaret för social- och 

hälsovårdstjänster är hos en aktör. Av de olika alternativen har modellen de bästa förutsättningarna att genomföra integration av tjänster 

för äldre, att lyckas med lätta tjänster, att ta i bruk nya teknologier och därigenom även att hantera kostnadstrycket

Alternativ 1

Tjänster för 

äldre hos sam-

kommunen

Alternativ 2

Tjänster för 

äldre hos 

kommunen

Alternativ 3

Produktion av 

tjänster för 

äldre hos 

kommunen

Slutledningar –

NHG:s

synpunkter

• Modellen innebär i praktiken att kommunen har ett social- och hälsovårdsområde som ansvarar för ordnande och produktion av tjänster för 

äldre; samkommunen ansvarar för övriga social- och hälsovårdstjänster, vilka kommunen finansierar och påverkar genom ägarstyrning

• Modellen bedöms som problematisk: dess utmaningar utgörs av att tjänster för äldre isoleras och avskiljs från övriga social- och

hälsovårdstjänster (-> integrationsutmaningar och äventyrande av nuvarande integration), verksamhetens omfattande ansvar i proportion 

till smalt tjänsteutbud (-> blir lätt en tung organisation) samt verksamhetens begränsade volym (-> stordriftsfördelar uppnås inte)

• Modellen innebär i praktiken att kommunen å ena sidan verkar som producent av tjänster för äldre, å andra sidan finansierar och 

påverkar strategin för tjänster för äldre genom ägarstyrning – samkommunen är anordnare av tjänster för äldre

• Med modellen fås fördelarna av en stor anordnare som täcker hela social- och hälsovårdsområdet samtidigt som kommunens egen 

social- och hälsovårdsverksamhet är tydligt fokuserad på tjänsteproduktion – utan kommunalt organiseringsansvar, förmodligen 

småskalig produktion, som inte är optimerad för konkurrens, emellertid risker eftersom klientunderlaget inte är garanterat och 

anordnarens krav kan vara hårda

• Det är inte ändamålsenligt att separera ordnandet av tjänster för äldre som en egen helhet separerad från övriga social- och 

hälsovårdstjänster, eftersom det leder till olika utmaningar, i synnerhet inom integration >> alternativ 2 rekommenderas inte

• Fördelarna med kommunens egen produktion av tjänster för äldre, separerad från övriga social- och hälsovårdstjänster, är begränsade i 

proportion till de alternativa kostnaderna (vilket produktion kunde vara) och riskerna (ekonomin och verksamhetens kontinuitet) >> 

alternativ 3 är inte det bästa

• Av de granskade alternativen är samkommunsmodellen (alternativ 1) det starkaste ur synvinkeln för fördelar, praktisk verksamhet och 

kostnadshanteringsförutsättningar – tydliga förfaranden för ägarstyrning och samarbete är a och o
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Bakgrund 1/5: fyra samarbetsområden har ordnat majoriteten av kommunernas 

social- och hälsovårdstjänster på basnivå inom VSVD under hela 2010-talet

Källa: Kommunförbundet, kommunernas webbplatser, intervjuer med sakkunniga, NHG analys 7KONFIDENTIELLT

Modeller för organisering av social- och hälsovårdstjänster på

basninvå i VSVD 

▪ K4: Städerna Jakobstad och Nykarleby och kommunerna 

Pedersöre och Larsmo har sedan ingången av år 2010 haft 

gemensamma social- och hälsovårdstjänster på basnivå; 

Jakobstad verkar som regionens värdkommun för regionens 

social- och hälsovårdstjänster

▪ K2: Korsholms och Vörås samarbetsområde grundades år 2009: 

Korsholm är värdkommun och samarbetet täcker tjänsterna inom 

primärvården; kommunerna organiserar socialvårdstjänsterna 

själva

▪ Vasa och Laihela: har ingått ett samarbetsavtal beträffande 

primärvården samt vissa socialtjänster (t.ex. familjerådgivning, 

missbrukarvård och socialjour) sedan år 2009 – Vasa verkar som 

värdkommun. Kommunerna ordnar själva tjänsterna som står 

utanför samarbetsavtalet

▪ K5: Kust-Österbottens samkommun för social- och 

primärhälsovård (grundad 2008) anordnar social- och 

primärhälsovårdstjänster på basnivå för Malax, Korsnäs, Närpes, 

Kaskö och Kristinestad

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Kaskö

Vasa

Laihela

Malax

Korsholm

Korsnäs

Vörå

Kristinestad

Jakobstad

Närpes

K4: Ansvarskommunområde

med Jakobstad som värdort
K2: Ansvarskommunområde

med Korsholm som värdort

Ansvarskommunområde

med Vasa som värdort

K5: Kust-Österbottens

samkommun för social- och

primärhälsovård



I utredningen avses med tjänster

för äldre dessa fem tjänster i 

enlighet med socialvårdslagen, av 

vilka hemvården och dess

stödtjänster är en servicehelhet, 

d.v.s. den täcker flera olika tjänster

Bakgrund 2/5: i utredningen läggs fokus på tjänster för äldre, med vilka avses fem

