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Utgångsläge

• Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt fattade år 2018 ett strategiskt beslut att 

föreslå för medlemskommunerna att en beredning av ett välfärdsområde ska 

påbörjas. Beredningen av välfärdsområdet genomdrevs till en början vid sidan 

av den planerade landskaps-, och social- och hälsovårdsreformen, varefter 

samarbetet med Vasa sjukvårdsdistrikts medlemskommuner fortsatt

• Hittills har ett grundavtal uppgjorts och ett beslut har fattats om bildande av en

ny samkommun – Verksamheten inleds officiellt 1.1.2022

• Fem kommuner av tretton har fattat ett positivt beslut om att överföra

organiserings- och produktionsansvaret för ordnandet av tjänster /ansvaret för 

ordnandet och produktionen av tjänster:  Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, 

Pedersöre och Vasa. De övriga kommunerna,  dvs. Kaskö, Korsholm, Korsnäs, 

Kristinestad, Laihela, Malax, Närpes och Vörå, fattar sina beslut senast 16.6.

• Det interna arbetet med beredningen av välfärdssamkommunen har redan

påbörjats och en kartläggning av utgångsläget har gjorts i fem arbetsgrupper:
- Lednings- och organisationsmodellen

- Fastigheterna och fastighetsförvaltningen

- Gränssnitten i de kommuner som övergår till samkommunen

- Stödtjänsterna

- Ägarstyrningen

• Dessutom har en separat ekonomiutredning genomförts som grund för 

ekonomiskt hållbara lösningar

Mål

• Skapa en välfärdssamkommun som integrerar

socialvårds-, primärhälsovårds- och

specialsjukvårdstjänster till en helhet i

Österbotten (Österbottens välfärdssamkommun)

• Kommunerna fattar beslut om överföringen av 

organisationsansvaret till välfärdssamkommunen

senast i juni 2020

• Denna vägkarta, som tagits fram i den inledande

fasen av beredningen, identifierar alla

delhelheter som är väsentliga för bildandet av en 

välfärdssamkommun och igångkörningen av 

verksamheten samt tidtabeller och nödvändiga

resurser

• Syftet med vägkartan är att skapa

förutsättningar för en systematisk och

målinriktad beredning av samkommunen och

därigenom stödja igångkörningen av 

samkommunens verksamhet

Syftet med Österbottens välfärdssamkommun är att skapa en integrerad

samkommun för social och hälsovård i regionen – Ett grundavtal har redan

uppgjorts, beslut om överföring av organisationsansvar fattas våren 2020
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1 Sammandrag av materialet i vägkartan

2 Bilagor

Agenda
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Vägkartan för

bildande av

Österbottens

välfärdssamkommun

innehåller en struktur

för ett systematiskt

inrättande av en 

samkommun

• Vägkartan för bildande av Österbottens välfärdssamkommun skapar en struktur för (ett organiserat) inrättandet av en integrerad samkommun

• Vägkartan är indelad i 7 helheter:

1. Genomförande av beredningen, förändringsledning och kommunikation

2. Teknisk-juridisk organisering

3. Organisering av verksamhet, ekonomi och ledning

4. Organisering av serviceproduktion

5. Organisering av informationsförvaltning

6. Styrning av samkommunens verksamhet och samarbete med kommunerna

7. Strategi och utveckling av verksamheten

• Beredningen av välfärdssamkommunen tar ca 1,5 år och verksamheten påbörjas officiellt 1.1.2022

• För beredningen av välfärdssamkommunen svarar tjänstemannaledningen som stöds av en projektbyrå samt av arbetsgrupper som svarar

för beredningsarbetet

Kostnaderna för

bildandet av

välfärds-

samkommunen

beräknas uppgå till

2,3 – 4,7M€ 

• Kostnaderna i anslutning till beredningen av välfärdssamkommunen åren  2020 ja 2021 beräknas till 2,3 – 4,7 M€ - kostnaderna motsvarar den 

tilläggskostnad för kommunerna som uppstår vid bildandet av samkommunen
• Personalkostnaderna baseras på extra kostnader som uppstår p.g.a. beredningsarbete som utförs vid sidan av det egna arbetet (= tilläggsersättning till ledningen) 

samt kostnader för anlitande av en projektbyrå i beredningen

• Kostnaderna för ICT-infra och system beror på önskad nivå på slutresultatet, t.ex. beslut  om i vilken utsträckning befintliga lösningar kan utnyttjas och om det behövs 

nya

• Kostnaderna för köptjänster beror för sin del på beslutet om i vilken utsträckning kommunernas arbetsinsats kan lösgöras för beredningsarbetet och i vilken 

utsträckning arbetet genomförs med hjälp av sakkunnigtjänster

En viktig lärdom från

andra samkommuner

för bildandet av

välfärdssamkommunen

är kravet på tillräckliga

förberedelser och

tillräcklig

resursfördelning

• Beredningsarbetet är med beaktande av tidtabellen omfattande. Viktigt är att reservera tillräckliga resurser och noga projektera arbetet 

• Alla juridiska aktörer bör involveras i beredningen och arbetet bör skötas av en gemensam ansvarig beredningsorganisation 

• Personalen bör göras delaktiga i förändringen och genomförandet av förändringen bör stödjas genom en klar information till alla 

intressegrupper

• Överenskommelse om ordnandet av stödtjänster bör ske i god tid, eftersom förändringen till en början kommer att påverka särskilt ekonomi-, 

personal- och informationförvaltningen samt komminikationen – utgångspunkten är att systemen ska fungera direkt från den första dagen, 

personalen klara av att göra sitt arbete och att lönerna utbetalas i rätt tid

Ledningens sammandrag
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Beredningen av Österbottens välfärdssamkommun tar ca 1,5 år* och inriktas i

inkörningsfasen på att befästa verksamheten och realisera integrationsfördelarna

5

* Beredningen av välfärdssamkommunen har beräknats ta ett och ett halvt år och verksamheten skulle då komma igång 1.1.2022. Lärdomar som erhållits från andra samkommuner har visat att det är skäl att 

reservera gott om tid och resurser för beredningsarbetet. Bildandet av välfärdssamkommunen kan genomföras snabbare, men det betyder kompromisser i beredningen, dvs. verksamheten inleds tekniskt, men 

ett aktivt utvecklingsarbetet bör fortsätta efter att  verksamheten påbörjats 

Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

2020 2021 2022 2023 2024

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Beredningsfas – Denna vägkarta

• Upprättande av en vägkarta för bildande av 

samkommunen och igångsättning av verksamheten

• Vägkartan innehåller en grundlig planering av bl.a. 

förändring, organisering, verksamhet, ekonomi, ledning, 

serviceproduktion, styrning och utveckling av 

verksamheten samt anvisningar om genomförande av 

verksamheten för att nå optimala förutsättningar för

kommunen att fungera smidigt under inkörningen

Samkommunens inkörningsfas

• Befästande av nya rutiner och vidareutveckling av verksamheten

• Fortsatt förverkligande av vägkartans helheter efter att

välfärdssamkommunen inlett sin verksamhet

Kontinuerlig verksamhet

• Vidareutveckling i enlighet med 

strategin, kontinuerlig

förbättring

Efter beredningsfasen har välfärdssamkommunen

alla förutsättningar för en lyckad inledning av 

verksamheten

Efter inkörningsfasen är välfärdssamkommunens 

verksamhet etablerad och valda verksamhetsmodeller har 

implementerats på ett lyckat sätt

Välfärdssamkommunen agerar 

enligt fastställda rutiner i den 

kontinuerliga verksamheten

En integrerad samkommun har bildats, integrationsfördelar har uppnåtts

Grund-

avtal

12/2019

Påbörjande av

verksamheten

Beredningen av välfärdssamkommunen

Verksamheten i välfärdssamkommunen



Delområden i vägkartan för bildande av Österbottens välfärdssamkommun

Styrning av

samkommunens

verksamhet och

samarbete med 

kommunerna

Genomförande  av 

beredningen, 

förändringsledning

och kommunikation

Teknisk-juridisk

organisering

Organisering av 

verksamhet,  

ekonomi och

ledning

Organisering av 

serviceproduktion

Organisering av  

Informations-

förvaltning

Strategi och

utveckling av

verksamheten

Effektiv berednings-

organisation* och

fungerande processer 

för igångsättning

Målinriktad

kommunikation och

ledning som

involverar

intressegrupperna

samt stödjer

genomförandet av 

beredningen

För verksamheten 

nödvändiga 

grunddokument och 

avtal 

Transparent 

beslutsfattande

Företagsöverlåtelser 

och avtal mellan 

välfärdssamkommunen 

och kommunerna 

Möjliggörande 

ledningssystem och 

personal som trivs i 

arbetet 

Fungerande 

ekonomi- och 

förvaltnings-

processer samt en 

klar bild av 

ekonomin 

Kostnadseffektiva,  

funktionella och

jämlika tjänster till 

regionens invånare

System som

möjliggör ett smidigt

arbete

Smidiga digitala

lösningar för

invånarna

Information som 

stödjer ledning och 

verksamhet 

Klara principer för

ägarstyrning

Transparent 

kommunrapportering 

och -fakturering 

Fastställda processer 

och ansvar för 

gränssnitten 

Välfärdssam-

kommunens strategi

Utvalda spetsprojekt

för utveckling av 

verksamheten

Delområdena skapar förutsättningar för en framgångsrik igångsättning av välfärdssamkommunens verksamhet och en fortsatt utveckling för att 

uppnå de integrationsfördelar samkommunen för social- och hälsovård möjliggör 

D
e

lh
e

lh
e

te
n

s
re

s
u

lt
a

t

Vägkartan för bildande av Österbottens välfärdssamkommun är indelad i 7 

delområden – Tillsammans skapar de förutsättningar för en lyckad inledning av 

verksamheten

* Med beredningsorganisation avses utsedda ledande tjänstemän som driver beredningen framåt och som då verksamheten inletts utgör samkommunens operativa ledning 

Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

1 2 4 5 63 7
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Beredningen av välfärdssamkommunen tar ca 1,5 år – fokus år 2020 ligger i

första hand på organisering och genomförande av teknisk-juridiska uppgifter

och år 2021 på genomförande av förändringen

Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

2020 2021 2022

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Genomförande av 

beredningen, 

förändringsledning

och kommunikation

1.1 Organisering av beredningen och dess mandat

1.2 Planering av igångkörningsprocessen

1.3 Kommunikation

1.4 Förändringsledning och involvering av personalen

Teknisk-juridisk

organisering

2.1 Beredning av grundavtal, förvaltningsstadga och andra handlingar

2.2 Kartläggning och överföring av egendom, skyldigheter och avtal

2.3 Beslut om FO-nummer och uppdatering av ansvarsstruktur

2.4 Beslut i enlighet med igångsättningsprocessen

Organisering av 

verksamhet,  

ekonomi och

ledning

3.1 Beskrivning av ledningssystem

3.2 Organisering av administrativa stödtjänster

3.3 Överföring av personal och definition av personalprocesser

3.4 Organisering av tekniska stödtjänster

3.5 Ekonomisk planering

Organisering av 

serviceproduktion

4.1 Organisering av serviceproduktion

4.2 Organisering av kliniska stödtjänster

Organisering av  

informations-

förvaltning

5.1 Implementering av ICT och datasystem

5.2 Informationsledning

Styrning av  

samkommunens

verksamhet och

samarbete med 

kommunerna

6.1 Ägarstyrning och förvaltning

6.2 Kommunrapportering och –fakturering

6.3 Framtagningav gränssnitt

Strategi och

utveckling av

verksamheten

7.1 Utformning av välfärdssamkommunens strategi

7.2 Genomförande av spetsprojekt

1

2

4

5

6

3

I enlighet med de spetsprojektspecifika planerna

7
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Kostnaderna för bildandet av Österbottens välfärdssamkommun åren 2020 och

2021 uppskattas till 2,3 – 4,7 M€

8

Kostnadskalkylen baserar sig på den tilläggskostnad som arbetet orsakar kommunerna1

Obs! Kostnaderna för eventuella spetsprojekt, t.ex. APTJ, har inte beaktats som en del av kostnaderna för vägkartan. 1) I beredning som utförs vid sidan av det egna arbetet presumeras att de ledande tjänstemän som utsetts 

till välfärdssamkommunens ledning främjar bildandet av välfärdssamkommunen vid sidan av sitt eget arbete. De ledande tjänstemännens nuvarande tjänster sköts av ansvariga chefer inom organisationen. Den extra kostnad 

som uppstår p.g.a. beredningsarbetet somutförs för kommunen vid sidan av det egna arbetet motsvarar de kommande löneförhöjningar som de ansvariga cheferna får för den ökade arbetsmängden. Arbetsinsats som 

överförs från kommuerna och sker som arbete vid sidan av det egna arbetet ökar inte kommunernas kostnader, men innebär att personalen som deltar i beredningen är sysselsatt med andra uppgifter.   

Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Totala kostnader

2,3 – 4,7 M€

Personalkostnader
ICT-infra och

systemkostnader
Övriga kostnader

Personal som ska

utses1

• Tilläggsersättning 

till ledande 

tjänstemän

• Tilläggsersättning 

till ansvariga 

ledare

• Projektbyrå

Infra

• ICT-infra

System

• Lösningar för 

informationsledning

• Ekonomiförvaltning

• Personal-

administration

• Övriga system

Köptjänster

Löpande kostnader

(bl.a. hyror, material, 

tillbehör, varor, resor)

1 2 3

2,3

0,8

2,4

0,6

0,9

0,6

1,9

Totala 

kostnader

ICT-infra och 

System

kostnader

0,6

Personal-

kostnader

4,7

Övriga 

kostnader

2,7

1,4

Kostnader för bildandet av Österbottens välfärdssamkommun 2020 – 2021

M€

Kostnadernas 

variationsbredd

Kostnader

1 2 3

Obs! Kostnaderna uppkommer under 

ett och ett halvt års tid och innehåller 

bl.a. löner till ledande tjänstemän 

som tillsatts för beredningn. I 

kontrollsamkommunerna har arbetet 

ofta skett vid sidan av det egna 

arbetet och kostnadnerna är därför 

inte lika transparenta

UPPSKATTNING



1

2

3

4

5

6

Berednings-

organisation

Förändrings-

ledning och

kommunikation

Tidtabell

Ekonomi och

personal

Kommun-

samarbete

Stödtjänster

och avtal

• Alla juridiska aktörer bör vara involverade i beredningen

• Beredningsarbetet är med beaktande av tidtabellen omfattande. Viktigt är att reservera tillräckliga resurser för både tjänstemannarbete och  sakkunnigtjänster 

• Ledningen bör vara utsedd på basis av kunnande, inte t.ex. på basis av hemkommun

• Personalen ska vara konkret involverad och förändringen ska stödjas av en aktiv information

• Regionens befolkning bör gärna delta i samutvecklingen

• Nyckelpersoner bör engageras och förmän bör anlitas för att främja förändringen

• Ledningen bör vara öppet närvarande under hela processen

• Direkt i beredningsarbetets inledningsfas bör man utforma en klar projektplan som innehåller målsättningar och mellanetapper för genomförandet av arbetet

• En standardisering av rutiner och systemintegrationer bör påbörjas direkt då beredningsarbetet inleds

• Förutom de social- och hälsovårdskostnader som kommunerna uppgett kan det finnas dolda kostnader. För att identifiera dessa kostnader bör man reservera tid och resurser 

• Standardiseringen av tjänster kan orsaka kostnader ifall tjänsterna i kommunerna varit underdimensionerade – för att identifera besparingspotentialen krävs en servicespecifik 

kommunjämförelse    

• Tillsammans bör man överenskomma om fastigheter och för fastigheter som kvarblir hos kommunerna bör fastställas klara hyressättningsprinciper

• En korrekt dimensionering av personalen som överförs till samkommunen förutsätter en noggrann plan över behovet av nödvändig personal och kommande arbetsuppgifter    

• För att undvika överraskningar i ett senare skede krävs öppenhet och diskussion med rätta termer ända från början

• De ekonomiska målsättningarna bör vara realistiska och klart fastställda tillsammans – härefter ger kommunerna välfärdssamkommunen tillräcklig arbetsro för att 

genomföra den överenskomna strategin 

• Alltför bindande beslut om samkommunens verksamhet i förväg, särskilt vad gäller servicenivå och -nät, bör undvikas

• Ordnandet av stödtjänster bör fastställas i god tid eftersom förändringen till en början kommer att påverka ekonomi-, personal- och dataförvaltningen samt 

kommunikationen – utgångspunkten är att systemen direkt från den första dagen fungerar, att personalen klarar av att göra sitt arbete och att lönerna utbetalas i rätt tid 

• Arbetet för överföringen av avtal kan överraska eftersom kommunernas anskaffningar kan skilja sig avsevärt från varandra, dessutom kan avtalen kan vara bristfälliga 

eller t.o.m. saknas  

De viktigaste lärdomarna från aktörer som medverkat i bildandet av 

samkommunerna kan uppdelas i 6 delområden

Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys 9



1 Sammandrag av materialet i vägkartan

2 Bilagor

2.1 Vägkartans innehåll och tidtabell

2.2 Vägkartans innehåll i detalj

2.3 Beredningsorganisation

2.4 Kostnader

2.5 Lärdomar från andra samkommuner

Agenda
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Delområden i vägkartan för bildande av Österbottens välfärdssamkommun

Styrning av

samkommunens

verksamhet och

samarbete med 

kommunerna

Genomförande  av 

beredningen, 

förändringsledning

och kommunikation

Teknisk-juridisk

organisering

Organisering av 

verksamhet,  

ekonomi och

ledning

Organisering av 

serviceproduktion

Organisering av  

Informations-

förvaltning

Strategi och

utveckling av

verksamheten

Effektiv berednings-

organisation* och

fungerande processer 

för igångsättning

Målinriktad

kommunikation och

ledning som

involverar

intressegrupperna

samt stödjer

genomförandet av 

beredningen

För verksamheten 

nödvändiga 

grunddokument och 

avtal 

Transparent 

beslutsfattande

Företagsöverlåtelser 

och avtal mellan 

välfärdssamkommunen 

och kommunerna 

Möjliggörande 

ledningssystem och 

personal som trivs i 

arbetet 

Fungerande 

ekonomi- och 

förvaltnings-

processer samt en 

klar bild av 

ekonomin 

Kostnadseffektiva,  

funktionella och

jämlika tjänster till 

regionens invånare

System som

möjliggör ett smidigt

arbete

Smidiga digitala

lösningar för

invånarna

Information som 

stödjer ledning och 

verksamhet 

Klara principer för

ägarstyrning

Transparent 

kommunrapportering 

och -fakturering 

Fastställda processer 

och ansvar för 

gränssnitten 

Välfärdssam-

kommunens strategi

Utvalda spetsprojekt

för utveckling av 

verksamheten

Delområdena skapar förutsättningar för en framgångsrik igångsättning av välfärdssamkommunens verksamhet och en fortsatt utveckling för att 

uppnå de integrationsfördelar samkommunen för social- och hälsovård möjliggör 
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Vägkartan för bildande av Österbottens välfärdssamkommun är indelad i 7 

delområden – Tillsammans skapar de förutsättningar för en lyckad inledning av 

verksamheten

* Med beredningsorganisation avses utsedda ledande tjänstemän som driver beredningen framåt och som då verksamheten inletts utgör samkommunens operativa ledning 

Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

1 2 4 5 63 7
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Vägkartan för bildande av Österbottens välfärdssamkommun är indelad i 7 

delområden som i sin tur är indelade i 22 delhelheter

12Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Genomförande av 

beredningen, 

förändringsledning och

kommunikation

1.1 Organisering av beredningen och dess mandat 1.3 Kommunikation

1.2 Planering av igångkörningsprocessen 1.4 Förändringsledning och involvering av personalen

Teknisk-juridisk

organisering

2.1 Beredning av grundavtal, förvaltningsstadga och övriga

handlingar
2.3 Beslut om FO-nummer och uppdatering av ansvarsstruktur

2.2 Kartläggning och överföring av egendom, skyldigheter och

avtal
2.4 Beslut i enlighet med igångsättningsprocessen

Organisering av 

verksamhet,  ekonomi och

ledning

3.1 Beskrivning av ledningssystem 3.4 Organisering av tekniska stödtjänster

3.2 Organisering av administrativa stödtjänster 3.5 Ekonomisk planering

3.3 Överföring av personal och definition av personalprocesser

Organisering av 

serviceproduktion
4.1 Organisering av serviceproduktion 4.2 Organisering av kliniska stödtjänster

Organisering av  

Informationsförvaltning
5.1 Implementering av ICT och datasystem 5.2 Informationsledning

Styrning av

samkommunens

verksamhet och samarbete

med kommunerna

6.1 Ägarstyrning och förvaltning 6.3 Framtagning av gränssnitt

6.2 Kommunrapportering och -fakturering

Strategi och

utveckling av

verksamheten

7.1 Utformning av välfärdssamkommunens strategi 7.2 Genomförande av spetsprojekt

1

2

4

5

6

3
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Beredningen av välfärdssamkommunen tar ca 1,5 år – fokus år 2020 ligger i

första hand på organisering och genomförande av teknisk-juridiska uppgifter

och år 2021 på genomförande av förändringen

13Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

2020 2021 2022

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Genomförande av 

beredningen, 

förändringsledning

och kommunikation

1.1 Organisering av beredningen och dess mandat

1.2 Planering av igångkörningsprocessen

1.3 Kommunikation

1.4 Förändringsledning och involvering av personalen

Teknisk-juridisk

organisering

2.1 Beredning av grundavtal, förvaltningsstadga och andra handlingar

2.2 Kartläggning och överföring av egendom, skyldigheter och avtal

2.3 Beslut om FO-nummer och uppdatering av ansvarsstruktur

2.4 Beslut i enlighet med igångsättningsprocessen

Organisering av 

verksamhet,  

ekonomi och

ledning

3.1 Beskrivning av ledningssystem

3.2 Organisering av administrativa stödtjänster

3.3 Överföring av personal och definition av personalprocesser

3.4 Organisering av tekniska stödtjänster

3.5 Ekonomisk planering

Organisering av 

serviceproduktion

4.1 Organisering av serviceproduktion

4.2 Organisering av kliniska stödtjänster

Organisering av  

informations-

förvaltning

5.1 Implementering av ICT och datasystem

5.2 Informationsledning

Styrning av  

samkommunens

verksamhet och

samarbete med 

kommunerna

6.1 Ägarstyrning och förvaltning

6.2 Kommunrapportering och –fakturering

6.3 Framtagningav gränssnitt

Strategi och

utveckling av

verksamheten

7.1 Utformning av välfärdssamkommunens strategi

7.2 Genomförande av spetsprojekt

1

2

4

5

6

3

I enlighet med de spetsprojektspecifika planerna

7



Genomförande  av 

beredningen, 

förändringsledning

och kommunikation

Teknisk-juridisk

organisering

Organisering av 

verksamhet,  

ekonomi och

ledning

Organisering av 

serviceproduktion

Organisering av  

informations-

förvaltning

Styrning av

samkommunens

verksamhet och

samarbete med 

kommunerna

Strategi och

utveckling av 

verksamheten

Organisering av 

beredningen och dess 

mandat 

Planering av

igångkörningsprocessen
Kommunikation

Förändringsledning

och involvering av

personalen

Beslut om mandat för

beredningen

För beredningen

ansvariga tjänstemän

har rekryterats

Projektbyrå och

arbetsgrupper som

stöder

tjänstemannaledningen

har organiserats

En detaljerad 

projektplan för 

bildandet av en 

välfärdssakommun 

och igångsättning av 

verksamheten har 

utformats 

En kommunikationsstrategi

och -plan som beaktar alla

relevanta intressegrupper

har utformats

En effektiv och aktiv

kommunikation i enlighet

med planerna

Personal, förmän, 

kommunala beslutsfattare

och andra relevanta

intressegrupper har

involverats i förändringen

Bästa praxis har

identifierats och fastställts

jämlikt till en del av den nya

välfärdssamkommunens

verksamhet
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e
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I delområde 1 organiseras beredningsorganisationen och en detaljerad projektplan 

samt definieras kommunikationens och förändringsledningens processer

14Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

1

1.1 1.2 1.41.3

1 2 4 5 63 7

Genomförande av beredningen, förändringsledning och kommunikation



Beredningsorganisationen bör vara klar då beredningen påbörjas – kommunikation

och involvering av personalen är viktigt under hela beredningstiden

15Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Genomförande  av beredningen, förändringsledning och kommunikation
2020 2021 2022

