
 
 

 

 
  Dnr: VLL 2105-2018 

 

FÖRBEREDELSE FÖR BILDANDET AV REGION 2019  1(2) 

 

 

  

Rekommendation till beslut 

2018-10-01     

 

Rekommendation till Landstinget och Länets kommuner beträffande beslut om 

framtida struktur för samverkan mellan regionkommunen och länets 

kommuner avseende vård och omsorg 

 
Inom ramen för projekt Regionkommun 2019 har en utredning beträffande samverkan mellan 

regionkommunen och länets kommuner avseende vård och omsorg, genomförts. En slutrapport 

redovisades för den politiska styrgruppen 2018-09-27. (bilaga 1).  

 

Utredningens förslag bygger dels på intervjuer med ett urval av de som ingår i nuvarande 

samverkanssystem, dels på aktuell forskning om samverkan och nationella utredningar inom 

området vård och omsorg.  

 

Förslaget har genomgått en förankringsprocess i form av tre seminarier där sammanlagt drygt 130 

personer deltagit. Samtliga kommuner har varit representerade på politisk och tjänstepersonsnivå 

med endera kommunstyrelsens ordförande eller kommunchef. De flesta kommuner har även varit 

representerade av socialnämnder eller motsvarande liksom skol- och utbildningsnämnder. På 

tjänstepersonsnivå har föregående nämnder representerats i stor utsträckning. Landstinget har 

representerats av hela eller delar av presidierna i Landstingsstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 

Nämnden för funktionshinder och habilitering samt Nämnderna för folkhälsa och primärvård.  Hälso- 

och sjukvårdsdirektör och biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör har deltagit tillsammans med tf. 

Primärvårds-direktör. Tjänstepersoner från centrala samverkansgrupper på regional nivå har deltagit, 

liksom företrädare från Region Västerbotten.  

 

Deltagarna har vid dessa tillfällen lämnat synpunkter på huvudpunkter i förslaget och på kommande 

process. De synpunkter som då framkommit har varit genomgående positiva och konstruktiva. 

Synpunkter från seminarierna har också beaktats i utredningens slutrapport. 

 

Utredningen ger förslag till strukturen för samverkan. En sammanfattning av förslagets huvudpunkter 

framgår av bilaga 2.  

 

Rapporten innehåller inte förslag till uppdragsbeskrivningar, rutiner eller andra metodfrågor. De bör 

utarbetas i en gemensam implementeringsprocess när beslut om de huvudpunkterna i 

samverkansstrukturen föreligger från länets kommuner och från landstinget. Den politiska 

Styrgruppen för projektet Regionkommun 2019, rekommenderar länets huvudmän att besluta om 

den föreslagna strukturens huvudpunkter enligt bilaga 2. Utredningsrapporten i sin helhet får utgöra 
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en grund i implementeringsarbetet.  Beslut från samtliga huvudmän skulle kunna föreligga innan 

årsskiftet.  

 

För att – under förutsättning av huvudmännens beslut, ge möjlighet att påbörja en gemensam 

implementeringsprocess under våren 2019, finns ett direktiv för ett implementeringsprojekt. 

Förslaget framgår av bilaga 3. Projektets slutliga utformning fastställs senare i en projektplan som 

innehåller tidplan, mål och delmål. Eftersom projektet berör så många som 16 huvudmän, föreslås i 

direktivet att nuvarande politisk styrgrupp för samverkansarbetet, AC- konsensus, får representera 

huvudmännen som politisk styrgrupp i implementeringsprojektet och besluta om projektplanen. 

Projektets resultat tillställs samtliga huvudmän för vederbörliga beslut. 

 

Om implementeringsprojektet skulle bli föremål för ett senare separat beslut kan arbetet sannolikt 

påbörjas ett halvår senare. 

 

Den politiska styrgruppen för projekt Regionkommun 2019 rekommenderar Västerbottens 

kommuner och Västerbottens läns landsting att besluta  

 

att anta huvudpunkterna i förslaget till samverkansstruktur enligt bilaga 2; samt 

 

att godkänna förslaget till direktiv för det implementeringsprojekt som skall leda fram till ett 

införande av den beslutade samverkansstrukturen, enligt bilaga 3. 

 

   

 

 
 

 


