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MISSIV 

2020-02-07  
    

Samtliga kommuner i Västerbotten och  

Region Västerbotten  
 

   

Rekommendation till Västerbottens kommuner och Region Västerbotten 

beträffande beslut om överenskommelse om regional samverkansstruktur 

avseende vård och omsorg  

 
 

Härmed översändes underlag från implementeringsprojektet för ny samverkansstruktur i länet 

beträffande vård och omsorg. 

 

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” (Dnr: VLL 2105-2018). Den övergripande strukturen 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.  

 

Implementeringsprojektet har under 2019 arbetat med dialog mellan kommunerna och Region 

Västerbotten. De synpunkter som framkommit vid dessa dialoger 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.   

 

Utöver överenskommelse om regional samverkansstruktur biläggs en redovisning av projektets 

arbetssätt och de ställningstaganden som gjorts under processen med att ta fram 

överenskommelsen. 

 

Den politiska styrgruppen för projektet ”Implementering av ny samverkansstruktur”, rekommenderar 

länets kommuner och Region Västerbotten att godkänna projektets redovisning, samt att anta 

överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg. 

 
Som underlag översänds rekommendation till beslut och dess bilagor: 
 

1. Redovisning från projektet av bakgrund till regional överenskommelse 

2. Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg mellan 

Västerbottens kommuner och Region Västerbotten 

3. Rekommendation till beslut avseende regional samverkansstruktur och regional 

överenskommelse 
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Det beslut som fattas i frågan skickas per e-post till regionen@regionvasterbotten.se 

Ange gärna diarienummer: 335-2019 

 

För att – under förutsättning av huvudmännens beslut, ge möjlighet att starta den nya 

samverkansstrukturen från och med 1 september 2020, ber vi er att meddela vilka representanter 

som är utsedda till de nämnda organen i samverkansstrukturen, så snart efter beslut som möjligt, 

och senast 30 april 2020.  

 

Kontaktperson vid frågor 
 
Anna Bergström, projektledare 

Anna.s.bergstrom@regionvasterbotten.se eller 072-713 78 28 
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