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

1.1 

beredningen och 

dess mandat

• Fastställande av beredningsorganisation och mandat

• Fastställande av beredningsorganisationens processer

• Rekrytering av verkställande direktör / direktör för samkommunen

• Rekrytering av övriga ledande tjänsteinnehavare

• Rekrytering av projektfövaltning

• Organisering av beredningsorganisationen

1.2 

Planering av 

igångsättnings-

processen

• Utformning av projektplan för igångsättning av välfärdssamkommunens 

verksamhet

• Uppföljning av projektets framskridande och planering av ledningsrutiner

1.3 

Kommunikation

• Utformning av en kommunikationsstrategi för välfärdssamkommunen

• Utformning av en kommunikationsplan för igångsättning av 

välfärdssamkommunens verksamhet

• Välfärdssamkommunens interna kommunikation i enlighet med 

kommunikationsstrategin och kommunikationsplanen

• Välfärdssamkommunens externa kommunikation i enlighet med 

kommunikationsstrategin och kommunikationsplanen 

• Välfärdssamkommunens intressegruppers (bl.a. de kommunala 

beslutsfattarna) kommunikation i enlighet med kommunikationsstrategin

och kommunikationsplanen 

1.4

Förändringsledning

och involvering av 

personalen

• Involvering av personalen

• Involvering av ledningen och förmännen och information om 

beredningens framskridande

• Involvering av kommunala beslutsfattare

• Involvering av kommuninvånare

• Insamling av bästa praxis

• Utnyttjande av bästa praxis

1 Genomförande av beredningen, förändringsledning och kommunikation

Viktigt att en verkställande direktör rekryteras 

redan i inledningsskedet så att han/hon kan bygga 

upp en fungerande beredningsorganisation 

En noggrann projektering är en förutsättning för 

att alla nödvändiga delhelheter ska kunna beaktas 

och tidtabellen hållas 

En klar och effektiv kommunikation och involvering 

av alla intressegrupper direkt från början är viktigt 

med tanke på det stöd förändringen kräver 



Genomförande  av 

beredningen, 

förändringsledning

och kommunikation

Teknisk-juridisk

organisering

Organisering av 

verksamhet,  

ekonomi och

ledning

Organisering av 

serviceproduktion

Organisering av  

informations-

förvaltning

Styrning av  

samkommunens

verksamhet och

samarbete med 

kommunerna

Strategi och

utveckling av

verksamheten

Grundavtal, 

förvaltningsstadga och

övriga grundläggande

handlingar

Kartläggning och

överföring av

egendom, 

skyldigheter och avtal

Beslut om FO-nummer

och uppdatering av 

ansvarsstruktur

Beslut i enlighet med 

igångsättningsprocessen

Fungerande

förvaltningsstadga

samt andra

grundläggande

handlingar som

möjliggör

verksamheten

Avtal har överförts till 

välfärdssamkommunen

Genomtänkt arrangemang

gällande fastighetsägande

Beslut om

välfärdssamkommunens

FO-nummer

Kontrollerad upplösning

av befintliga

ansvarskommunstrukturer

och integrering av

verksamheten till en del av

välfärdssamkommunens

verksamhet

De för beslutet viktigaste 

helheterna har identifierats 

i förväg och  tidsplanerats

för att främja 

beredningens 

framskridande 
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I delområde 2 skapas grundläggande handlingar för verksamheten samt

struktureras frågor som gäller bl.a. egendom, skyldigheter och avtal

16Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

2 Teknisk-juridisk organisering

2.1 2.2 2.42.3

1 2 4 5 63 7



Ett grundavtal och en förvaltningsstadga bestämmer välfärdssamkommunens 

verksamhet; viktigt är att reservera tillräckligt med tid för utarbetande av en 

nödvändig förvaltningsstadga då beredningen inleds

17Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Teknisk-juridisk organisering
2020 2021 2022

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2.1 

Beredning av 

grundavtal, 

förvaltningsstadga och 

andra handlingar 

• Upprättande av grundavtal Gjort

• Utarbetande av förvaltningsstadga

• Upprättande av samkommunens övriga grundläggande handlingar

2.2 

Kartläggning och 

överföring av egendom, 

skyldigheter och avtal 

• Kartläggning av avtal mellan kommuner och serviceproducenter, 

eventuella förhandlingar och överföring

• Kartläggning av kommunägda eller -hyrda social- och 

hälsovårdsfastigheter och beslut om egendomsarrangemang

• Kartläggning av övrig egendom och överföring

2.3 

Beslut om FO-nummer

och uppdatering av 

ansvarsstruktur

• Beslut om FO-nummer och bildande av en självständig juridisk 

person ifall det behövs

• Upplösning av befintliga ansvarskommunstrukturer

2.4 

Beslut i enlighet med 

igångsättnings-

processen 

• Beslut i anslutning till kommunernas arrangemang för överföring

• Beslut i anslutning till igångsättningen av 

välfärdssamkommunens verksamhet

• Beslut i anslutning till kommunernas överföring av produktion 

och välfärdssamkommunens organisering av serviceproduktionen 

2 Teknisk-juridisk organisering

och förutsätter tillräckligt med tid och resurser 

Utformningen av en fungerande förvaltningsstadga är en 

av den nya samkommunens viktigaste uppgifter 

Kartläggningen, överföringen och 

standardiseringen av avtal är en 

helhet som med tanke på 

synergifördelar i fortsättningen bör 

genomföras med omsorg 



Genomförande  av 

beredningen, 

förändringsledning

och kommunikation

Teknisk-juridisk

organisering

Organisering av 

verksamhet,  

ekonomi och

ledning

Organisering av 

serviceproduktion

Organisering av  

Informations-

förvaltning

Styrning av  

samkommunens

verksamhet och

samarbete med 

kommunerna

Strategi och 

utveckling av 

verksamheten

Beskrivning av

ledningssystem

Organisering av 

administrativa

stödtjänster

Överföring av

personal och

definition av

personalprocesser

Organisering av 

tekniska stödtjänster
Ekonomisk planering

En organisationsstruktur

som möjliggör en effektiv

verksamhet och integration

Ett sporrande 

ledningssystem och  

modeller för ledningsarbete 

Administrativa stödtjänster 

som främjar verksamheten 

och processer som 

möjliggör en smidig 

igångsättning 

En lyckad kartläggning och 

överföring av personal 

Personal som uppfyller 

välfärdssamkommunens 

krav gällande verksamhet 

och kompetens 

Samordnade rutiner och 

uppdaterade centrala 

personalprocesser 

Tekniska stödtjänster som

främjar verksamheten och

processer som möjliggör

en smidig igångsättning

En för de första 

verksamhetsåren transparent 

budget där 

verksamhetskostnaderna och 

tjänsterna jämställts

Budget för det första 

verksamhetsåret och 

prognos för 

finansieringsbehov 
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I delområde 3 utformas ett ledningssystem och en ekonomiplan för de första

verksamhetsåren samt organiseras stödtjänster och personal

18Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

3.1 3.2 3.4 3.53.3

1 2 4 5 63 7

3 Organisering av verksamhet,  ekonomi och ledning



Organiseringen av förvaltning och tekniska stödtjänster är förknippad med många

viktiga frågor; viktigt är att reservera tillräckligt med tid för beredningen

19Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Organisering av verksamhet, ekonomi och ledning
2020 2021 2022

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

3.1

Beskrivning av 

ledningssystem

• Beskrivning av de gemensamma principerna för välfärdssamkommunens 

ledning

• Definition av organisationsstrukturen (inneh. bransch-/ 

resultatområdesstruktur)

• Beskrivning av ledningsystem och upprättande av en ledningsstruktur

• Skapande av modeller för ledningsarbete

• Utarbetande av en riskhanteringsplan

3.2 

Organisering av 

administrativa

stödtjänster

• Organisering av personaladministration och definition av processer

• Organisering av ekonomiförvaltning och definition av processer

• Organisering av informationsförvaltning och definition av processer

• Organisering av allmän förvaltning och definition av processer

• Organisering av upphandling och definition av processer

3.3 

Överföring av 

personal och 

definition av 

personalprocesser 

• Kartläggning och överföring av personal som sköter kommunernas 

social- och hälsovårdstjänster och social- och hälsovårdens stödtjänster

• Utformning av personalplan

• Uppdatering av centrala personalprocesser

• Standardisering av rutiner 

3.4 

Organisering av 

tekniska stödtjänster 

• Organisering av tekniska stödtjänster och definition av processer

3.5

Ekonomisk 

planering 

• Upprättande av en ekonomiplan

• Budget för det första verksamhetsåret och utarbetande av en 

verksamhetsplan

• Utarbetande av en investeringsplan

• Kartläggning av finansieringsbehov och anordnande av finansiering

3 Organisering av verksamhet,  ekonomi och ledning

En detaljerad ekonomiplan är viktig för att 

ägarna ska få en realistisk uppfattning om de 

resurser välfärdssamkommunens verksamhet 

kräver 

Då välfärdssamkommunens 

verksamhet inleds kommer 

speciellt HR- och 

ekonomitjänsterna att påverkas; 

verksamheten vad gäller bl.a. 

processer och system bör i det 

skedet vara så väl inkörd som 

möjligt

Viktigt är att personalen som överförs uppfyller 

välfärdssamkommunens krav gällande 

verksamhet och kompetens



Organisering av 

serviceproduktion

Organisering av 

kliniska stödtjänster

Serviceproduktionsplan 

som ger riktlinjer för arbetet

Effektivt servicenät 

Enhetliga och jämlikt   

tillgängliga tjänster

Kliniska stödtjänster som 

främjar verksamheten och 

processer som möjliggör 

en smidig igångsättning 
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I delområde 4 planeras en för serviceproduktionen enhetlig helhet som ger 

invånarna likartade tjänster

20Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Genomförande  av 

beredningen, 

förändringsledning

och kommunikation

Teknisk-juridisk

organisering

Organisering av 

verksamhet,  

ekonomi och

ledning

Organisering av 

serviceproduktion

Organisering av  

Informations-

förvaltning

Styrning av  

samkommunens

verksamhet och

samarbete med 

kommunerna

Strategi och 

utveckling av 

verksamheten

4.1 4.2

1 2 4 5 63 7

4 Organisering av serviceproduktionen 



Efter serviceproduktionsplanen följer planeringen av ett kommande servicenät –

Samtidigt inleds en stegvis standardisering av tjänster och betalningar

21Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Organisering av serviceproduktion 
2020 2021 2022

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

4.1 

Organisering av 

serviceproduktion 

• Framtagning av en plan för serviceproduktion

• Planering av ett servicenät och metoder för hantering av nätet

• Standardisering av principer för beviljande av tjänster och 

klientavgifter

• Standardisering av tjänster och jämställning av tillgänglighet

4.2

Organisering av 

kliniska stödtjänster 

• Organisering av kliniska stödtjänster och processer

4 Organisering av serviceproduktionen 

Strategibaserade beslut om 

servicenätet bestämmer i hög 

grad välfärdssamkommunens 

verksamhet – Deloptimering på 

kommunnivå bör helst undvikas, 

besparingar är möjliga genom 

optimering av servicenätet på 

välfärdssamkommunnivå



Organisering av 

informations-

förvaltning

Implementering av ICT 

och informationssystem
Informationsledning

ICT-vision och digistrategi 

som ger riktlinjer för arbetet

Informationssäkerhetsstrate

gi som möjliggör beredskap

ICT-infra och system som

stöder verksamheten

Verksamhetsbaserade verktyg 

för informationsledning till stöd 

för arbetet 
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I delområde 5 implementeras ICT-infra och system som möjliggör störningsfritt

arbete och information tas fram som stöd för ledningen

22Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Genomförande  av 

beredningen, 

förändringsledning

och kommunikation

Teknisk-juridisk

organisering

Organisering av 

verksamhet,  

ekonomi och

ledning

Organisering av 

serviceproduktion

Styrning av  

samkommunens

verksamhet och

samarbete med 

kommunerna

Strategi och 

utveckling av 

verksamheten

5 Organisering av informationsförvaltning

5.1 5.2

1 2 4 5 63 7



Planeringen och implementeringen av system och lösningar för informationsledning

bör inledas omedelbart – särskilt om syftet är att nå betydande förbättringar i

verksamheten

23Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Organisering av informationsförvaltning
2020 2021 2022

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

5.1

Implementering av ICT 

och

informationssystem

• Skapande av en ICT-vision och digistrategi

• Skapande av en strategi för välfärdssamkommunen

• Kartläggning, definition, implementering och standardisering av 

ICT-infra om det behövs

• Kartläggning, definition, implementering och standardisering av 

branschoberoende system

• Kartläggning, definition, implementering och standardisering av 

branschbundna system

5.2

Informationsledning

• Genomförande av en mognadsbedömning av 

informationsledningen

• Utformning av en plan för informationsledningen

• Definition av informationsbehov utgående från verksamheten

• Implementering av en databas- och datalagerlösning samt 

validering av data

• Implementering av system för informationsledning och planering 

av datavyer

5 Organisering av informationsförvaltning

Implementering av system är en 

lång process som innehåller ett 

stort antal val – med början från 

graden av önskad förändring 

och metod för genomförande

Också val som påverkar 

informationsledningens 

delhelhet utgår från önskad nivå 

– definitionen bör dock utgå från 

verksamheten



Ägarstyrning och

förvaltning

Kommunrapportering

och -fakturering

Framtagning av

gränssnitt

Principer och forum 

för ägarstyrning för 

främjande av 

samarbete och en 

fungerande dialog 

Fungerande och transparenta 

rutiner för 

kommunrapportering och –

fakturering

Jämförbara kostnader

Identifierade gränssnitt

till andra

intressegrupper där

ansvar och roller är

tydliga

D
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I delområde 6 skapas förutsättningar för ägarstyrning, klara rapporterings- och

faktureringsrutiner samt integrerade gränssnitt för välfärdssamkommunens

verksamhet

24Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Genomförande  av 

beredningen, 

förändringsledning

och kommunikation

Teknisk-juridisk

organisering

Organisering av 

verksamhet,  

ekonomi och

ledning

Organisering av 

serviceproduktion

Organisering av  

Informations-

förvaltning

Styrning av  

samkommunens

verksamhet och

samarbete med 

kommunerna

Strategi och 

utveckling av 

verksamheten

6 Styrning av samkommunens verksamhet och samarbete med kommunerna

6.1 6.2 6.3

1 2 4 5 63 7



Förutsättningarna för ett fungerande samarbete är en transparent 

kommunrapportering och -fakturering, och särskilt fastställandet av 

betalningsandelar bör göras i god tid

25
* Andra än de som fastställts i grundavtalet

Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Styrning av samkommunens verksamhet och samarbete med kommunerna
2020 2021 2022