tjänster i enlighet med socialvårdslagen

I Definition av den samlade service som granskas i utredningen

Källor: Socialvårdslagen, NHG analys 8KONFIDENTIELLT

5. Stöd för 

närståendevård

4. Hemvården och

dess stödtjänster

3. Vanligt

serviceboende

2. Effektiverat

serviceboende

1. Institutionsvård

Tjänster för äldre i helhetsbilden för social- och hälsovårdstjänster
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Tjänster för barn, 

unga och familjer
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Bakgrund 3/5: Befolkningen i VSVD:s verksamhetsområde åldras, antalet 75 år

fyllda + 45 % år 2030, antalet äldre fortsätter öka åtminstone fram till år 2040

Anmärkningar: Befolkningsuppgifterna för år 2018 från Statistikcentralens befolkningsstrukturstatistik år 2019. Befolkningsprognosen för Österbotten har beräknats med hjälp av relativa tillväxtandelar utgående 

från den senaste befolkningsprognosen på kommunnivå (2015). 

Källa: Statistikcentralen (regional befolkningsprognos år 2015 och regional befolkningsstruktur år  2019), NHG analys
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Kaskö 192 366 370

Larsmo 320 558 668

Laihela 731 1230 1314

Pedersöre kommun 831 1392 1576

Korsholm 1870 2961 3288

Korsnäs 268 401 444

Vasa 6032 8743 9653

Vörå 789 1110 1210

Kristinestad 1027 1429 1387

Nykarleby 873 1214 1277

Malax 737 994 1052

Jakobstad 2338 3132 3272

Närpes 1362 1669 1746

VSVD ca 16 000 ca 25 000 ca 27 000

9KONFIDENTIELLT



2018 2030E, 

om ingenting annat än

antalet äldre förändras

Bakgrund 4/5: Befolkningens kraftiga åldrande (+45 % 2018–2030) orsakar ett 

avsevärt ökat tryck på kostnaderna för tjänster för äldre

*Tjänsternas enhetskostnader är bruttokostnader, d.v.s. de innehåller klientavgifter. **Kostnadskalkylen baseras på offentliga källor och NHG:s antaganden beträffande enkhetspriser, den grundar sig inte på VSVD:s

verksamhetsuppgifter. Innehåller även antagandet att servicebehovet växer enligt 1:1 i förhållande till ökningen av mängden äldre befolkning, och att inga andra förändringar görs eller sker. 

Källa: Statistikcentralen, Sotkanet, Fpa, Kuusikko, NHG analys 10
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Bakgrund 5/5: Kommunspecifika skillnader i servicestrukturen för äldre 

förklarar nuvarande kostnadsskillnader, den kommunspecifika 

befolkningstillväxten däremot förklarar kostnadsförändringen
Indikativ kalkyl, i vilken antas att enhetskostnaderna och kostnadsökningen följer befolkningstillväxten enligt 1:1

*Om färre än 5 klienter omfattas av tjänsten, är exakt klientantal inte tillgängligt i statistiken, och dessa tjänster har inte beskrivits i servicestrukturen. **Antagna enhetskostnader grundar sig inte på VSVD:s

verksamhetsuppgifter. Innefattar antagandet att servicebehovet ökar enligt 1:1 i förhållande till ökningen av mängden äldre befolkning och att inga andra förändringar görs eller sker.  

Källa: Statistikcentralen, Sotkanet, Fpa, Kuusikko, NHG analys 11KONFIDENTIELL
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Servicestrukturen för tjänster för äldre i VSVD:s kommuner* 

’17, % 75 år fyllda som omfattas av tjänsten

Kommun

Kostnader

2018, M€

Kostnader

2030E, M€

Kustnad / 75 år

fylld 2018, t€

Förändring totalt

2018-30E, %

Kaskö 1,7 3,1 8,6

Larsmo 3,4 6,0 10,7

Laihela 6,1 10,3 8,4

Pedersöre kommun 7,6 12,7 9,1

Korsholm 15,0 23,7 8,0

Korsnäs 2,9 4,3 10,8

Vasa 48,9 70,9 8,1

Vörå 7,8 10,9 9,8

Kristinestad 9,1 12,7 8,9

Nykarleby 5,4 7,5 6,1

Malax 2,4 3,2 3,3

Jakobstad 20,1 26,9 8,6

Närpes 12,0 14,7 8,8

VSVD ca 142 ca 206 8,2

Indikativ ** förändringskalkyl över kostnadsutvecklingen för 

tjänster för äldre i VSVD:s kommuner 2018–2030E
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Ansvarsfördelningen mellan kommunen och samkommunen beträffande

ordnandet och produktionen av tjänster för äldre granskas i utredningen i tre

olika alternativ
Samkommunen antas i utredningen ansvara för alla social- och hälsovårdstjänster eller för alla utom tjänster för äldre

Källa: Äldreomsorgslagen, Socialvårdslagen, 

intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Allmän beskrivning

Tjänster för äldre hos 

samkommunen
Tjänster för äldre hos kommunen

Produktionen av tjänster för äldre

hos kommunenAlternativ

1 2 3

12KONFIDENTIELLT
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Ordnande och produktion av tjänster för äldre kan indelas hierarkiskt i fyra stora

uppgiftshelheter

Källa: Äldreomsorgslagen, Socialvårdslagen, Kommunförbundet, intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Delområde Uppgift

