
 

§ x Överföring av anordnande- och produktionsansvaret för social- och 

primärvården till samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

 

 

En ändring av grundavtalet gör det möjligt att grunda en ny samkommun för 

välfärdsområdet.  

 

För att beredningen och genomförandet ska kunna framskrida behöver man veta vilka 

kommuner, i enlighet med 8 § i kommunallagen, överför anordnande- och 

produktionsansvaret för de lagstadgade social- och primärvårdstjänsterna till 

samkommunen. Respektive kommun begärs inom 28.10-16.12.2019 ta ställning till 

om den överför anordnande- och produktionsansvaret i sin helhet till samkommunen 

för Österbottens välfärdsområde.  

 

Kommunen kan inom utgången av 4/2020 dra sig ur samkommunen genom att fatta 

ett nytt beslut. Om kommunen per 16.12.2019 inte fattat beslut om att anordnande- 

och produktionsansvaret överförs till Österbottens välfärdssamkommun, kan den 

senast inom utgången av april 2020 fatta beslut om sitt anslutande till 

välfärdssamkommunen. 

 

Beredningen och planeringen av verkställandet fortsätter tillsammans med samtliga 

medlemskommuner i Vasa sjukvårdsdistrikt till den 30 april 2020. I samband med 

beredningen kommer man att göra ett utkast till en förvaltningsstadga, en kartläggning 

av fastigheterna och disponeringen av fastigheterna, en utredning av de stödtjänster 

som hänför sig till social- och hälsovårdsväsendet, en utredning av de funktioner i 

gränsytan, vilka överförs från eller blir kvar i kommunerna samt en precisering av hur 

ägarstyrningen ska förverkligas. 

 

Efter 30.4.2020 fortsätter beredningen och verkställandet tillsammans med de 

kommuner som beslutat att medverka i Österbottens välfärdssamkommun. Beslut om 

vilket år verksamheten ska påbörjas fattas i samråd i samband med framskridningen 

av beredningen. 

 

Kommunernas beslut bekräftas 17.12.2019 i den styrgrupp som leder beredningen av 

Österbottens välfärdsområde. För att trygga sakkunskapen gällande social- och 

hälsovården kallas även den ledningsgrupp som består av ledande tjänstemän från 

områdets social- och hälsovård till detta styrgruppsmöte. Styrgruppen kompletteras 

från och med år 2020 även med personalrepresentanter.  

 

Om kommunen inte frivilligt överför anordnande- och produktionsansvaret för den 

lagstadgade social- och primärvården till välfärdssamkommunen så deltar den i 

styrgruppen i ett senare skede när anvisningarna och lagberedningen gällande den 

nationella strukturreformen av social- och hälsovården har avancerat.  

 

 

Beslutsförslag 

  

Kommun X beslutar att överföra anordnande- och produktionsansvaret för social- och 

primärvården, i enlighet med 8 § i kommunallagen, till samkommunen för 



Österbottens välfärdsområde samt att medverka i beredningen och verkställandet av 

välfärdsområdet. Beslut om vilket år verksamheten ska påbörjas fattas i samråd i 

samband med framskridningen av beredningen. Kommunen kan ompröva sitt beslut 

innan utgången av april 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