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

6.1 

Ägarstyrning och

förvaltning

• Definition av principerna för ägarstyrning och 

kommunsamarbetet*

• Framtagning av verksamhetsmodeller för ägarstyrningen

• Etablering av forum för ägarstyrningen och kommunsamarbetet

6.2 

Kommunrapportering 

och -fakturering 

• Fastställande av kommunernas betalningsandelar och definition 

av principerna för kommunrapporteringen

• Framtagning av verksamhetsmodeller för kommunfaktureringen

6.3 

Framtagning av 

gränssnitt

• Framtagning av gränssnitt och samarbetsmodeller hälso- och

välfärdsfrämjande verksamhet

• Framtagning av övriga gränssnitt och samarbetsmodeller

• Framtagning av gränssnitt och samarbetsmodeller för 3:e sektorn

6 Styrning av samkommunens verksamhet och samarbete med kommunerna

Etablerandet av forum tar tid – ifall nödvändigt kan 

verksamhetsmodeller utvecklas även under processens 

gång 

Fungerande och 

transparenta rapporterings-

och faktureringsrutiner  är 

verksamhetens grund

Planeringen av gränssnitt bör ske stegvis 

från det viktigaste – arbetet fortsätter även 

efter att verksamheten inletts 



Skapande av en 

strategi för

välfärdssamkommunen

Genomförande 

av spetsprojekt

Riktlinjer för all verksamhet 

och en motiverande 

strategi 

Nytt varumärke och ny 

visuell profil 

Spetsprojekt som

baserar sig på strategin

och siktar på

verkningsfullhet

D
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I delområde 7 skapas en strategi och ett varumärke för välfärdssamkommunen, 

spetsprojekt för utveckling identifieras och görs till en del av beredningsprocessen

26Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

7.1 7.2

1 2 4 5 63 7
Genomförande  av 

beredningen, 

förändringsledning

och kommunikation

Teknisk-juridisk

organisering

Organisering av 

verksamhet,  

ekonomi och

ledning

Organisering av 

serviceproduktion

Organisering av  

Informations-

förvaltning

Styrning av  

samkommunens

verksamhet och

samarbete med 

kommunerna

Strategi och 

utveckling av 

verksamheten

7 Utveckling av strategi och verksamhet



Välfärdssamkommunens strategi och igenkännbara varumärke ger ett ansikte åt

den nya organisationen och bör utformas redan i ett tidigt skede av beredningen

27Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Strategi och utveckling av verksamheten
2020 2021 2022

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

7.1

Skapande av en 

strategi för 

välfärdssam-

kommunen 

• Fastställande av gemensamma värden, en mission, vision, 

strategi och ett servicelöfte

• Utformning av ett gemensamt varumärke och en gemensam 

visuell profil åt välfärdssamkommunen

• Identifiering av strategibaserade spetsprojekt tunnistaminen

7.2

Genomförande av 

spetsprojekt
I enlighet med de spetsprojektspecifika planerna

7 Utveckling av strategi och verksamhet

En noggrant genomtänkt strategi 

bör vara grunden till all 

verksamhet och helst sätta sin 

prägel på varje arbetstagares 

vardag 

Spetsprojekten bör väljas i 

enlighet med strategin och göras 

till en relevant del av 

beredningsarbetet 



1 Sammandrag av materialet i vägkartan

2 Bilagor

2.1 Vägkartans innehåll och tidtabell

2.2 Vägkartans innehåll i detalj

2.3 Beredningsorganisation

2.4 Kostnader

2.5 Lärdomar från andra samkommuner

Agenda
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Genomförande av beredning, förändringsledning och kommunikation –

Innehåll i detalj (1/3)

29Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Genomförande av beredningen, förändringsledning och kommunikation

1.1

Organisering av 

beredningen och dess 

mandat 

• Organisering av beredningen och dess mandat

- Beslut om beredningsorganisationens mandat

- Definition av organisationsstruktur

- Planering av nödvändig projektförvaltning (storlek, uppgifter)

- Tillsättande av arbetsgrupper som ska stödja beredningsarbetet (bl.a. ekonomi, personal osv.)

• Definition av beredningsorganisationens processer

- Fastställande av ansvarsfördelning

- Fastställande av forum

- Fastställande av tidtabell för möten

- Fastställande av principer för kommunikation

• Rekrytering av verkställande direktör / direktör för samkommunen

• Rekrytering av andra ledande tjänsteinnehavare

• Organisering av beredningsorganisationen

- Rekrytering av projektförvaltning

- Tillsättande av arbetsgrupper som medverkar i beredningsarbetet

1.2 

Planering av 

igångkörnings-

processen

• Utformning av en projektplan för igångsättning av välfärdssamkommunens verksamhet

- Framtagning av vägkarta

- Projektering av delprojekt

- Justering av vägkartan och noggrannare tidtabell och ansvarsläggning för delområdena

• Uppföljning av beredningsarbetets framskridande och planering av ledningsrutiner

- Definition av uppföljningsindikatorer och mätare för uppföljning av beredningens framskridande

1



Genomförande av beredning, förändringsledning och kommunikation –

Innehåll i detalj (2/3)

30Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Genomförande av beredningen, förändringsledning och kommunikation

1.3 

Kommunikation

• Utformning av en kommunikationsstrategi för välfärdssamkommunen

- Kartläggning av kommunernas befintliga kommunikationsrutiner samt kommunikationskanaler

- Definition av kommunikationens kärnbudskap baserad på den nya välfärdssamkommunens värden och strategi

- Skapande av en ny kommunikationsstrategi för välfärdssamkommunen

- Vid behov sammanställning och distribuering av väsentliga termer så att alla direkt från början talar samma språk  (bl.a. integration, anordnarmodell, informationsledning osv.)

• Utformning av en kommunikationsplan för igångsättningen av välfärdssamkommunens verksamhet

- Kartläggning av god praxis för förändringskommunikation

- Definition av kommunikationens mål

- Definition av kommunikationens målgrupper (interna, externa, intressegrupper )

- Fastställande av kommunikationens ansvar

- Planering av infasning och schemaläggning av kommunikationen

- Planering av metoder för uppföljning av kommunikationen

- Definition och ibruktagande av användbara externa ochinterna kommunikationskanaler

- Skapande av webbsidor

- Anskaffning av nödvändiga verktyg för kommunikationen

• Välfärdssamkommunens interna kommunikation i enlighet med kommunikationsstrategin och kommunikationsplanen

• Välfärdssamkommunens externa kommunikation i enlighet med kommunikationsstrategin och kommunikationsplanen

• Välfärdssamkommunens intressegruppers (bl.a. de kommunala  beslutsfattarna) kommunikation i enlighet med kommunikationsstrategin och kommunikationsplanen

1



Genomförande av beredning, förändringsledning och kommunikation –

Innehåll i detalj (3/3)

31Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Genomförande av beredningen, förändringsledning och kommunikation

1.4

Förändringsledning

och involvering av 

personalen

• Involvering av personalen

- Utformning av en delaktighets- och involveringsplan för personalen (uppgifter, tidtabell, tillämpliga metoder), bl.a.

- Operativ projektspecifik implementeringsplan (t.ex. involverade verkstäder)

- Infomöten för personalen

- Klargörande av välfärdssamkommunens värden och strategi  för personalen – strategin integreras till en del av det dagliga arbetet

- Involvering av personalen enligt planen

• Involvering av ledningen och förmännen och information om beredningens framskridande

- Utformning av en delaktighets- och involveringsplan för ledningen och förmännen (uppgifter, tidtabell, tillämpliga metoder), bl.a.

- Infomöten och utbildning för ledningen och förmännen

- Stödmaterial för ledningen och förmännen

- Involvering av ledning och förmän i enlighet med planen

• Involvering av kommunala beslutsfattare

- Utformning av en involveringsplan för kommunala beslutsfattare (uppgifter, tidtabell, tillämpliga metoder), bl.a.

- Infomöten för kommunala beslutsfattare

- Involvering av kommunala beslutsfattare enligt planen

• Involvering av kommuninvånare

- Utformning av en involveringsplan för kommuninvånare (uppgifter, tidtabell, tillämpliga metoder), bl.a. 

- Kanaler för hörande av kommuninvånarna (t.ex. involverade verkstäder, feedback-kanal)

- Involvering av kommuninvånare enligt planen

• Insamling av bästa praxis

- Definition av verktyg för insamling av bästa praxis från kommunerna

- Insamling av bästa praxis och dokumentation

• Utnyttjande av bästa praxis

- Fastställande av transparenta processer för valet av gemensamma arbetssätt

- Förankring av bästa praxis och spridning av goda arbetssätt I verksamheten

1



Teknisk-juridisk organisering – Innehåll i detalj (1/2)

32Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Teknisk-juridisk organisering

2.1 

Beredning av 

grundavtal, 

förvaltningsstadga och 

andra handlingar 

• Upprättande av grundavtal

• Utarbetande av förvaltningsstadga

• Upprättande av samkommunens övriga grundläggande handlingar

- Plan för serviceproduktion (Länk: 4.1 Organisering av serviceproduktion )

2.2

Kartläggning och 

överföring av egendom, 

skyldigheter och avtal 

• Kartläggning av avtal mellan kommuner och serviceproducenter, eventuella förhandlingar och överföring (Länk: 3.2 Organisering av administrativa stödtjänster/Anskaffningar)

- Kartläggning av kommunernas avtal och fastställande av avtal som överförs till välfärdssamkommunen 

- Överföring av avtal till välfärdssamkommunens avtalshanteringssystem (i tillämplig grad beaktande även bl.a. avtal på papper)

- Genomgång av avtal och särskild fokus på avtal som är föremål för ny upphandling 

- Utarbetande av en integrationsplan (framtagning av innehåll i tillämpliga avtal som en enda stor helhet) och bedömning av uppkomna besparingar 

- Upprättande av nya avtal 

• Kartläggning av kommunägda eller -hyrda social- och hälsovårdsfastigheter och beslut om egendomsarrangemang (Länk: 4.1 Organisering av serviceproduktion /Servicenät)

- Kartläggning av nuläget för kommunernas social- och hälsovårdsfastigheter (vilka fastigheter används för närvarande av social- och hälsovården?) 

- Fastställande av välfärdssamkommunens fastighetsbehov (vilka och hurudana fastigheter behövs? Hurudan ägarstruktur?) 

- Beslut om fastigheter som ska överföras till välfärdssamkommunen 

- Fastställande av principer för hyresavtal 

- Planering av överföringen av fastigheter (bl.a. bedömning av skattepåföljder vid alternativa ägarmodeller, ifall egendom överförs) 

- Överföring till välfärdssamkommunen eller beslut om egendomsarrangemang 

• Kartläggning och överföring av annan egendom (t.ex. bilar. leasing, ICT, utrustning, licenser, IPR)

2.3

Beslut om FO-nummer

och uppdatering av 

ansvarsstruktur

• Beslut om FO-nummer och bildande av en självständig juridisk person ifall det behövs

- Jämförelse av olika alternativ 

- Beslut om huruvida välfärdssamkommunen ska ha gammalt FO-nummer eller ett nytt 

- Bildande av en självständig juridisk person ifall det behövs

• Upplösning av befintliga ansvarskommunstrukturer

- Upplösning av Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5)

2



Teknisk-juridisk organisering – Innehåll i detalj (2/2)

33Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Teknisk-juridisk organisering

2.4

Beslut i enlighet med 

igångsättnings-

processen 

• Beslut i anslutning till kommunernas arrangemang för överföring, bl.a. 

- Beslut i kommunerna om överföringen av ansvaret för att ordna social- och hälsovård

• Beslut i anslutning till igångsättningen av välfärdssamkommunens verksamhet, bl.a. 

- Praktiska beslut (bl.a. projektorganisation, mötestidtabell) 

- Val av nyckelpersoner 

- Lönenivå för högsta ledningen 

- Förvaltningsstadga 

- Värden och strategi (& mission och vision) 

- ICT-vision & digistrategi

- Visuell profil & varumärkets centrala element 

- Kommunikationens huvudprinciper och kärnbudskap

• Beslut i anslutning till kommunernas överföring av produktion och välfärdssamkommunens organisering av serviceproduktionen, bl.a. 