Politisk nivå

System för demokratiskt beslutsfattande inom social- och

hälsovårdsområdet

Strategi för ordnande och strategiskt beslutsfattande

Slutgiltigt ansvar i organiseringsansvarsuppgifter

Finansiering av social- och hälsovårdstjänster

Kommunförhandlingar och ägarstyrning

Tjänstemanna-

nivå

Beredning och samarbete med den politiska nivån

Invånarnas servicebehov och serviceplan

Definitioner och kriterier beträffande tjänsteutbudet och

tjänsterna

Produktionssätt, anskaffningar och producentstyrning

beträffande tjänsterna

Rådgivning och klienthandledning samt myndighetsbeslut

Övervakning av producenter, kvalitet och genomförande

Personal, IT-system och övriga stödtjänster

13KONFIDENTIELL

Delområde Uppgift

Ledning

Strategi och ledning av tjänsteproduktion

Ekonomi och förvaltning

Personalrekrytering, kompetens och tjänsteansvar

Självövervakning samt uppföljning och utveckling av 

verksamheten

Operativ

verksamhet

Tjänsteproduktion och verksamhetsledning på klientnivå

Personal och personalförvaltning

Produktionens IT- och stödtjänster, entreprenader

Produktionens praxis för samarbete med beställaren

Tjänster för äldre

Ordnande Tjänsteproduktion



Back-up: uppgiftshelheterna innehåller ett flertal enskilda uppgifter beskrivna på detaljerad nivå

Källa: Äldreomsorgslagen, Socialvårdslagen, intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Funktion Delområde Uppgift Beskrivning

Tjänster för äldre

Ordnande

Politisk nivå

System för demokratiskt beslutsfattande inom social-

och hälsovårdsområdet
Tillsättande av och verksamhet inom en social- och hälsovårdsnämnd eller motsvarande organ, samt 

dess eventuella sektioner och samarbete med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Strategi för ordnandet och strategiskt beslutsfattande
Upprättande av en strategi för ordnande av social- och hälsovårdstjänster och beslutsfattande som 

täcker även de centrala frågorna inom ramen för organiseringsansvaret

Slutligt ansvar för uppgifter inom organiseringsansvar
Bedömning av invånarnas servicebehov, säkerställande av likvärdig tillgång till tjänsterna, fastställande 

av kvalitet och ansvar för genomförande och övervakning av tjänsterna

Finansiering av social- och hälsovårdstjänster
Ekonomisk planerings- och förvaltningsprocess som helhet, i synnerhet upprättande och uppföljning av 

budget och ekonomiplan, även betydande investeringsfrågor

Kommunförhandlingar och ägarstyrning
Förhandlingar mellan samkommunens och dess medlemskommun angående ordnande och finansiering 

av social- och hälsovårdstjänster samt medlemskommunernas ägarstyrning

Tjänstemanna-

nivå

Beredning och samarbete med den politiska nivån
Beredning av beslutsförslag och andra utredningar för behandling på politisk nivå (huvudsakligen social-

och hälsovårdsnämnden) och branschens representation i nämndsamarbetet

Invånarnas servicebehov och serviceplan
Bedömning av invånarnas befolkningsmässiga servicebehov och konkretisering av detta i serviceplanen 

eller motsvarande, här ingår även ansvar för säkerställande av likställd tillgång till tjänsterna

Definitioner och kriterier beträffande tjänsteutbudet och 

tjänsterna

Fastställande av ett serviceutbud som uppfyller befolkningens och verksamhetsmiljöns behov, 

upprättande av tjänstebeskrivningar samt beredning av kriterier för beviljande av tjänsterna för 

beslutsfattandet

Produktionssätt, anskaffningar och producentstyrning 

beträffande tjänster

Målsättning gällande tjänsternas produktionsstruktur samt genomförande av anskaffningarna i enlighet 

med den samt producentstyrning, i producentstyrningen bl.a. fastställande av ersättningsmodeller och 

normer som ska ingå i avtalen

Rådgivning och klienthandledning samt 

myndighetsbeslut

Ordnande av rådgivning och handledning med låg tröskel, klienthandledning som täcker bedömning av 

servicebehov på klientnivå, service- och avgiftsbeslut (myndighetsbeslut) och uppföljningen av 

genomförandet av tjänsterna

Övervakning av producenter, kvalitet och genomförandet 

av tjänsterna

Fastställande av kvalitets- och effektivitetsmätare för tjänsteproduktionen, uppföljning av kvaliteten samt 

producentövervakning och rapporteringsmodell i anknytning till detta samt nödvändig produktifiering av 

tjänsterna och myndighetsrapporteringar 

Personal, IT-system och andra stödtjänster
Nödvändig personal för organiseringsuppgifterna, organisering av behövliga stödtjänster och IT-system 

som är kompatibla med tjänsteproducenternas och t.ex. hanteringar av klientavgifter

