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Organisationernas ställning i vård- och 

landskapsmodellen 
 

Aktörerna inom tredje sektorn har en viktig ställning i produktionen av social- och 

hälsovårdstjänster samt främjandet av välfärd och hälsa i de nya landskapen.  

Organisationer och sammanslutningar har mångsidiga möjligheter att verka i 

enlighet med sina egna målsättningar så länge som tjänsteproduktion och 

allmännyttig verksamhet är åtskilda.  

 

Lagen om ordnande av social- och hälsovård och landskapslagen begränsar eller förhindrar 

inte organisationernas verksamhet inom något verksamhetsområde. Allmännyttiga samfund är 

betydande aktörer i medborgarsamhället som samarbetsparter för kommunen och landskapet 

och producenter av klientorienterade tjänstehelheter.  

 

Landskapets affärsverk använder förutom kundsedeln även den personliga budgeten inom 

tjänsterna för personer med funktionsnedsättning och tjänster för äldre.  

• Kunder kan även hänvisas från social- och hälsovårdstjänster till organisationernas 

kamratstöd, om det inte finns behov av egentliga social- och hälsovårdstjänster.  

• Som producent av social- och hälsovårdstjänster ska en organisation uppfylla kraven 

enligt tjänsteproducentlagen på samma sätt som de övriga producenterna. 

Organisationernas roll som tjänsteproducenter preciseras på samma sätt som de övriga 

producenternas i och med valfrihetslagen. Valfrihetslagen gör det möjligt för 

organisationer och företag att vara verksamma som tjänsteproducenter. En rapport av 

en utredare om verksamhetsförutsättningarna för organisationer färdigställs sommaren 

2018.  

 

Flera små företag och organisationer kan även bilda ett andelslag som främjar välfärd och 

hälsa och producerar social- och hälsovårdstjänster. En sammanslutning och ett andelslag 

utvidgar små företags och organisationers möjligheter att vara producenter av social- och 

hälsovårdstjänster. En utredning om verksamhetsförutsättningarna för andelslag färdigställs 

före utgången av 2018. 

 



 

 

 

Allmännyttig verksamhet och tjänsteproduktion ska skiljas åt  

 

Finansieringsstrukturen för tredje sektorns verksamhet hänger samman med hur dess 

verksamhetsform, storlek, verksamhetens innehåll och regionala täckning är. I 

tjänsteproduktionen och affärsverksamheten ska man beakta de villkor som 

statsbidragsmyndigheter, beskattning, konkurrenslagstiftning och EU-bestämmelser ställer.  

 

En registrerad förening kan på samma sätt som ett aktiebolag vara tjänsteproducent i fråga 

om tjänster som landskapet finansierar. Det är dock inte möjligt att med allmänna medel 

stödja företagsekonomisk verksamhet ens när aktören är en allmännyttig sammanslutning. 

Med offentligt stöd avses inte den ersättning som betalas till en producent av köptjänster, 

kundsedlar eller personlig budget.  

 

Om en organisation får understöd av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral 

eller andra former av statsunderstöd för allmännyttig verksamhet, är åtskillnad av 

verksamheterna till verksamhet som får understöd och övrig verksamhet en nödvändigt med 

tanke på användningen av understöd. Det lönar sig för en organisation att bolagisera eller 

överföra sin avgiftsbelagda en stor serviceverksamhet till en separat förening eller stiftelse för 

tydlighetens skull.  

 

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral håller på att bereda en ny form av 

mikrounderstöd som särskilt små och lokala samfund som inte hör till centralorganisationer 

kan ansöka genom en lättare ansökningsprocess. Målet för understödet är att stödja 

samfundsbaserad verksamhet.  

 

 

 

Kommuner kan även i fortsättningen stödja organisationer   

 

Vid vård- och landskapsreformen överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster 

till landskapen från och med den 1 januari 2020. Kommunerna kommer fortfarande att ha 

ansvaret för att främja välfärd och hälsa. Därutöver ska landskapen i de uppgifter som 

ankommer det se till att främja välfärd och hälsa. Detta är en avsevärd förändring med tanke 

på organisationerna inom social- och hälsovårdsområdet.  

 

Kommunerna har möjlighet att även i fortsättningen ha hand om understöd till organisationer 

inom olika verksamhetsområden, erbjuda organisationerna lokaler och hänvisa 

kommuninvånare till organisationernas verksamhet, såsom kamratstöd eller frivilligt arbete. 



 

 

Kommunerna köper dock inte längre social- och hälsovårdstjänster av organisationer. Om 

uppgifter inom främjande av landskapets välfärd och hälsa och samarbete med andra 

kommuner, landskap och organisationer ska man komma överens separat.  

 

 

Landskapet samarbetar med organisationerna  

 

Syftet med landskapslagen som är under behandling i riksdagen är att bland annat skapa 

förutsättningar för samarbete mellan landskapen och organisationerna och för 

organisationernas möjligheter till inflytande.  

 

För att förtydliga samarbetet har social- och hälsovårdsministeriet föreslagit riksdagen att till 8 

§ 2 mom. i lagen om ordnande av social- och hälsovård fogas en bestämmelse om landskapets 

skyldighet att samarbeta: ”Landskapet ska samarbeta med kommunerna i området och stödja 

dem med sin expertis i arbetet med att främja välfärd och hälsa. Landskapet ska dessutom 

samarbeta med andra offentliga aktörer, privata företag och allmännyttiga samfund som är 

verksamma i landskapet.  

 

Enligt 8 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård ska landskapet i sin planering sätta 

upp mål där social- och hälsovården ordnas och produceras på ett sätt som främjar välfärd och 

hälsa. Det ska också bestämma åtgärder och ansvariga aktörer till stöd för måluppfyllelsen. 

Landskapet ska samarbeta med kommunerna i området och stödja dem med sin expertis i att 

främja välfärd och hälsa.  

 

Det är viktigt att i landskapets lagstadgade strategier och offentliga servicelöfte beakta 

organisationernas allmännyttiga verksamhet och det kamratstöd som de erbjuder.  

Det stöd som organisationerna erbjuder kan utgöra en viktig del av service- och vårdkedjorna 

inom till exempel tjänsterna för barnfamiljer och mentalvårds- och missbrukartjänsterna. 

Landskapet ska sörja för att kunderna hänvisas till organisationernas verksamhet. I till 

exempel beredskaps- och förberedelseärenden utbildar och handleder föreningar kommunens 

och landskapets myndigheter inom sina verksamhetsområden samt arbetar tillsammans i en 

arbetspool för samarbete i enlighet med uppgjorda planer.  

 

Landskapet kan till exempel genom avtal säkerställa att lokaler som det har hyrt eller 

tjänsteproducenters lokaler kan användas för organisationernas allmännyttiga verksamhet. 

Landskapet ser dessutom till att företrädare för organisationerna deltar i planeringen och 

samordningen av främjandet av välfärd och hälsa.  

 



 

 

Organisationernas roll och bildandet av nätverk av aktörer i samband med landskapsreformen 

och social- och hälsovårdsreformen stöds med hjälp av Social- och hälsoorganisationernas 

understödscentrals understödsprogram Organisation 2.0. Programmet stöder landskapens och 

kommunernas arbete att främja social välfärd och hälsa samt medborgarnas likvärdiga 

möjligheter att delta och fungera som en del av det nya informationssamhället.  
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