- Inledande av samarbetsförfarande för anpassning av arbetskraften 

- Överföringsavtal för personalen 

- Beslut om fastighetsbolag

- Beslut om stödtjänstbolag 

- Principer för servicenätet 

- Kundlöfte och  kundstrategi 

- Kriterier för beviljande av tjänster 

- Principer för klientavgifter 

- Principer för produktifiering av tjänster 

- Budgetram för det första verksamhetsåret och planeringsdirektiv 

- Personalplan

- Utvecklingsplan 

- Principer för organisationens arbete 

- Hälso- och välfärdsfrämjande verksamhet och principer för samarbetet mellan andra gränssnitt 

2



Organisering av verksamhet,  ekonomi och ledning – Innehåll i detalj (1/4)

34Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Organisering av verksamhet,  ekonomi  och ledning

3.1

Beskrivning av  

ledningssystem

• Beskrivning av de gemensamma principerna för välfärdssamkommunens ledning

• Definition av organisationsstrukturen (inkl. bransch--/resultatområdesstruktur)

• Beskrivning av ledningssystem och upprättande av en ledningsstruktur

- Fastställande av arbetsfördelningen för den operativa och strategiska organiseringen 

- Fastställande av roller, ansvar och skyldigheter 

- Organisering av huvudförtroendemannaverksamheten 

- Definition av budgetansvar och resultatansvar 

- Identifiering av andra centrala utvecklingsobjekt och integrering i ledningssystemet

• Skapande av modeller för ledningsarbetet

- Enhetliga rutiner för förmansarbetet och ledningen genom att fastställa gemensamma ledningsprinciper och arbetssätt 

- Fastställande av forum för ledningen 

- Planering av uppföljning och bedömning av ledningen

• Skapande av en riskhanteringsplan

- Riskkartläggning och utformning av en riskhanteringsplan både för beredningen och för den inledande verksamheten 

3



Organisering av verksamhet,  ekonomi och ledning – Innehåll i detalj (2/4)

35Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Organisering av verksamhet,  ekonomi  och ledning

3.2

Organisering av 

administrativa

stödtjänster

• Organisering av personaladministration och definition av processer (Länk: 3.3 Överföring av personal och definition av personalprocesser)

- Skapande av en organisation 

- Definition av enhetliga verksamhetsmodeller och processer

• Organisering av ekonomiförvaltning och definition av processer Länk: 3.5 Ekonomisk planering)

- Skapande av en organisation 

- Definition av enhetliga verksamhetsmodeller och processer 

• Organisering av informationförvaltning och definition av processer (Länk: 5.1 Implementering av ICT pch informationssystem , 5.2 Informationsledning)

- Skapande av en organisation 

- Definition av enhetliga verksamhetsmodeller och processer 

• Organisering av allmän förvaltning och definition av processer

- Skapande av en organisation 

- Definition av enhetliga verksamhetsmodeller och processer 

• Organisering av upphandling och definition av processer 

- Skapande av en organisation  

- Fastställande av strategiska mål och riktlinjer som ofta förekommer i upphandlingar

- Standardisering av upphandling och prissättning av köptjänster genom att förenhetliga avtalsvillkor och upphandlingsrutiner

- Planering av strategiska och innovativa upphandlingar

- Framtagning av välfärdssamkommunens avtalskalender samt en kalender för konkurrensutsättning

3



Organisering av verksamhet,  ekonomi och ledning – Innehåll i detalj (3/4)

36Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Organisering av verksamhet,  ekonomi  och ledning

3.3

Överföring av personal 

och definition av 

personalprocesser

• Kartläggning och överföring av personal som sköter kommunernas social- och hälsovårdstjänster och social- och hälsovårdens stödtjänster 

- Upprättande av arbetsbeskrivningar 

- Kartläggning av personal som sköter kommunernas social- och hälsovårdstjänster och social- och hälsovårdens stödtjänster 

- Beslut om personal som ska överföras (t.ex. överförs om mer än 75 % av befattningsbeskrivningen omfattar social- och hälsovårdstjänster) 

- Upprättande av överföringsavtal för personalen 

- Överföring av personal 

• Utformning och genomförande av personalplan

- Beskrivning av välfärdssamkommunens krav gällande kompetens, personalmängder och förändringsbehov 

- Kartläggning av kompetensen hos personal som ska överföras 

- Kartläggning av regionala skillnader 

- Planering och genomförande av nödvändigt förändringsstöd och träning 

- Ordnande av personalmöten samt förtydligande av förändringar som påverkar personalens befattningsbeskrivning och personalen 

- Inledande av nödvändiga samarbetsförfaranden

- Personalplanering och resursfördelning mellan olika funktioner i enlighet med det nya organisationsschemat 

- Överföring av personuppgifter till lönesystemet 

- Förmans- och närförmansbyten

- Beaktande av HR:s lagstadgade helheter (bl.a. företagshälsovårdens plan, försäkringar, pensions- och förtidspensionsavgifter)

• Uppdatering av centrala personalprocesser

- Utformning av en plan för utveckling av personalkompetensen 

- Utformning av en plan för främjande av personalens välbefinnande i arbetet 

- Utformning av en plan för rekrytering och introduktion av personalen 

- Utformning av en plan för stöd i arbetet och arbetshandledning för personalen 

• Standardisering av rutiner

- Harmonisering av löner 

- Harmonisering av yrkesbeteckningar 

- Harmonisering av personalförmåner 

- Harmonisering av företagshälsovården

3



Organisering av verksamhet,  ekonomi och ledning – Innehåll i detalj (4/4)

37Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Organisering av verksamhet,  ekonomi  och ledning

3.4

Organisering av 

tekniska stödtjänster 

• Organisering av tekniska stödtjänster och dess processer

- Åtgärder inom följande tekniska stödtjänster: städtjänster, näringstjänster, logistik och lager, patient- och andra transporter, fastigheter och fastighetsunderhåll samt husteknik 

och textilvård

- Kartläggning av verksamhetens nuläge 

- Identifiering av kommande behov samt planering av måltillstånd och strategi 

- Definition av synergier och plan för uppnående av synergier och besparingar 

- Fastställande av samarbetet och ansvarsfördelningen mellan välfärdssamkommunen och kommunerna i organiseringen och produktionen av stödtjänster 

- Upprättande av avtal mellan välfärdssamkommunen och kommunerna om användningen av och kostnader för stödtjänster 

- Fastställande av produktionen och organiseringen av stödtjänster under övergångstiden 

- Fastställande av organisation och styrmodell för stödtjänsterna 

- Fastställande av rapporteringen av stödtjänsternas verksamhet och ekonomi 

3.5

Ekonomisk planering 

• Upprättande av ekonomiplan (Länk: 6.2 Kommunrapportering och -fakturering)

- Fastställande av ramarna för en ekonomiplan tillsammans med kommunerna 

- Genomgång av metoder för den ekonomiska planeringen och styrningen tillsammans med den operativa ledningen 

- Beredning av budgetstruktur 

- Utformning av ekonomiplan (för de följande 1 + 2 åren)

• Budget för det första verksamhetsåret och utarbetande av verksamhetsplan

- Utarbetande av planeringsdirektiv 

- Budget för det första verksamhetsåret och utarbetande av verksamhetsplan

• Utarbetande av investeringsplan

• Kartläggning av finansieringsbehov och anordnande av finansiering

3



Organisering av serviceproduktion – Innehåll i detalj (1/2)

38Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Organisering av serviceproduktion

4.1

Organisering av 

serviceproduktion

• Framtagning av en plan för serviceproduktion

- Utformning av principer för serviceproduktionen 

- Skapande av en strategi för köptjänster (inkl . principer för förhållandet till utläggning av verksamhet) 

- Precisering av mål för organiseringen av serviceproduktionen (på kort och lång sikt, 1 – 5 år) 

- Bedömning av alternativ bl.a. med beaktande av befolkningens servicebehov, egen serviceproduktionskapacitet och regionens serviceutbud 

- Bedömning av vilka konkreta synergier som kan uppnås och med vilken tidtabell (bl.a. kostnader, tjänsternas kvalitet, tillgänglighet) 

- Utarbetande av en plan för beredskap för marknadsbrister (precisering, prognostisering, korrigering, förebyggande av samt beredskap för brister) 

• Planering av ett servicenät och metoder för hantering av nätet (Länk: 2.2 Kartläggning och överföring av egendom, skyldigheter och avtal /kartläggn. och överf. av social- och hälsovårdsfastigheter)

- Kartläggning av nuvarande servicenät 

- Planering av servicenät (hurudana tjänster och enheter ska välfärdssamkommunens servicenät tilhandahålla?) 

- Fastställande av serviceproduktionens viktigaste utvecklingsbehov, bl.a. integration, nya service- och enhetsformer, distansservice, social- och hälsovårdscenter osv. 

- Planering av produktifierbara tjänster och serviceformer, bl.a. fysiska verksamhetsställen, elektroniska och mobila tjänster 

- Beslut om principerna för servicenätet och skapande av en fastighetsstrategi, bl.a. 

- Värdering av fastigheter av opartisk aktör 

- Principer för fastställande av hyra baserat på fastigheternas värde och  harmonisering av hyresrutiner 

- Fastställande av uppsägningsvillkor 

- Fastighetsplan som motsvarar serviceproduktionen 

- Plan för effektivering av användningen av lokaler 

- Implementering av lokalförvaltningssystem vid behov 

• Standardisering av principer för beviljande av tjänster och klientavgifter

• Standardisering av tjänster och jämställning av tillgänglighet

- Utveckling av serviceproduktionen i kommunerna i enlighet med serviceproduktionsplanen 

4



Organisering av serviceproduktion – Innehåll i detalj (2/2)

39Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Organisering av serviceproduktion

4.2

Organisering av 

kliniska stödtjänster

• Organisering av kliniska stödtjänster och dess processer 

- Uppgifter anknutna till följande kliniska stödtjänster: laboratorietjänster, avbildningstjänster, apotek och instrumentvård

- Kartläggning av verksamhetens nuläge 

- Identifiering av kommande behov samt planering av måltillstånd och strategi 

- Definition av synergier och plan för uppnående av synergier och besparingar 

- Fastställande av samarbetet och ansvarsfördelningen mellan välfärdssamkommunen och kommunerna i organiseringen och produktionen av stödtjänster 

- Upprättande av avtal mellan välfärdssamkommunen och kommunerna om användningen av och kostnader för stödtjänster 

- Fastställande av produktionen och organiseringen av stödtjänster under övergångstiden 

- Fastställande av organisation och styrmodell för stödtjänsterna 

- Fastställande av rapporteringen av stödtjänsternas verksamhet och ekonomi 
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Organisering av informationförvaltning – Innehåll i detalj (1/2)

40Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Organisering av informationförvaltning

5.1

Implementering av ICT 

och information-

system

• Skapande av en ICT-vision och digistrategi

- Skapande av en vision för ICT-arkitekturen 

- Åtgärder bl.a. inom följande delområden: nätet, identitetshantering, datacenter, utrustning 

• Skapande av en strategi för välfärdssamkommunens informationssäkerhet

• Kartläggning, definition, implementering och standardisering av ICT-infra 

- Åtgärder bl.a. inom följande delområden: nätet, identitetshantering, datacenter, utrustning 

- Kartläggning av nuläget (bl.a. planerad infra i H-huset )

- Definition av måltillstånd och lösningar för övergångsfasen 

- Uppbyggnad av nödvändig infra

• Kartläggning, definition, implementering och standardisering av branschoberoende system

- Åtgärder i bl.a. följande system: ekonomi- och personalförvaltningssystem, kommunikationssystem (intra och nätsidor),  business-applikationer (Office mfl.), e-post, IT-

Helpdesk/närstöd, avtalshantering, ärendehantering, fastighetshantering 

- Kartläggning av nuläge 

- Definition av måltillstånd och lösningar för övergångsfasen 

- Planering av koder för datadelning

- Uppbyggnad/anskaffning av nödvändiga datasystem och omfattande implementering i välfärdssamkommunen

• Kartläggning, definition, implementering och standardisering av branschbundna system 

- Åtgärder i bl.a. följande system: APTJ-projekt, verksamhetsstyrningssystem, system för planering av arbetsskift, digitjänster för kunder, andra elektroniska tjänster 

- Kartläggning av nuläge

- Definition av måltillstånd och lösningar för övergångsfasen 

- Planering av huvudanvändartjänster och system för huvudanvändarverksamhet 

- Uppbyggnad/anskaffning av nödvändiga datasystem och omfattande implementering i välfärdssamkommunen 

5



Organisering av informationförvaltning – Innehåll i detalj (2/2)

41Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Organisering av informationförvaltning

5.2

Informationsledning

• Genomförande av en mognadsbedömning av informationsledningen

• Utformning av en plan för informationsledningen 

- Utformning av en plan för produktion av information 

- Utformning av en plan för informationsledning 

• Fastställande av informationsbehov utgående från verksamheten

- Fastställande av anordnarens allmänna informationsbehov till välfärdssamkommunens lednings förfogande

- Fastställande av funktionsspecifika informationskrav till serviceproduktionens förfogande 

