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Överenskommelse om samverkan för regional utveckling i Västerbottens län. 

 

Den primärkommunala delegationen vid Region Västerbotten rekommenderar 

Robertsfors kommun att anta Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 

med tillhörande samverkansavtal. Vi ber att inkomma med beslut om 

överenskommelsen och samverkansavtalet till Region Västerbotten senast den 5 

december 2018.  

  

Ärendebeskrivning: 

 

Under 2017-2018 har kommunerna i Västerbottens län tillsammans med 

Regionförbundet i Västerbottens län tagit fram ett förslag på en samverkansstruktur för 

regionalt utvecklingsarbete från och med 2019.  

 

Samverkansstrukturen syfte är att skapa forum och beredningsstrukturer för en 

förtroendefull, effektiv och transparent samverkan för regional utveckling. Samverkan 

omfattar såväl det regionala utvecklingsuppdraget som mellankommunal samverkan.  

Samverkansstrukturen innehåller politiska och tjänstepersonsbaserade forum och 

bygger på fyra samverkansområden. 

 

Den överenskommelse som sluts mellan kommunerna och Region Västerbotten är 

likalydande för alla kommuner. För varje kommun tydliggörs överenskommelsens 

innebörd för den enskilda kommunen genom att ett samverkansavtal tecknas mellan 

kommunen och regionen.  

 

Bakgrund: 

 

Under 2019 bildas Region Västerbotten genom att Västerbottens läns landsting och 

Regionförbundet i Västerbottens län (Region Västerbotten) sammanförs. 

Organisationsförändringen innebär att den nya Regionen och kommunerna behöver 

hitta nya former för att samverka då den formella samverkan som skett genom det 

gemensamma regionförbundet upphör. Ambitionen från regionen och kommunerna är 

att fortsätta med en nära samverkan kring regional utveckling och den struktur för 

mellankommunalt samarbete som funnits inom Region Västerbotten. 

 

Inom ramen för förberedelseprojektet för Regionbildning 2019 har ett särskilt uppdrag 

tagit fram ett förslag till samverkansstruktur. Den primärkommunala delegationen vid 

Region Västerbotten har, på uppdrag av den politiska styrgruppen för 
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förberedelsearbetet inför regionbildning, varit ansvariga för att bereda frågan om ny 

samverkansstruktur för kommunernas räkning. En viktig del i detta arbete var en remiss 

om kommunernas behov och syn på samverkan i framtiden som genomfördes under 

hösten 2017.Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Region 

Västerbotten samt kommunchefer som företrädare för Region 10, Umeåregionen och 

Skellefteåregionen. Förslaget har diskuterats och utvecklats vid kommunchefsträffar, 

dialogmöten och konferenser.  

 

Kontaktpersoner i ärendet: 

 

Hans Lindberg, Ordförande Primärkommunala delegationen 

hans.lindberg@umea.se 

 

Hans-Inge Smetana, Vice ordförande Primärkommunala delegationen 

hans-inge.smetana@kristdemokraterna.se 

 

Jonas Lundström, Enhetschef Region Västerbotten 

Jonas.lundstrom@regionvasterbotten.se 

 

Niklas Gandal, Utvecklingsplanerare Region Västerbotten: 

niklas.gandal@regionvasterbotten.se 

 

 

Beslutsunderlag: 
Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2019-2022 
Samverkansavtal för regional utveckling mellan Region Västerbotten och Robertsfors 
kommun. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