Tjänste-

produktion

Ledning

Strategi och ledning av tjänsteproduktion
Upprättande av en strategi för producenten av social- och hälsovårdstjänster och val i anknytning till 

denna, ledningssystem för helheten

Ekonomi och förvaltning

Producentens ekonomiförvaltning som helhet, hos kommunen budgeten och ekonomiplanen samt hela 

ekonomiska processen genom nivåerna för ordnande och produktion, prissättning och fakturering av 

egna prestationer

Personalrekrytering, kompetens och tjänsteansvar
Ledning av personalförvaltning och personalpolitik, bl.a. rekrytering av behövliga yrkesmänniskor och 

utnämnande av ansvariga arbetstagare 

Självövervakning samt uppföljning och utveckling av 

verksamheten
Beskrivning och uppföljning av verksamhetssätt och mål , inklusive bl.a. nödvändig kvalitet på 

tjänsteproduktion och uppföljning av effektivitet

Operativ

verksamhet

Tjänsteproduktion och verksamhetsledning på klientnivå Produktion av tjänster för klienterna  och den verksamhetsledning som förutsätts för koordineringen

Personal och personalförvaltning Operativt genomförande av personalförvaltningen och skötsel av personaldimensioneringen

Produktionens IT-stödtjänster, entreprenad

Organisering av stödtjänster som är av väsentlig betydelse för produktionen av tjänsterna samt vid 

behov entreprenad gällande dem eller primärtjänster, avtal med underleverantörspartnerna om 

spelregler för samverkan

Produktionens praxis för samarbete med beställaren
Dialog mellan tjänsteproducenten och tjänsteorganiseraren samt funktionell synkronisering, bl.a. 

rapporteringar 14
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Sammandrag av ansvarsfördelningen för uppgiftshelheterna i alternativen

Källa: Äldreomrosrgslagen, Socialvårdslagen, intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Funktion Delområde Uppgift Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Tjänster för 

äldre

Ordnande

Politisk nivå

System för demokratiskt beslutsfattande inom social-

och hälsovårdsområdet

Strategi för ordnandet och strategiskt beslutsfattande ~ ~

Slutligt ansvar för uppgifter inom organiseringsansvar

Finansiering av social- och hälsovårdstjänster

Kommunförhanldingar och ägarstyrning

Tjänstemanna-

nivå

Beredning och samarbete med den politiska nivån

Invånarnas servicebehov och serviceplan

Definitioner och kriterier för tjänsteutbud och tjänster

Produktionssätt, anskaffningar och producentstyrning 

beträffande tjänster

Rådgivning och klienthandledning samt 

myndighetsbeslut

Övervakning av producenter, kvalitet och 

genomförandet av tjänsterna

Personal, IT-system och andra stödtjänster

Tjänste-

produktion

Ledning

Strategi och ledning av tjänsteproduktionen

Ekonomi och förvaltning

Personalrekrytering, kompetens och tjänsteansvar

Självövervakning samt uppföljning och utveckling av 

verksamheten

Operativ

verksamhet

Tjänsteproduktion och verksamhetsledning på klientnivå

Personal och personalförvaltning

Produktionens IT- och stödtjänster, entreprenader

Produktionens praxis för samarbete med beställaren

15KONFIDENTIELLTAnsvaret inte huvudsakligen

hos kommunen
Ansvaret hos kommunen ~

Kommunen påverkar genom

ägarstyrning



Kommunen påverkar genom

ägarstyrning och verkar som finansiär

Sammandrag över vad ansvarsfördelningen för uppgiftshelheterna i de olika

alternativen innebär i praktiken

Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Vad betyder

ansvars-

fördelningen ur

synvinkeln för 

uppgifterna?

▪ Kommunen verkar som samkommunens 

finansiär och påverkar ordnandet av social-

och hälsovårdstjänster genom 

ägarstyrning; betydelsen av kompetent 

ägarstyrning och överenskomna metoder 

för genomförandet av den ökar –

kommunernas nuvarande 

tjänstemannaorganiserings- och 

tjänsteproduktionsuppgifter och personal 

övergår till samkommunen, hanteringen av 

fastigheter bör avtalas, inte ändamålsenligt 

att kommunens egen social- och 

hälsovårdsnämnd fortsätter verksamheten

▪ Samkommunen ansvarar för alla social-

och hälsovårdstjänster som helhet ur 

synvinkeln för såväl ordnande som 

produktion inkl. personal, infra, mm.

▪ Kommunen ansvarar för ordnandet och 

produktionen av alla tjänster för äldre i en 

situation där ansvaret för samma uppgifter 

inte är hos andra social- och 

hälsovårdstjänster (kommunen har 

finansierings- och ägarstyrningsroll för 

dessa), och således inga tillgängliga 

synergier för genomförandet av dem – hos 

kommunen bevaras den omedelbara 

beslutanderätten beträffande ordnande av 

tjänster för äldre, samtidigt betydande 

arbete med definition av gränssnitt för 

tjänster för äldre och andra social- och 

hälsovårdstjänster, av ansvar och av 

arbetsfördelning inom produktion

▪ Samkommunen ansvarar för övriga social-

och hälsovårdstjänster förutom tjänster för 

äldre, betydande samarbets-behov i 

gränssnitten för tjänster för äldre

▪ Kommunen verkar som samkommunens 

finansiär och påverkar ordnandet av alla 

social- och hälsovårdstjänster via 

ägarstyrning, inte egen 

organiseringsverksamhet; samtidigt 

producerar kommunen tjänster för äldre i 

en situation i vilken produktionen ska 

organiseras och genomföras utan synergier 

som uppkommer av ordnandet eller av 

produktionen av andra social- och 

hälsovårdstjänster

▪ Samkommunen ansvarar för ordnandet av 

alla social- och hälsovårdstjänster som 

helhet, beträffande kommunens tjänster för 

äldre beslutar samkommunen hur och vem 

som producerar tjänsterna, kommunens 

egen produktion är ett 

produktionsalternativ, till vilket anordnaren 

inte nödvändigtvis måste förbinda sig, om 

inte annat avtalas
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Tjänster för äldre hos 