• Implementering av en databas- och datalagerlösning samt validering av data

- Framtagning av en lösning för uppbyggnad av nödvändig databas och datalager för insamling av  information 

- Skapande av systemintegrationer

- Produktion och strukturering av ekonomisk och funktionell basinformation (bl.a. servicepaket) 

- Validering av insamlad data 

• Implementering av system för informationsledning och planering av datavyer

- Framtagning/anskaffning av nödvändiga verktyg för informationsledning 

- Framtagning av uppföljningsindikatorer och mätare med utnyttjande av nationella referensramar

- Beaktande av nationella rapporter (bl.a. THL, FM, STM, statistikcentralen RFV, Kanta, Kansa) 

- Skapande av en uppföljnings- och rapporteringsmodell 

5



Styrning av samkommunens verksamhet  och samarbete med kommunerna –

Innehåll i detalj (1/2)

42Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Styrning av samkommunens verksamhet och samarbete med kommunerna

6.1

Ägarstyrning och 

förvaltning

• Definition av principerna för ägarstyrningen och kommunsamarbetet (Länk: 2.1 Beredning av grundavtal, förvaltningsstadga och andra handlingar, 3.1 Beskrivning av 

ledningssystem)

• Framtagning av verksamhetsmodeller för ägarstyrninge (inkl. Ansvarsfördelning mellan den operativa och den politiska ledningen)

- Tydliggörande av politiska beslut och beslutanderätt i förhållande till den operativa styrningen (tydliggörande av betydelseln av olika aktörers befogenheter, ansvar och 

beslutsfattande)

• Etablering av forum för ägarstyrningen och kommunsamarbetet

6.2

Kommunrapportering

och -fakturering

• Fastställande av kommunernas betalningsandelar och definition av principerna för kommunrapporteringen (Länk: 3.5 Ekonomisk planering, 5.2 Informatinosledning)

- Genomgång av kommunernas kostnads- och servicestruktur och produktifiering i enlighet med grupperingen av servicepaket 

- Övervältringar identifieras och görs jämförbara

- Framtagning av en gemensam kontoplan och principer för övervältring av olika kostnadsslag 

- Fördelning av alla kostnader enligt vald logik (t.ex. servicepaket)

- Auditering och samordning av bokföringspraxis 

- Identifiering av olika bokföringspraxis, bl.a. centraliserade tjänster, övervältringar av förvaltningen osv. 

- Harmonisering av bokföringspraxis och fördelning av kostnader genom att förenhetliga anvisningarna för och praxis inom  ekonomiförvaltningen 

- Utbildning av användare och övervakning av kvaliteten 

- Framtagning av en bokföringshandbok 

- Beredning av planerings- och budgeteringsprocesser genom överenskommelse om gemensam årsklocka och gemensamt förfarande för godkännande

• Framtagning av verksamhetsmodeller för kommunfaktureringen 

- Framtagning av principer för kommunfakturering (hur och enligt vilka fördelnings- och betalningsprinciper ska kommunerna faktureras?) 

6



Styrning av samkommunens verksamhet  och samarbete med kommunerna –

Innehåll i detalj (2/2)

43Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Styrning av samkommunens verksamhet och samarbete med kommunerna

6.3 

Framtagning av 

gränssnitt

• Framtagning av gränssnitt och samarbetsmodeller för hälso- och välfärdsfrämjande verksamhet

- Organisering av hälso- och välfärdsfrämjande verksamhet och uppbyggnad av nätverk 

- Fastslagning av gemensamma mål 

- Fastslagning av aktörernas ansvar och överenskommelse om rapportering 

- Etablering av forum och praxis 

• Framtagning av gränssnitt och samarbetsmodeller för hälso- och välfärdsfrämjande verksamhet

- Åtgärder bl.a. i följande gränssnitt: bildningsväsendet, sysselsättning och tillväxtjänster, räddningsväsendet,  miljöhälsovård, specialvård, företagshälsovård Invandrartjänster

- Kartläggning av aktörer och gränssnitt 

- Kartläggning av bästa praxis för samarbete  

- Framtagning av en plan för involvering av andra aktörer och stärkande av samarbete 

- Framtagning av nödvändiga plattformar, verktyg och åtgärder för att öka involveringen 

• Framtagning av gänssnitt och samarbetsmodeller för 3:e sektorn

- Kartläggning av aktörer och gränssnitt 

- Kartläggning av bästa praxis för samarbete 

- Framtagning av en plan för involvering av tredje sektorn och stärkande av samarbete 

- Framtagning av nödvändiga plattformar, verktyg och åtgärder för att öka involveringen 

- Planering av organisationsunderstöd 

6



Strategi och utveckling av verksamheten – Innehåll i detalj 

44Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Strategi och utveckling av verksamheten

7.1

Skapande av en

strategi för

välfärdssam-

kommunen

• Fastställande av gemensamma värden, en mission, vision, strategi och ett servicelöfte

- Välfärdssamkommunens gemensamma värden, mission, vision, strategi och servicelöfte 

- Precisering av välfärdssamkommunens roll, uppgift, ansvar och mål – vad gör/vad gör inte välfärdssamkommunen 

- Skapande av välfärdssamkommunens servicelöfte 

- Fastställande av välfärdssamkommunens krav på  kompetens och skicklighet  – kompetenskrav, vad bör man ha själv, vad kan ordnas i samarbete med kommunerna eller 

t.ex. med andra sjukvårdsdistrikt, vad lönar sig att skaffa utifrån 

- Inkluderande uppdatering av strategin då verksamheten inletts 

• Utformning av ett gemensamt varumärke och en gemensam visuell profil åt välfärdssamkommunen

- Skapande av en ny identifierbar visuell profil och varumärkesidentitet för välfärdssamkommunen 

• Identifiering av strategibaserade spetsprojekt

- Identifiering av pågående utvecklingsprojekt 

- Prioritering av projekt och beslut om fortsättning – avsluta eller integrera som en del av den kommande välfärdssamkommunens verksamhet 

7.2

Genomförande av 

spetsprojekt

7

Möjliga helheter, bl.a.:

• Generisk kundstyrning

• Kundsegmentering

• Digitalisering 

• Social- och hälsovårdscenter 

• Familjecentermodel

• APTJ-projekt 

• H-nybyggnadsprojektet 

• Implementering av jourhjälpen 116 117 

• Utvecklingsorganisation och kvalitetsledning 

• Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och utbildning  (FUIU)

• Utveckling av servicekedjor ur kundens synvinkel 

• Tjänsternas tillgänglighet och nåbarhet

• Utveckling av centrala tjänster för olika kundsegment (t.ex. äldre/barn, unga och familjer /psykosociala tjänster) 



1 Sammandrag av materialet i vägkartan

2 Bilagor

2.1 Vägkartans innehåll och tidtabell

2.2 Vägkartans innehåll i detalj

2.3 Beredningsorganisation

2.4 Kostnader

2.5 Lärdomar från andra samkommuner

Agenda
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Projektbyrå

2 pers

Verksamhetsstödjande organ – Projektbyråns uppgift är att stödja den 

dagliga utvecklingen

• Svarar för den praktiska organiseringen och framskridandet av 

beredningsarbetet som stöd för tjänstemannaledningen

För beredningen ansvarar en tjänstemannaledning som stöds av en projektbyrå

samt arbetsgrupper som svarar för beredningsarbetet

46
* Nämnden för den språkliga minoriteten, Sektionen för individärenden 

Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Styrelse

Personal

Verksamhetens beslutande organ – Styrelsens uppgift är att skapa

förutsättningar för förverkligandet av vägkartan samt följa upp och styra

verksamheten

• Tar ställning till utmaningar i verksamheten, kan föreslå förbättringar och

justering i planerna

• Säkerställer genomförandet av verksamheten och avlägsnar hinder

Organ som styr verksamheten – Tjänstemannaledningens uppgift är att

utarbeta och förverkliga vägkartan

• Löser utmaningar som uppstår i projekten och kan vid behov få hjälp av 

styrelsen eller styrgruppen

• Säkerställer genomförandet av verksamheten och avlägsnar hinder

• Utser projektets ägare och styr och stöder deras verksamhet

Arbetsgrupper som genomför och främjar den dagliga verksamheten, leds

av utsedda ledande tjänsteinnehavarna – Arbetsgruppernas uppgift är att

förverkliga vägkartan

• Driver projekten framåt och kan vid behov få hjälp av tjänstemannaledningen

• Vid behov utses beredningsgrupper som är underställda arbetsgrupperna; i 

beredningsgrupperna ingår representanter för kommunerna

Fullmäktige

Samordnings-

delegation

Ekonomi

Informationsförvaltning

Kommunikation

Stödtjänster

Spetsprojekt 1 

Spetsprojekt 2 

…

Serviceproduktion

Styrgrupp
Tjänstemannaledning

• Verkställande direktör

• Professions- / segmentschef

• Förvaltningsdirektör

• Ekonomichef

• Personalchef

• Informationsförvaltningschef

• Kommunikationschef

Revisions-

nämnd

Övriga organ*
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2 Bilagor

2.1 Vägkartans innehåll och tidtabell
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Kostnaderna för bildandet av Österbottens välfärdssamkommun åren 2020 och

2021 uppskattas till 2,3 – 4,7 M€

48

Kostnadskalkylen baserar sig på den tilläggskostnad som arbetet orsakar kommunerna1

Obs! Kostnaderna för eventuella spetsprojekt, t.ex. APTJ, har inte beaktats som en del av kostnaderna för vägkartan. 1) I beredning som utförs vid sidan av det egna arbetet presumeras att de ledande tjänstemän som utsetts 

till välfärdssamkommunens ledning främjar bildandet av välfärdssamkommunen vid sidan av sitt eget arbete. De ledande tjänstemännens nuvarande tjänster sköts av ansvariga chefer inom organisationen. Den extra kostnad 

som uppstår p.g.a. beredningsarbetet somutförs för kommunen vid sidan av det egna arbetet motsvarar de kommande löneförhöjningar som de ansvariga cheferna får för den ökade arbetsmängden. Arbetsinsats som 

överförs från kommuerna och sker som arbete vid sidan av det egna arbetet ökar inte kommunernas kostnader, men innebär att personalen som deltar i beredningen är sysselsatt med andra uppgifter.   

Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Totala kostnader

2,3 – 4,7 M€

Personalkostnader
ICT-infra och

systemkostnader
Övriga kostnader

Personal som ska

utses1

• Tilläggsersättning 

till ledande 

tjänstemän

• Tilläggsersättning 

till ansvariga 

ledare

• Projektbyrå

Infra

• ICT-infra

System

• Lösningar för 

informationsledning

• Ekonomiförvaltning

• Personal-

administration

• Övriga system

Köptjänster

Löpande kostnader

(bl.a. hyror, material, 

tillbehör, varor, resor)

1 2 3

2,3

0,8

2,4

0,6

0,9

0,6

1,9

Totala 

kostnader

ICT-infra och 

System

kostnader

0,6

Personal-

kostnader

4,7

Övriga 

kostnader

2,7

1,4

Kostnader för bildandet av Österbottens välfärdssamkommun 2020 – 2021

M€

Kostnadernas 

variationsbredd

Kostnader

1 2 3

Obs! Kostnaderna uppkommer under 

ett och ett halvt års tid och innehåller 

bl.a. löner till ledande tjänstemän 

som tillsatts för beredningn. I 

kontrollsamkommunerna har arbetet 

ofta skett vid sidan av det egna 

arbetet och kostnadnerna är därför 

inte lika transparenta

UPPSKATTNING



Bakgrund: Kostnaderna för bildandet av Österbottens välfärdssamkommun 2020-

2021 består av kostnader för personal, ICT-infra och system samt andra kostnader

49

Kostnadskalkylen beaktar tilläggskostnaden för kommunerna då beredningen sker vid sidan av det egna arbetet

1 ) Den beräknade löneförhöjningen baserar sig på Kommunarbetsgivarnas statistik över löner för direktörer och chefer samt på rapporterade uppgifter om löner för samkommunernas och sjukvårdsdistriktens

direktörer. 2) Inkluderar arbetsgivarkostnader. 3) Inkluderar därtill hörande sakkunnigtjänster.  Obs! Kostnaderna för eventuella spetsprojekt, t.ex. APTJ, har inte beaktats som en del av kostnaderna för 

vägkartan. Beträffande APTJ kan kostnader även uppstå beroende på om man väljer att göra förändringar i de nuvarande systemen innan APTJ är klart. 

