
 

 

Motiveringar 

Kommunerna i Österbotten har beslutat om att överföra ansvaret för att ordna den lagstadgade 
social- och hälsovården till samkommunen för Österbottens välfärdsområde från och med 
1.1.2022. Överföring av avtal är en av åtgärderna i ledet för att verkställa beslutet om 
överföringen av produktionen till samkommunen. 

Medlemskommunerna och samkommunerna har kartlagt vilka avtal som hör till 
organiseringsansvaret hos och som kan överföras till samkommunen för Österbottens 
välfärdsområde samt informerat samkommunen om dessa avtal. Avtalen som överförs är 
serviceavtal för social- och hälsovården samt stödtjänstavtal för social- och hälsovården. 

Serviceavtal för social- och hälsovården är sådana avtal som är utgångspunkten för de social- 
och hälsovårdstjänster som produceras för invånarna (till exempel boendeservice, läkartjänster, 
barnskydd, service för personer med funktionsnedsättning). 

Stödtjänstavtal för social- och hälsovården är sådana avtal som är utgångspunkten för de 
stödtjänster inom social- och hälsovården som produceras för invånarna (till exempel 
leasingavtal, färdtjänstavtal eller anskaffningsavtal för apparatur och instrument för hälso- och 
sjukvården).  

Till samkommunen för Österbottens välfärdsområde överförs inte sådana stödtjänstavtal som 
hänför sig till nuvarande lokaler som används i produktionen av social- och hälsovården eller 
som hyrs ut till samkommunen. 

Medlemskommunerna överför och samkommunen för Österbottens välfärdsområde tar emot 
de avtal som hör till samkommunens organiseringsansvar från och med 1.1.2022 , förutsatt att 
medlemskommunerna har behandlat överföringen i behörigt organ och att styrelsen för 
samkommunen för Österbottens välfärdsområde har behandlat emottagandet.  

Medlemskommunerna själva meddelar avtalspartnern om överföringen av avtalen. 
Förteckningarna över avtalen som överförs finns i bilagan. Bilagan kan vid behov kompletteras 
senare. 

  



 

 

Förslag 

Kommunstyrelsen 

 beslutar att godkänna överföringen av avtalen i bilagan till samkommunen för Österbottens 
välfärdsområde. 
 beslutar att kommundirektören eller av honom/henne befullmäktigad person vid behov 

kan komplettera förteckningen över avtalen som överförs senare. 

 

Beslut 

 

Ändringssökande 

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras enligt kommunallagen 136 §, 
eftersom beslutet endast gäller beredning eller verkställighet av ett ärende. 


