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Samverkansavtal för regional
utveckling mellan Region
Västerbotten och Robertsfors
Kommun
§1 Parter
Överenskommelsen om samverkan träffas mellan Region
Västerbotten och Robertsfors kommun.
Likalydande avtal tecknas med samtliga kommuner i Västerbottens län.
§2 Kontraktshandlingar
För detta samverkansavtal gäller i denna paragraf angivna
kontraktshandlingar, som är bifogad till detta avtal. Förekommer i
kontraktshandlingarna mot varandra stridande bestämmelser gäller
kontraktshandlingarna i angiven ordning.
l. Samverkansavtal (detta dokument)
2. Överenskommelse mellan Region Västerbotten och Robertsfors kommun
§3 Giltighetstid
Samverkansavtal gäller från 2019-01-0l till 2022-12-31.
§4 Samverkansavtalets omfattning
Samverkansavtalet gäller den verksamhet som anges i
”Överenskommelse om samverkan för Västerbottens läns
utveckling 2019-2022”. Överenskommelsen omfattar
samverkansområden baserade på den regionala
utvecklingsstrategin och mellankommunala samverkansbehov
samt en beredningsorganisation. Områdena är a) Samhällen som
inkluderar och utvecklar människor, b) Platsbaserad
näringslivsutveckling och innovation c) Investeringar i utbildning
och kompetens, d) Hälsa och social välfärd. De olika områdenas
innehåll är specificerade i Överenskommelse om samverkan för
Västerbottens läns utveckling 2019-2022.
Kommunerna och Region Västerbotten kan därutöver, var och en
för sig eller tillsammans teckna fler överenskommelser och avtal.
Sådana överenskommelser och avtal knyts som underavtal till
denna överenskommelse. En aktuell lista över avtal som är aktiv
mellan Robertsfors kommun och Region Västerbotten som är
gällande vid tecknandet av detta samverkansavtal hittas i bilaga 1.
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§5 Samverkansavtalets syfte
Syftet med en överenskommelse om samverkan mellan Region
Västerbotten och Västerbottens läns kommuner är att tillsammans
stärka den regionala utvecklingen med utgångspunkt från den
regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Regionen och kommunerna har gemensamma intressen inom de
flesta områdena inom den regionala utvecklingsstrategin.
Dessutom finns det behov av att genom samverkan skapa
effektivare arbetssätt och högre kvalitet i genomförandet av de
kommunala och regionala uppdragen. Genom denna struktur
stärks möjligheterna till samverkan mellan kommuner och
samverkan mellan kommunerna och regionkommunen.
§6 Insyn

Regionen ska till kommunen lämna ut sådan information som
begärs för att kunna bedöma om detta avtal fullföljs.
§7 Uppföljning

Överenskommelsen om samverkan ska följas upp löpande
under avtalstiden, med en utvärdering av överenskommelsen
i sin helhet i slutet av avtalsperioden.
§8 Ersättning
Ersättning för 2019 utgår med 49,89 kronor per invånare.
Utgångspunkten för uppräkningen efterföljande år är
Landstingsprisindex (LPI)
Region Västerbotten ersätts varje månad i förskott med en
tolftedel av den överenskomna ersättningen.
§9 Förlängning
Avtalet gäller till dess ett nytt avtal ersätter detta eller om avtalet sägs upp.
§10 Uppsägning
Samverkansavtalet kan sägas upp av part senast 12 månader före avtalstidens utgång.
§11 Tvist

Tvister om tolkningen av detta avtal ska i första hand lösas genom dialog mellan
kommunen eller kommunerna och regionledningen.
Om parterna inte är överens om utförandet av uppdraget enligt
detta avtal har kommunen rätt att hålla inne delar av eller hela
ersättningen fram tills dess att en överenskommelse nåtts. Detta
skall ha föregåtts av en dialog där parterna haft möjlighet att
diskutera om avtalet kan anses vara uppfyllt eller inte. Innehållen
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ersättning ska högst vara 50 % av den ersättning som avser det
omtvistade området. I överenskommelsen ska det framgå hur den
innehållna ersättningen ska regleras.
Kontaktperson på Region Västerbotten:
Kontaktperson Robertsfors kommun:
§12 Tecknande

Avtalet tecknas i två original där part tagit var sitt.
§13 Kontaktpersoner
Region Västerbotten:
Robertsfors kommun:
Ändring av kontaktpersoner skall omgående meddelas motpart skriftligen med uppgift om
ny kontaktperson

Underskrifter

…………………….
Landstingsråd

…………………………..
Kommunalråd

……………………
Regionråd

……………………………
Kommunchef

…………………….
Landstingsdirektör
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Bilaga 1. Kostnader för aktiva avtal utanför grundfinansieringen av
samverkansavtalet för Robertsfors kommun

Avser kostnad
år:
2019

Avtal/verksamhet

Beräkningsmodell

Kostnad

MediaCenter

17,84 kr/inv

121 401

2019

Infomix

5,04 kr/inv

34 297

2019

FoU Välfärd¹

12 kr/inv

81 660

2018

V&O college²

Andel

7 622

2019

North Sweden³

Andel

24 290

2018

Samverkan inom
samhällsbyggnad⁴

Fast kostnad

-

2018

Samordning SIP-Prator

Andel

11 635

2018

PRATOR, anpassning

Andel

1 268

2018

Landguiden

Andel

3 589

2018

Samordning och drift
distansmötestjänst⁵

Användning

17 928

2019

Totalt

-

303 690

Med "andel" avses en kostnadsfördelningsmodell där kommunens kostnad bestäms av kommunens
andel av länets totala befolkning. Befolkningsmängd enligt befolkningssiffror 1 november 2016 för 2018
och 1 november 2017 för 2019.
1) Inkluderar verksamhetsområde socialpsykiatri
2) Avgiftsnivå fastställs årligen.
3) Uppräkning med löneindex i vårpropositionen
4) Drivs i projektform med medfinansiering och inte med avgifter
5) Uppskattning, framskrivning utifrån faktisk användning kv 1 2018