Källa: Intervjuer med sakkunniga, Kommunarbetsgivarnas statistik, NHG analys 

Bakgrund:

• ICT-kostnadernas2 storlek enligt val som baseras på önskad nivå på slutresultatet och omfattningen av 

förändring som krävs 

• Närmare detaljer om kostnaderna för ICT-infra och system på följande sida

Bakgrund:

• I beredning som utförs vid sidan av det egna arbetet presumeras att de ledande tjänstemän som utsett 

till välfärdssamkommunens ledning främjar bildandet av  välfärdssamkommunen vid sidan av sitt eget 

arbete. De  ledande tjänstemännens nuvarande tjänster sköts av ansvariga chefer inom organisationen

• Den extra kostnad som uppstår för beredningsarbetet som utförs för kommunen vid sidan av det egna 

arbetet  motsvarar de kommande löneförhöjningar som de ledande tjänstemännen och  den ansvariga 

ledningen får för   den ökade arbetsmängden. Också den projektbyrå som ska tillsättas för att stödja 

beredningsarbetet orsakar kostnader. Arbetsinsatsen som överförs från kommunerna  och sker som 

arbete vid sidan av det egna arbetet ökar inte kommunernas kostnader, men innebär att personalen 

som deltar i beredningen är sysselsatt med andra uppgifter

- Verkställande direktör tilläggsersättning: 18mån * 3t1€/mån² = 54t€

- Andra ledande tjänstemän tilläggsersättning: 8pers 8pers * 15mån * 2t1€/mån² = 240t€

- Ansvariga ledare tilläggsersättning: 18mån * 2t1€/mån² + 8pers * 15mån * 1t1€/mån² = 36 t€ + 

120t€ 

- Projektbyråns sakkunniga: 2pers: 2pers * 18mån * 5t€/mån² = 180t€

Bakgrund:

• Vid bildandet av samkommunen kan sakkunnigtjänster utnyttjas, bl.a.:

- I genomförandet av förändringen, t.ex. projekthantering samt stöd för förändringsledningen  

- I beredningsarbetet, t.ex. kartläggning av servicenätet och strategiarbete (bl.a. nödvändiga 

tjänster, produktionssätt, måltillstånd) 

- I strategiarbetet, t.ex. definition av samkommunens mål, randvillkor och servicelöfte samt 

strukturella beslut om styrningen av verksamheten  

- I produktivitetsprogrammet, t.ex. definition av den produktivitetsvinst som eftersträvas genom 

bildandet av samkommunen samt identifiering av nödvändiga åtgärder 

- I producentstyrningen, t.ex. kartläggning av befintliga avtal och utarbetande av en 

organisationsplan 

- I juridiska frågor, t.ex. juridiska frågor i anslutning till överföring av avtal och egendom   

- I kommunikationen, t.ex. planeringen av välfärdssamkommunens nya varumärke, 

kommunikationsplan nätsidor    

• Storleken på kostnaderna för sakkunnigstöd beror på i vilken utsträckning kommunerna kan överföra 

resurser för beredningsarbetet och i vilken utsträckning sakkunnigtjänster utnyttjas. Sakkunnigstöd bör 

helst riktas till specifika helheter.

Kostnadsdriver Kostnader totalt, t€

Personal 630

Personal som ska utses 630

Tilläggsersättning till ledande tjänstemän 294

Tilläggsersättning till ansvariga chefer 156

Projektbyrå 180

Arbetsinsats som ska överföras 0

Arbetsinsats från kommunerna 0

ICT-infra  och system 850 – 2 700

ICT-Infra 200 – 1 000

System 650 – 1 700

Övriga kostnader 800 – 1 350

Köptjänster 400 – 950

Riktade sakkunnigtjänster 400 – 950

Löpande kostnader 400

Material, tillbehör och varor 100

Resekostnader atkakustannukset 100

Hyror -

Övriga icke-allokerade kostnader 200

Totalt 2,3 – 4,7 M€

UPPSKATTNING



Bakgrund: Ifall de ledande tjänstemännen deltar i beredningen på heltid och

arbetsinsatsen från kommunerna beaktas, är kostnaden för arbetet större

50

Kostnaderna som fördelats vid bildandet av välfärdssamkommunen beaktas i sin helhet i kostnadskalkylen

1) Inkluderar arbetsgivarkostnader. 2) Inkluderar därtill hörande sakkunnigtjänster. Obs! Kostnaderna för eventuella spetsprojekt, t.ex. APTJ, har inte beaktats som en del av kostnaderna för vägkartan. 

Beträffande APTJ kan kostnader även uppstå beroende på om man väljer att göra förändringar i de nuvarande systemen innan APTJ är klart. 

Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Kostnadsdriver Kostnad totalt, t€

Personal 3 795

Personal som ska utses 1 806

Ledande tjänstemän 1 626

Projektbyrå 180

Arbetsinsats som överförs 1 989

Arbetsinsats från kommunerna 1 989

ICT-infra och system 850 – 2 700

ICT-Infra 200 – 1 000

System 650 – 1 700

Övriga kostnader 800 – 1 350

Köptjänster 400 – 950

Riktade sakkunnigtjänster 400 – 950

Löpande kostnader 400

Material, tillbehör och varor 100

Resekostnader 100

Hyror -

Övriga icke-allokeradekostnader 200

Totalt 5,4 – 7,8 M€

Bakgrund :

• Vid bildandet av samkommunen kan sakkunnigtjänster utnyttjas, bl.a. 

- I genomförandet av förändringen, t.ex. projekthantering samt stöd för förändringsledningen  

- I beredningsarbetet, t.ex. kartläggning av servicenätet och strategiarbete (bl.a. nödvändiga 

tjänster,  produktionssätt, måltillstånd) 

- I strategarbetet, t.ex. definition av samkommunens mål, randvillkor och servicelöfte samt 

strukturella beslut om styrningen av verksamheten  

- I produktivitetsprogrammet, t.ex. definition av den produktivitetsvinst som eftersträvas genom  

- I bildandet av samkommunen samt identifiering av nödvändiga åtgärder 

- I producentstyrningen, t.ex. kartläggning av befintliga avtal och utarbetande av en 

organisationsplan 

- I juridiska frågor, t.ex. juridiska frågor i anslutning till överföring av avtal och egendom   

- I kommunikationen, t.ex. planeringen av välfärdssamkommunens nya varumärke, 

kommunikationsplan, nätsidor  

• Storleken på kostnaderna för sakkunnigstöd beror på i vilken utsträckning kommunerna kan överföra 

resurser för beredningsarbetet och i vilken utsträckning sakkunnigtjänster utnyttjas. Sakkunnigstöd  bör 

helst riktas till specifika helheter

Bakgrund :

• ICT-kostnadernas2 storlek enligt val som baseras på önskad nivå på slutresultatet och omfattningen av 

förändring som krävs 

• Närmare detaljer om kostnaderna  ICT-infra och system på följande sida 

Bakgrund:

• Verkställande direktör: 18mån * 17t€/mån1 = 306t€

• Övriga ledande tjänstemän, 8pers: 8pers * 15mån * 11t€/mån1 = 1 320t€

• Projektbyråns sakkunniga, 2pers: 2pers * 18mån * 5t€/mån1 = 180t€

• Arbetsinsats från kommunerna: 

- År 2020 : 

- 3mån kommunernas soc- och hälsov.direktörer 1/5 av arbetstiden: 13pers * 3mån * 

11t€/mån1 * 1/5 = 86t€

- År 2021:

- 12mån kommunernas soc- och hälsov.direktörer 1/5 av arb.tiden: 13pers * 12mån * 

11t€/mån1 * 1/5 = 343t€

- 12mån från varje kommun 2pers 1/2 av arb.tiden: 13 * 2pers * 12mån * 5t€/mån1 * 1/2 = 

780t€

- 12mån från varje kommun 4pers 1/4 av arb.tiden : 13 * 4pers * 12mån * 5t€/mån1 * 1/4 = 

780t€

UPPSKATTNING
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Kostnadsdriver
Kostnader totalt, t€

Uppsk., min. Uppsk., max.

ICT-infra och system 850 2 700

ICT-Infra 200 1 000

Nät

• Kostnaderna beror på om man t.ex. använder svd:s nuvarande nät
100 500

Identitetshantering inkl e-post

• Kostnaderna beror på om man t.ex. använder svd:s nuvarande arrangemang
100 300

Microsoft, Oracle o.a. licenser

• Kostnaderna beror på om det är möjligt att överföra licenserna och på vilka villkor
0 200

Utrustning och maskiner

• Torde överföras som sådana eller till verkligt värde. Ett datacenter medför inga stora kostnader
n/a n/a

System 650 1 700

Ekonomiförvaltningens system

• Kostnaderna beror på om man använder t.ex. nuvarande system och vilken målnivån som önskas
150 250

Personaladministrationens system

• Kostnaderna beror på om man använder t.ex. nuvarande system och vilken målnivån som önskas
100 250

Lösningar för informationsledning

• Kostnaderna beror på nivån på lösningen – alternativ från lätt till omfattande databas- och datalagerlösning
300 1 000

Övriga system (bl.a. system för kommunikation, nätsidor och system för ärendehantering)

• Kostnaderna beror på om man använder t.ex. nuvarande system och vilken målnivån som önskas
100 200

Bakgrund: Kostnaderna för ICT-infra och system beräknas uppgå till 0,85 – 2,7 M€

51Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

UPPSKATTNING



Bakgrund: Genom noggrann förberedelse är det möjligt att nå betydande 

besparingar direkt från välfärdssamkommunens första verksamhetsår

52
1) Social- och hälsovårdssektorns nettokostnader har sammanställts av kommunernas sammanräknade nettokostnader för social- och hälsovården

Källa: THL – kommunernas nettokostnader, NHG analys

Siun sote – Norra Karelens samkommun för social- och 

sjukvårdstjänster

• Nettokostnaderna för Siun sotes social- och 

hälsovårdsverksamhet minskade under samkommunens

första verksamhetsår 2017.

• Den ett år långa beredningen var uppdelad i en 

administrativ och en funktionell del.

• Innan verksamheten inleddes gjordes ekonomi- och 

verksamhetsuppgifterna jämförbara.

Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun

• Nettokostnaderna för PHHYKY:s social- och 

hälsovårdsverksamhet minskade under samkommunens

första verksamhetsår 2017, men ökade igen till 2016 års 

nivå. 

• Beredningen av välfärdskommunen genomfördes på ca ett 

halvt år och beredningen av förändringen fortsatte efter att 

välfärdssamkommunen inlett sin verksamhet.

SOITE – Mellersta Österbottens samkommun för 

specialsjukvård och grundservice

• Nettokostnaderna för Soites social- och 

hälsovårdsverksamhet minskade något under 

samkommunens första verksamhetsår 2017, men ökade år 

2018.

• Beredningen av samkommunen inleddes hösten 2015 och 

genomfördes på drygt ett år.
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Faktiska kostnader Samkommunen bildades

Baserat på THLs uppgifter om kommunernas nettokostnader



Vägkarta för bildande av Österbottens välfärdssamkommun Lämplighet för SHM-ansökan

Genomförande av 

beredningen, 

förändringsledning och

kommunikation

Teknisk-juridisk

organisering

Organisering av 

verksamhet,  ekonomi och

ledning

Organisering av 

serviceproduktion

Organisering av  

informationsförvaltning

Styrning av

samkommunenens

verksamhet och samarbete

med  kommunerna

Strategi och utveckling av

verksamheten

1.1 Organisering av beredningen och dess mandate

1.2 Planering av igångkörningsprocessen

1.3 Kommunikation

1.4 Förändringsledning och involvering av personalen

2.1 Beredning av grundavtal, förvaltningsstadga och andra handlingar

2.2 Kartläggning och överföring av egendom, skyldigheter och avtal

2.3 Beslut om FO-nummer och uppdatering av ansvarsstruktur

2.4 Beslut i enlighet med igångsättningsprocessen

3.1 Beskrivning av ledningssystem

3.2 Organisering av administrativa stödtjänster

3.3 Överföring av personal och definition av personalprocesser

3.4 Organisering av tekniska stödtjänster

3.5 Ekonomiplanering

4.1 Organisering av serviceproduktion

4.2 Organisering av kliniska stödtjänster

5.1 Implementering av ICT och datasystem

5.2 Informationsledning

6.1 Ägarstyrning och förvaltning

6.2 Kommunrapportering och -fakturering

6.3 Framtagning av gränssnitt

7.1 Utformning av välfärdssamkommunens strategi

7.2 Genomförande av spetsprojekt

Ansökan till strukturfonden del 1 

Ansökan till strukturfonden del 1

Ansökan till strukturfonden del 1

Ansökan till strukturfonden del 2

Ansökan till strukturfonden del 2 (för ekonomiförvaltningen och upphandlingar) 

Ansökan till strukturfonden del 1

Ansökan till strukturfonden del 2 & 3, Framtida social.- och hälsovårdscenter

Ansökan till strukturfonden del 3 (för branschbundna system) 

Ansökan till strukturfonden del 2

Ansökan till strukturfonden del 1 & 2

Bakgrund: Vägkartan för bildande av Österbottens välfärdssamkommun innehåller

delområden som finansieras genom ansökan om finansiering hos SHM

53Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys
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1 Sammandrag av materialet i vägkartan