samkommunen
Tjänster för äldre hos kommunen

Produktionen av tjänster för äldre

hos kommunen

2 3

Kommunens roll i 

korthet

Hos kommunen social- och

hälsovårdsområde med ansvar endast

för ordnandet och produktionen av 

tjänster för äldre

Kommunen verkar som producent av 

tjänster för äldre, å andra sidan

finansierar och påverkar genom

ägarstyrning

Alternativ

1



Sammandrag av styrkor och svagheter i de olika alternativen, baserat på NHG:s

bedömning

Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

+ Genomförandet av tjänsteintegration har bästa möjliga 

förutsättningar, då helhetsansvaret för social- och 

hälsovården är hos en instans

+ En anordnare med omfattande ansvar och därigenom 

omfattande ”verktygslåda” har bättre möjligheter än en 

liten anordnare att lyckas med kostnadshantering och 

kvalitativt genomförande av organiseringsuppgifterna 

(bl.a. övervakning)

+ Förutsättningar för kostnadseffektiv 

tjänsteproduktion, användning av tjänstemodell för 

större volymer samt utnyttjande av teknologi skapas 

av större klientmängd

+ Det kan vara lättare för en stor arbetsgivare att 

säkerställa tillgången på personal

+ Kommunen har självständig beslutanderätt för 

ordnande och produktion av tjänster för äldre, t.ex. 

servicestrukturen kan utvecklas skräddarsytt enligt 

kommunens önskan och finansieringssituation

+ Principen för närdemokrati genomförs starkare 

beträffande tjänster för äldre, då ordnandet och 

beslutsfattandet hålls nära kommuninvånarna

+ Gränssnitten för kommunernas välfärds- och 

hälsofrämjande, social- och hälsovård och bl.a. 

fastighetsplanering hålls närmare varandra

+ Man får fördelarna av en större anordnare som 

täcker hela social- och hälsovårdsverksamheten 

samtidigt som kommunens egen social- och 

hälsovårdsverksamhet fokuserar på en kompakt 

uppgiftshelhet (=tjänsteproduktion)

+ Lokalt möjligt att påverka produktionssätt och 

verksamhetsställen för tjänsterna, möjliggör 

småproducenters smidighet i verksamheten

+ Gränssnitten för kommunernas välfärds- och 

hälsofrämjande, social- och hälsovård och bl.a. 

fastighetsplanering hålls närmare varandra

‒ Kommunen har inte omedelbar beslutanderätt 

gällande lokalt ordnande av tjänster för äldre

‒ En liten kommun har begränsade möjligheter att 

påverka samkommunens verksamhet

‒ Kommunernas påverkan genom ägarstyrning och 

kostnadernas förutsebarhet kan utgöra en utmaning, 

om de gemensamma förfarandena och samarbetet inte 

fungerar mellan kommunen och samkommunen

‒ Tjänsterna för äldre isoleras och integreringen med 

hälsovårdstjänsterna försvåras, eftersom gränssnitt 

uppkommer både till primärvården och den 

specialiserade sjukvården; definitioner och praktiska avtal 

i anknytning till gränssnitt kräver betydande arbete (t.ex. 

hemtjänst & hemsjukvård, vilka i nuläget nästan alltid är 

tillsammans)

‒ Kommunens social- och hälsovårdsorganisation kan 

lätt bli tung och ineffektiv, eftersom den samlade 

servicen för äldre är tämligen smal men ansvaren i 

samband med organiseringsansvaret är omfattande

‒ Kvaliteten och produktiviteten för ordnandet och 

produktionen inte bästa möjliga, eftersom 

verksamheten är liten

‒ Eventuell utmaning för en liten aktör att säkerställa 

tillgången på personal?

‒ Kommunens tjänsteproduktion som inte är optimerad 

för konkurrens kan utsättas för affärsrisker och 

konkurrens, då man inte kan garantera klienter via den 

egna anordnaren

‒ Behov av att omorganisera tjänsteproduktionen

‒ Utmaningar med kostnadseffektivitet i anknytning till 

småskalig verksamhet, gäller eventuellt även 

tillgången på personal

‒ Kommunen har inte direkt beslutanderätt i det lokala 

ordnandet av tjänster för äldre

‒ Påverkan genom ägarstyrning och förutsebara 

kostnader kan utgöra en utmaning, om allmänna 

förfaranden och samarbete i anknytning till dessa inte 

fungerar mellan kommunen och samkommunen
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Tjänster för äldre hos samkommunen Tjänster för äldre hos kommunen
Produktion av tjänster för äldre hos 

