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Kommunerna 

Samkommunerna för sjukvårdsdistrikten 

Samkommunerna för specialomsorgsdistrikten 

Samkommunerna för social- och hälsovård  

De lokala räddningsväsendena 

Välfärdsområdena 

HUS-sammanslutningen 

Säkerställandet av en trygg överföring av ansvaret för ordnandet av social- och 

hälsovården och räddningsväsendet 

Den i åratal förberedda och historiska social- och hälsovårdsreformen 

förverkligas den 1 januari 2023, när ansvaret för att ordna social- och 

hälsovårdstjänster och räddningsväsendets tjänster överförs från kommunerna 

och samkommunerna till välfärdsområdena. Välfärdsområdena, kommunerna och 

samkommunerna har arbetat mycket hårt efter att lagstiftningen trädde i kraft.  

Säkerställandet av en trygg övergång är just är ett centralt mål för genomförandet 

av reformen. Välfärdsområdena ska, tillsammans med kommunerna och 

samkommunerna, se till att de social- och hälsovårdstjänster och 

räddningstjänster som överförs på välfärdsområdenas ansvar ordnas utan 

störningar, att den nya personalens löner betalas i tid och att övriga 

arbetsgivarskyldigheter fullgörs på behörigt sätt. 

 En trygg övergång förutsätter effektivt samarbete mellan olika aktörer 

För överföringen av organiseringsansvaret, personalen och egendomen behövs 

ett nära och välfungerande samarbete mellan alla parter. Kommunerna, 

samarbetsområdena för primärvård och socialvård, sjukvårdsdistrikten, 

specialomsorgsdistrikten, räddningsväsendet och vid behov andra myndigheter 

inom varje välfärdsområde ska i enlighet med lagen om genomförande av 

reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet delta i beredningen 

av inledningen av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning, och ge 

välfärdsområden behövlig handräckning i detta arbete.  

Välfärdsområdena har rätt att få nödvändiga uppgifter bland annat om den 

personal som överförs. Utlämning kan inte vägras med åberopande av 

sekretessbestämmelserna. Uppgifterna ska vara aktuella och korrekta. Parterna 

ska komma överens om hur utlämnandet av uppgifter ska genomföras.   

Varje välfärdsområde ska också förbereda sig för eventuella störningssituationer 

och kommunikation i anslutning till dem. 
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 Bistånd efter årsskiftet ska vid behov överenskommas separat 

Det är möjligt att välfärdsområdena måste stödja sig på kommunernas och 

samkommunernas avtal och stödtjänster efter årsskiftet. I sådana situationer ska 

parterna komma skilt överens om stödet, dess varaktighet och ersättningen av 

kostnaderna. Avtalen ska vara exakta och motiverade. Avtalen ska ta hänsyn till 

den gällande upphandlingslagstiftningen. Dessutom ska bestämmelserna om en 

övergångstid för försäljning och köp av stödtjänster i 69 a § i införandelagen 

beaktas. 

Finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet 

betonar att alla parter som bereder reformen regionalt  bör samarbeta 

effektivt och sörja för ett tillräckligt informationsutbyte. Det är viktigt att 

säkerställa att social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet 

ordnas störningsfritt vid årsskiftet. Lika viktigt är att man på ett ansvarsfullt 

sätt ser till att nuvarande och kommande arbetsgivares 

arbetsgivarförpliktelser sköts i rätt tid. Ministerierna stöder 

välfärdsområdena samt kommunerna och samkommunerna vid 

säkerställandet ett tryggt organiseringsansvar.  
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