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Ks su § 35  dnr 7020/39.700 
  

 

Överenskommelse om regional 
samverkansstruktur avseende vård och 
omsorg 
 
Kommunstyrelsens Sociala Utskottets förslag till beslut: 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med den politiska styrgruppen för 
implementeringsprojektets rekommendation till länets kommuner: 

 

Den politiska styrgruppen för implementeringsprojektet, 
rekommenderar länets kommuner och Region Västerbotten att 
besluta 

-        att godkänna projektets redovisning, enligt bilaga 1 

-        att anta överenskommelse om regional samverkansstruktur 
avseende vård och omsorg mellan länets kommuner och Region 
Västerbotten, enligt bilaga 2 

-        att uppdra till berörda hos huvudmannen att utse 
representanter till Samråd vård och omsorg samt 
Länssamverkansgruppen samt ersättare.  

 

Ärendesammanfattning 

Inom ramen för förberedelserna för bildandet av regionkommun i 
Västerbotten 2019, genomfördes en utredning av formerna för 
samverkan mellan länets kommuner och dåvarande landstinget, 
inom området vård- och omsorg. ”Organisering av samverkan 
mellan regionkommunen och länets kommuner avseende vård och 
omsorg” (VLL 2105-2018). Den övergripande strukturen för 
samverkan och huvudpunkterna i utredningens förslag beslutades 
av länets kommuner och Region Västerbotten vid årsskiftet 
2018/2019. I samma beslut beställdes ett gemensamt projekt för att 
inom ramen för dessa huvudpunkter, implementera en ny 
samverkansstruktur i länet. 
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Forts Ks su § 35 dnr 7020/39.700 

Implementeringsprojektet har ansvarat för att skapa en process där 
samtliga parter varit delaktiga i att diskutera den mer detaljerade 
utformningen och anpassningar som upplevts nödvändiga av den 
nya strukturen för samverkan.  Därför har projektets arbete byggt 
på en kontinuerlig kommunikation med samtliga sexton parter. De 
synpunkter som framkommit har inarbetats i bilagt förslag till 
överenskommelse om regional samverkansstruktur. Ny 
samverkansstruktur kan beräknas starta 1 september 2020, under 
förutsättning av behöriga beslut under våren 2020.  

 
Beslutsunderlag:  

Missiv, rekommendation om regional samverkansstruktur 

Rekommendation till beslut avseende regional samverkansstruktur 
och regional överenskommelse 

Bilaga 1. Redovisning från projektet av bakgrund till regional 
överenskommelse 

Bilaga 2. Överenskommelse om regional samverkansstruktur 
avseende vård och omsorg mellan Västerbottens kommuner och 
Region Västerbotten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