kommunen

1 2 3

SvagheterStyrkor



▪ Tjänsteproduktionens 

stordriftsfördelar i lönsamheten och 

de möjligheter och resurser som en 

stor volym medför i utvecklingen av 

tjänsteproduktionen

▪ Smidig korsanvändning av 

tjänsteproduktionen möjlig över 

kommungränserna

Sammandrag av förutsättningarna för kostnadshantering i de olika alternativen

Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Kostnadshantering 

ur 

synvinkeln för 

ordnandet

▪ En aktör har organiseringsansvar 

för hela social- och 

hälsovårdsområdet, inkl. ansvar för 

budget, och sålunda naturliga 

incitament och bästa förutsättningar 

att genomföra tjänsteintegration och 

undvikande av deloptimering

▪ Vid genomförandet av 

organiseringsuppgifterna fås 

stordriftsfördelar, vilka även ökar 

möjligheterna att utveckla 

serviceutbudet och servicekedjorna 

samt tillämpning av bästa praxis bl.a. i 

lätta tjänster, rådgivning och 

klienthandledning

▪ Ur synvinkeln för 

serviceintegrationen är en 

uppdelning av ordnandet 

problematisk, eftersom tjänster för 

äldre utgör en egen avskild enhet ur 

synvinkeln för budget och verksamhet, 

och därtill uppkommer gränssnitt mellan 

tjänsterna – redan uppnådda 

integrationsfördelar äventyras

▪ Inte stordriftsfördelar vid ordnandet, 

eftersom ansvarsområdet för ordnandet 

avgränsas till en enskild kommuns 

tjänster för äldre – mera begränsade 

möjligheter att satsa på de kritiska 

elementen i kostnadshantering (bl.a. 

att lyckas i lätta tjänster)

▪ Samma som i alternativ 1, 

eftersom samkommunen verkar som 

ordnare av alla social- och 

hälsovårdstjänster (inkl. tjänster för 

äldre)
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Tjänster för äldre hos 

samkommunen
Tjänster för äldre hos kommunen

Produktionen av tjänster för äldre 

hos kommunen

2 3

Kostnadshantering 

ur synvinkeln för 

tjänsteproduktion
▪ Inte stordriftsfördelar i 

tjänsteproduktionen i fråga om 

lönsamhet, mera begränsade 

utvecklingsresurser till förfogande

▪ Inte stordriftsfördelar i 

tjänsteproduktionen i fråga om 

lönsamheten, mera begränsade 

utvecklingsresurser till förfogande

▪ (Den egna produktionen utsätts för nya 

verksamhetsmässiga och ekonomiska 

risker, eftersom kommunen inte har 

organiseringsansvar)

Alternativ

1



Back-up: Tjänsteintegration och framgångsrika lätta tjänster är kärnan i 

kostnadshanteringen för tjänster för äldre

*Varje invånare har indelats i endast en grupp, för att kostnaderna inte ska räknas två gånger för någon. Med i beräkningen är de social- och hälsovårdstjänster som kommunen betalar (egen produktion och 

köptjänster), men inte de privata tjänster, som invånarna betalar själva, läkemedel eller tjänster eller förmåner som Fpa betalar. Källa: Suomen Lääkärilehti 48/2013 vsk 68 (Leskelä et al.), NHG analys

EXEMPEL: Kostnadssynvinkeln för Uleåborgs TOP4 klientgrupper* - kostnadsfördelning år 2011, %

Boende-

service, 

42%

PHV 

7%

Stöd för

boende

hemma

24%

Barnskydd

90%

PHV

20%

Som.

SSV

14%

Klienter inom 

tjänster 

för äldre

Som.

SSV 4%

Primärhälsovård 1%

Mentalvård- och psykiatri 5%

Klienter 

inom

barnskyddet

Boende-

service

44%

Stöd för

Boende

hemma

22%

Som. SSV

25%

PHV 

9%

Personer med

funktions-

nedsättning 

eller utvecklings-

störning

Boende-

service

47%

Som. SSV

14%

Mv och

psykiatri

30%

Klienter inom 

mental- och  

missbruksvård 

Offentligt finansierad socialvård

Offentligt finansierad hälsovård

eur per klient

per år

Andel

av befolkningen

Andel av 

social- och

hälsovårdsutgifter

30 t€

27 t€

21 t€

18 t€

2,0 %

0,3 %

0,9 % 

0,5 %

4 %

31 %

4 %

10 % 

5 %

50 %Totalt
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Back-up: utan noggrannare juridisk utredning är det inte klart om kommunens 

produktion bör bolagiseras i alternativ 3, till vilket hör även andra juridiska frågor

KONFIDENTIELLT 20Källa: Lag om en kommun- och servicestrukturreform, upphandlingslagen, intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Helhetsbilden av tjänster för äldre i det alternativ enligt 

vilket kommunen har roll endast som tjänsteproduktion

Organisering av kommunens tjänsteproduktion

▪ Tolkningen är inte klar, om det i nuvarande lagstiftning finns strängt ramvillkor för bolagisering av 

tjänsteproduktion, om kommunen har roll endast inom tjänsteproduktion (utan organiseringsansvar)