2 Bilagor

2.1 Vägkartans innehåll och tidtabell

2.2 Vägkartans innehåll i detalj

2.3 Beredningsorganisation

2.4 Kostnader

2.5 Lärdomar från andra samkommuner

Agenda
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1

2

3

4

5

6

Berednings-

organisation

Förändrings-

ledning och

kommunikation

Tidtabell

Ekonomi och

personal

Kommun-

samarbete

Stödtjänster

och avtal

• Alla juridiska aktörer bör vara involverade i beredningen

• Beredningsarbetet är med beaktande av tidtabellen omfattande. Viktigt är att reservera tillräckliga resurser för både tjänstemannarbete och  sakkunnigtjänster 

• Ledningen bör vara utsedd på basis av kunnande, inte t.ex. på basis av hemkommun

• Personalen ska vara konkret involverad och förändringen ska stödjas av en aktiv information

• Regionens befolkning bör gärna delta i samutvecklingen

• Nyckelpersoner bör engageras och förmän bör anlitas för att främja förändringen

• Ledningen bör vara öppet närvarande under hela processen

• Direkt i beredningsarbetets inledningsfas bör man utforma en klar projektplan som innehåller målsättningar och mellanetapper för genomförandet av arbetet

• En standardisering av rutiner och systemintegrationer bör påbörjas direkt då beredningsarbetet inleds

• Förutom de social- och hälsovårdskostnader som kommunerna uppgett kan det finnas dolda kostnader. För att identifiera dessa kostnader bör man reservera tid och resurser 

• Standardiseringen av tjänster kan orsaka kostnader ifall tjänsterna i kommunerna varit underdimensionerade – för att identifera besparingspotentialen krävs en servicespecifik 

kommunjämförelse    

• Tillsammans bör man överenskomma om fastigheter och för fastigheter som kvarblir hos kommunerna bör fastställas klara hyressättningsprinciper

• En korrekt dimensionering av personalen som överförs till samkommunen förutsätter en noggrann plan över behovet av nödvändig personal och kommande arbetsuppgifter    

• För att undvika överraskningar i ett senare skede krävs öppenhet och diskussion med rätta termer ända från början

• De ekonomiska målsättningarna bör vara realistiska och klart fastställda tillsammans – härefter ger kommunerna välfärdssamkommunen tillräcklig arbetsro för att 

genomföra den överenskomna strategin 

• Alltför bindande beslut om samkommunens verksamhet i förväg, särskilt vad gäller servicenivå och -nät, bör undvikas

• Ordnandet av stödtjänster bör fastställas i god tid eftersom förändringen till en början kommer att påverka ekonomi-, personal- och dataförvaltningen samt 

kommunikationen – utgångspunkten är att systemen direkt från den första dagen fungerar, att personalen klarar av att göra sitt arbete och att lönerna utbetalas i rätt tid 

• Arbetet för överföringen av avtal kan överraska eftersom kommunernas anskaffningar kan skilja sig avsevärt från varandra, dessutom kan avtalen kan vara bristfälliga 

eller t.o.m. saknas  

De viktigaste lärdomarna från aktörer som medverkat i bildandet av 

samkommunerna kan uppdelas i 6 delområden

Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys 55



Bakgrund: Synpunkter och rekommendationer av aktörer som deltagit i bildandet

av samkommuner (1/4)

56Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

“Regelbunden kontakt med 

förtroendemännen är vikgt

ända från början.”

“Arbetsmängden kommer att

överraska – Ledarnas

obetydliga mängd får inte

vara ett självändamål, utan

ledarna borde ha en

ändamålsenlig mängd.”

“Överenskom om en officiell

beredningsorganisation så att

varje juridisk aktör är

närvarande och beredningen

sker på uppdrag av denna

gemensam

beredningsorganisation

(planering, uppgifter, mål, val

av ledare och placering av 

personalen på den nivå som

är möjlig ).”

“Ledningen ska vara lika

med verkställande

direktörens team, inte så att

regionpolitiska faktorer påverkar

och ledarna representerar den 

egna kommunen.”

“Lönar sig inte att anställa en

förändringsledare utan

verkligt ansvar – En

organisation som drivs av 

en ledande tjänsteman

fungerar bäst, inte en

parallell

förändringsorganisation..”

“Reservera tillräckligt med 

resurser – I arbete vid sidan

av eget arbete till 100% 

ingick inte veckoslut.”

Beredningsorganisation Förändringsledning och kommunikation

“Regionens befolkning bör

tas med i samutvecklingen.”
“Förmännen bör

involveras i tillräckligt god 

tid och deras kompetens

bör kartläggas.”

”Uppmärksamhet bör riktas på

ledningen av förändringen, 

kommunikationen och

involveringen av 

personalen.”

“Nyckelpersonerna bör

engageras och

förändringsdrivare sökas även

bland andra förmän.”

“Sote-människorna gör

ingenting förrän befogenhet / 

ledningsansvar är klart –

Man bör så snart som möjligt

veta vem som har rätt att

besluta I ärenden.”

“Det bör absolut finnas

tillräckligt med resurser för

kommunikation – Personalen

belastas enormt även om inga 

egentliga förändringar i deras

egent arbete sker.”

“Personalen bör få en

adekvat och kontinuerlig

information  Henkilöstölle

tulee olla vahvaa ja jatkuvaa

tiedottamista – Det är

t.ex.skäl att öppna den 

kommande samkommunens

webbsajt samt i god tid börja

mäta NPS regelbundet.”

“En öppen närvaro av 

ledningen under hela

processen är ytterst.”

“Kommunikationen till 

personalen var en stötesten 

– Vi tänkte för mycket på 

kommunikation till kunder och 

intressegrupper, avsaknaden 

av kommunikationsresurser 

innebar en klart bristfällig 

personalledning.”

“Personalen bör involveras

och uppmärksammas. 

Ordentliga resurser bör

satsas på information – En

enda vid sidan av sitt eget

arbete skötande

kommunikationschef räcker

inte .”



Bakgrund: Synpunkter och rekommendationer av aktörer som deltagit i bildandet

av samkommuner (2/4)

57Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

“Kommunerna bör ha en klar

uppfattning om hur

avgifterna ska fördelas

mellan kommunerna.”

“Värdering av fastigheter är

viktigt – via värdering kunde

man på ett jämförbart sätt

precisera storleken på

kapitalhyror.”

“Förutom de social- och 

hälsovårdskostnader som 

kommunerna uppgett kan det 

finnas dolda kostnader som 

kan vara svåra att identifiera, 

bl.a. el och andra 

övervältringar. Det här bör 

man fokusera på under 

planeringsfasen.”

“Kommunerna tycktes ha 

pantat på sina social- och

hälsovårdstjänster några år, 

dimensionernen var 

otillräcklig – att nå rätt nivå

innebar kostnader. 

Förtroende och öppenhet

är viktigt.”

“Kostnadsställen och

ekonomiskt system bör

absolut skapas på förhand.”

“Underbudgetering var klart

märkbart, t.o.m. 10% i vissa

städer – helt andra siffror i

THL:s rapporter.”

Ekonomi

“Due diligence bör göras

ordentligt – det finns massor

av detaljer.”

“Reservera 2 år för

principbeslutet om 

igångsättning av 

verksamheten – starten bör

definitivt ske först i början

av 2022.”

“En standardisering av 

rutiner bör inledas

omedelbart och tillräckligt

med tid bör reserveras för

arbetet.”

“Direkt i början bör man 

utarbeta en klar projektplan

samt fastställa mål och

mellanetapper.”

“Beredningen bör innehålla

ett grundligt strategiarbete

inkluderande bl.a. planering

av integrationen och de  

ekonomiska

målsättmningarna.”

“Om det hade funnits mer tid

skulle jag ha beaktat särskilt

tre saker: System, utveckling

och ledarskap.”

“Ledningssystemet borde

ha fastställts redan i

planeringsskedet.”

“En organisationskarta med 

uppgifter om aktörer på

följande nivåer under den 

högsta ledningen borde

definitivt ha varit klar innan

starten.”

“För systemintegrationer

bör reserveras minst ett år

samt tillräckligt med 

kompetens – dessutom bör

beredningen påbörjas

omedelbart.”

“Projektering av 

beredningsarbetet saknades

helt – det fanns ingen plan, 

endast en tidtabell för det 

politiska beslutsfattandet.”

Planering och tidtabell



“Samarbete med 

kommunerna i

beredningsskedet ytterst

viktigt –fokus på

ansvarsfördelningen vid 

samarbetsförhandlingar (vad

gör samkommunen, vad gör

kommunerna).”

“Kommunikation mellan

kommunerna är viktigt och

spelreglerna bör fastställas

klart – samkommunen kan

inte fungera som ett

aktiebolag.”

“Öppenhet och diskussion

med rätta termer ända från

början är viktigt för att undvika

senare överraskningar (t.ex. är

anordnarmodellen ingen

beställar-producent-modell, 

utan samkommen kan i

fortsättningen själv besluta

omsitt servicenät).”

Personal Kommunsamarbete Data

“Olämplig personal 

överfördes från

kommunerna till 

samkommunen.”

“Personalen bör vara

konkret involverad.”

“Noggranna uppgifter om

personal som överförs och

om nya placeringar viktigt.”

“Stödtjänsterna och

förvaltningen utgör de 

största utmaningarna vid

valet av personal som ska

överföras, läkarna och

vårdpersonalen är en klar

helhet.”

“Först hamoniserades lönerna

i de största yrkesgrupperna, 

dvs. vårdarna, först i slutskedet i

läkarnas och ledningens löner.”

“Finansieringen av

löneharmoniseringen kom

under flera år huvudsakligen

genom justeringspotterna i

kollektivavtalet.”

“Största orosmomentet för

personalen var

personalförmånerna. Vi beslöt

att bibehålla tidigare förmåner

under en övergångstid.”

“Viktigt är att öppet konstatera

att allt inte blir klart då

verksamheten startat, utan

att det egentliga sökandet efter

fördelar börjar först därefter. 

Förutsättningen för att de 

ekonomiska målen ska nås är

att verksamhetsomgivningen

är sådan att samkommunen

kan fungera utan press från

kommunernas sida.”

“Grundavtalet bör inte

innehålla punkter som anges i

förvaltningsstadgan –

grundavtalet borde inte i

alltför hög grad blanda sig i

den operativa

verksamheten.”

“Med tanke på datans kvalitet

är en bokföring av hög kvalitet

som sker enligt samma

principer i hela

organisationen mycket viktig.”

“Data har inte erhållits i

tillräcklig omfattning eller i

tillräckligt god tid – särskilt

viktigt att noga reda ut hur

mycket pengar kommunerna

har använt för organisering för

att få tillräckliga ekonomiska

resurser för verksamheten.”

Bakgrund: Synpunkter och rekommendationer av aktörer som deltagit i bildandet

av samkommuner (3/4)

Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys 58



Bakgrund: Synpunkter och rekommendationer av aktörer som deltagit i bildandet

av samkommuner (4/4)

59Källa: Intervjuer med sakkunniga, NHG analys

Arbetssätt och utveckling Stödtjänster Avtal

“Processerna för valet av 

gemensamma

verksamhetssätt bör vara

transparenta, så att inte de 

mindre kommunerna

upplever att alla

verksamhetssätt förändras

enligt praxis i centralorten.”

“Man kunde överväga

bildandet av en separat

utvecklingsenhet samt

utnämning av en

utvecklingsdirektör så att

utvecklingsåtgärderna

kunde ledas centralt.”

“Man borde i god tid skapa

en egen stig för

utvecklingsarbetet.”

“Kunder betjänas nog, men 

stor press kommer i början

att riktas mot stödtjänsterna, 

bl.a. mot ekonomi- personal-

och informationsförvaltningen

samt kommunikationen –

Situationen för stödtjänsterna

borde klargöras så bra som

möjligt i beredningsskedet.”

valmiiksi.”

“Tillsammans med in-house-

bolag för stödtjänster borde

man noga skapa

ansvarsfördelningstabeller

och även säkerställa

kompetensen inom den 

egna organisationen

(särskilt HR och ekonomi).”

“Avtal med kommunerna

om stödtjänster bör göras på

förhand – Det bör också

finnas ett tydligt avtal om att

välfärdssamkommunen inte

anställer överflödiga

arbetstagare som man snart

efter samarbets-förhandlingar

måste säga upp.”

“Löneutbetalningen inom

social- och hälsovården i

mindre kommuner är

fortfarande i stor

utsträckning

pappersbaserad –

Kommunens löneräknare är

personligen bekant med 

människor och ärenden har 

skötts genom

relationsbaserade kontakter.”

“Ett antal avtal med 

varierande innehåll från

kommunerna överfördes till 

välfärdssam-kommunen och

hyresavtalen diskuteras

fortfarande – Direkt början

borde man med öppna

diskussioner upprätta

skriftligen avtal om bl.a. 

hyressättnings-principer så

att kommunerna sinsemellan

befinner sig i en jämlig

ställning.”

“Arbetet som behövs för

överföringen av avtal kan

överraska – Avtalen bör

sammanställas och en

konkurrensutsättningkalender

skapas. I kommunerna kan

avtalen ligga undanstoppade i

bordslådor.”