▪ Kommunens organisering av tjänsteproduktion utan organiseringsansvar är i varje fall ett relevant tema 

att överväga, eftersom produktionens ekonomiska transparens och förtydligande av 

ansvarsstrukturerna är nödvändiga i en ny verksamhetssituation

In-house upphandlingskontrakt mellan samkommunen och kommunen

In-house-upphandlingar, d.v.s. upphandlingar från en egen enhet utan konkurrensutsättning, är möjliga 

om behövliga ramvillkor uppfylls. Samkommunen kan således upphandla tjänster från kommunens 

produktionsbolag utan konkurrensutsättning – förutsätter åtminstone att samkommunen är med i bolaget 

som ägare och deltar i beslutsfattandet

▪ Dock en kommunal produktionsmodell i form av ämbetsverk, man måste förmodligen konkurrensutsätta 

eftersom samkommunens 1) alla parter inte är 2) avgörande bestämmanderätt hos en intern enhet och 

således kan inte säkerställas att 3) kommunen verkar enligt samkommunens intressen, till exempel i 

förhållande till pris och kvalitet (upphandlingslagen 15 §)

Minimibefolkningsunderlag för kommunens (eller samkommunens) verksamhet

▪ Ramvillkoret enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform om storleken på en kommuns 

(eller samkommuns) minimibefolkningsunderlag (20 000 personer) är inte relevant inom tjänster för 

äldre, eftersom lagen gäller endast primärhälsovård och till den nära knutna uppgifter inom 

socialvården, till vilka tjänster för äldre inte räknas enligt rådande praxis

Mervärdesskattefrågor

▪ Samkommunen kan få en kalkylerad momsåterbäring på 5 % för anskaffning av social- och 

hälsovårdstjänster på samma sätt som kommunerna enligt rådande system – kommunerna skulle alltså 

även i fortsättningen dra nytta av moms-förmånerna i egenskap av ägare till samkommunen

▪ Om den kommunala tjänsteproduktionen bolagiseras, är det av kritisk betydelse att förstå alternativen 

för planlösningarna för produktionen i synnerhet ur synvinkeln för fastighetsmervärdesskatten
‒ Om en kommun hyr ut nya eller renoverade lokaler till ett bolag, kan den bli tvungen att återbetala de moms-avdrag som den 

har erhållit i samband med anskaffningskostnaderna för byggandet, då lokalerna övergår till ett momsfritt 

användningsändamål

‒ Alternativet är att producenten verkar i äldre lokaler, som inte är optimerade för vårdarbete

Kommunernas tjänsteproduktion bestäms av juridiska ramvillkor

Tjänster för 

äldre

Ordnare

Tjänste-

producent

Samkommun

Kommun



Av de nyckelmätare som beskriver befolkningens demografiska utveckling medför 

åldrandet de största förändringarna och konsekvenserna för social- och 

hälsovårdstjänsterna
Sammandrag av nyckelmätarna för befolkningsutvecklingen i VSVD

Folkmängd och

åldrande

• Befolkningen i VSVD:s verksamhetsområde åldras kraftigt: Antalet 75 år fyllda förväntas öka med 45 % fram 

till år 2030, samtidigt som folkmängden totalt hålls på nuvarande nivå

• Stora skillnader mellan kommunerna i befolkningens åldrande, förändringen i antalet 75-åringar 2018–2030 

minst +23 % (Närpes) och störst +91 % (Kaskö) 

Försörjningskvot

• Den arbetsföra befolkningen i proportion till barn och äldre i VSVD:s verksamhetsområde är mindre än i övriga 

Finland åtminstone fram till år 2040

• Vasa är den enda kommunen i VSVD:s verksamhetsområde, i vilken den befolkningsmässiga 

försörjningskvoten förväntas hållas på en lägre nivå än i Finland i genomsnitt

Prevalens

• I VSVD:s verksamhetsområde är prevalensen ca 10 % lägre än i Finland i genomsnitt, mätt enligt THL:s

prevalensindex (åldersjusterat)

• Prevalensen har sjunkit under hela 2000-talet i VSVD:s alla kommuner

Invandrare

• Befolkningen i VSVD:s verksamhetsområde har något högre nivå av utländsk bakgrund än i Finland i 

genomsnitt: ca 8 % utrikes födda medborgare av  hela befolkningen år 2018

• Invandringen har ökat under 2000-talet i alla kommuner i VSVD:s verksamhetsområde – andelen utrikes födda 

medborgare är störst i Närpes och Korsnäs
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Befolkningen i VSVD:s verksamhetsområde åldras: Antalet 75 år fyllda +45 % år

2030, antalet äldre fortsätter öka åtminstone fram till år 2040

Anmärkningar: Uppgifter om folkmängd för år 2018 från Statistikcentralens befolkningsstrukturstatistik år 2019. Befolkningsprognosen för Österbotten beräknad med hjälp av proportionella tillväxtandelar 

utgående från senaste befolkningsprognos på kommunnivå (2015). 

Källa: Statistikcentralen (regoinal befolkningsprognos år 2015 och regional befolkningsstruktur år 2019), NHG analys
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2040E

170 170
175 178 181
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VSVD:s hela befolkning, 

1 000 invånare
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Över 85-åriga

75–84-åriga 

VSVD:s befolkning över 75 år,

1 000 invånare

VSVD:s befolkning över 75 år i kommunerna, 2018–2040E

91 %

74 %

68 %

68 %

58 %

50 %

45 %

41 %

39 %

39 %

35 %

34 %

23 %

45 %

Kommun

75-åriga

2018

75-åriga

2030E

75-åriga

2040E

Förändrings-% 2018–

2030E

Kaskö 192 366 370

Larsmo 320 558 668

Laihela 731 1230 1314

Pedersöre kommun 831 1392 1576

Korsholm 1870 2961 3288

Korsnäs 268 401 444

Vasa 6032 8743 9653

Vörå 789 1110 1210

Kristinestad 1027 1429 1387

Nykarleby 873 1214 1277

Malax 737 994 1052

Jakobstad 2338 3132 3272

Närpes 1362 1669 1746

VSVD ca 16 000 ca 25 000 ca 27 000
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Försörjningskvot i VSVD, d.v.s. antalet icke arbetsföra i förhållande till arbetsföra, 

större än i Finland i genomsnitt, Vasa enda kommun som ligger under genomsnittet

för hela Finland

*Enligt folkmängd (2015, 2018) eller prognostiserad folkmängd (2030, 2040) vägt genomsnitt för kommunernas försörjningskvot.

Källa. Statistikcentralen, NHG analys

VSVD:s befolkningsmässiga försörjningskvot 2015–2040 

Förhållandet mellan icke arbetsför befolkning (åldersklasser 0-

14 och 64-) och arbetsför befolkning (15-63), per 100 

sysselsatta
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Kommunernas genomsnittliga försörjningskvot* 

(ej Vasa)
Vasas försörjningskvot

Förändrings % i VSVD:s försörjningskvot i kommunerna, 2018–

2040E

Försörjningskvot som överstiger hela landets försörjningskvot i rött
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Kommun

Folkmängd

2018

Försörjnings-

kvot 2018

Försörjnings-

kvot 2040E

Förändring

totalt, %

Kaskö 1 285 111,9 144,6 29 %

Kristinestad 6 793 96,3 108,7 13 %

Korsnäs 2 201 77,4 85,6 11 %

Vörå 6 714 82,3 90,9 10 %

Närpes 9 387 79,8 86,6 9 %

Korsholm 19 302 74,8 80,6 8 %

Jakobstad 19 436 73,2 77,5 6 %

Pedersöre kommun 11 129 74,3 78,3 5 %

Malax 5 545 79,2 83,4 5 %

Laihela 8 090 78,3 82,3 5 %

Nykarleby 7 564 78,7 82,6 5 %

Vasa 67 619 57,9 59,9 4 %

Larsmo 5 147 81,9 84,6 3 %

VSVD ca 170 000 69,5 72,8 5 %

KONFIDENTIELLT



Prevalensen har sjunkit i VSVD under hela 2000-talet, och i VSVD är prevalensen

lägre än i övriga Finland i genomsnitt

Källa: Statistikcentralen, Sotkanet, NHG analys 24KONFIDENTIELLT
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Åldersjusterat prevalensindex i VSVD 2002–2015

THL:s prevalensincex, basår 2015 (hela landet) = 100

Kommun

Folkmängd

2015

Prevalens-

index 2002

Prevalens-

index 2015

Förändring i 

indexvärde 2002–

2015

Kaskö 1 285 87,4 95,6 8,2

Korsnäs 2 201 115,6 73,8 -41,8

Kristinestad 6 793 107,7 87,6 -20,1

Laihela 8 090 117,1 101,1 -16,0

Larsmo 5 147 99,5 79,5 -20,0

Malax 5 545 105,8 83,2 -22,6

Korsholm 19 302 89,1 78,0 -11,1

Närpes 9 387 87,6 75,5 -12,1

Pedersöre kommun 11 129 95,4 79,2 -16,2

Jakobstad 19 436 118,3 98,6 -19,7

Nykarleby 7 564 92,2 78,4 -13,8

Vasa 67 619 105,9 90,6 -15,3

Vörå 6 714 107,0 92,6 -14,4

VSVD ca170 000 103,9 87,8 -16,1

Åldersjusterat prevalensindex i VSVD:s kommuner

2002–2015



I VSVD bor flera utrikes födda personer än i Finland i genomsnitt; invandringen

har ökat under 2000-talet i VSVD:s kommuner
Andelen utrikes födda medborgare är störst i Närpes och Korsnäs

Nettoinvandring är differensen mellan invandringen och utvandringen.

Källa: Statistikcentralen, Sotkanet, NHG analys 25KONFIDENTIELLT

% andelen utrikes födda medborgare av hela 

befolkningen i VSVD 2000–2018

Kommun

Folk-

mängd

2018

Netto-

invandring, 

personer 2000

Netto-

invandring, 

personer 2017

Kumulat. 

nettoinvandr.

2000-2017

Kaskö 1 262 0 3 53

Korsnäs 2 122 -1 29 266

Kristinestad 6 596 -7 208 1 112

Laihela 8 058 -4 0 48

Larsmo 5 340 -6 20 142

Malax 5 477 18 25 231

Korsholm 19 444 -15 32 53

Närpes 9 471 8 106 1 082

Pedersöre kommun 11 016 12 17 149

Jakobstad 19 278 -26 156 1 545

Nykarleby 7 455 14 39 525

Vasa 67 552 58 310 5 144

Vörå 6 613 11 42 1 353

VSVD ca 170 000 62 987 11 703

Nettoinvandringen i VSVD:s kommuner 2000–2017
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