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Samverkan mellan Region Västerbotten och 
primärkommunerna i Västerbottens län
Det finns många samverkansytor mellan primärkommunerna och Region 
Västerbotten. 

 Regionledningsmötet som är kopplat till regionstyrelsen 

 Regional samverkansstruktur vård- och omsorg som är kopplat till hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 

 Samverkan inom regional utveckling som är kopplat till regionala 
utvecklingsnämnden



Samverkan regional utveckling



Samverkan regional utveckling 
mellan Region Västerbotten och primärkommunerna i Västerbottens län

Grunden för samverkan mellan regionen och kommunerna är lag (2010:630) om 
regionalt utvecklingsansvar. Av lagen framgår att en region har särskilt ansvar 
för regionalt utvecklingsarbete, regionen ska främja regional utveckling. 
Regionen ska samverka med kommunerna och med andra parter. 

Landstinget och länets kommuner ville att samsynen, samarbetet och samverkan 
i utvecklings- och verksamhetsfrågor från det tidigare regionförbundet även 
skulle prägla samarbetet från och med 2019. 



Samverkan regional utveckling 
mellan Region Västerbotten och primärkommunerna i Västerbottens län
I Västerbotten har regionen och kommunerna valt att organisera samverkan genom en 
samverkansöverenskommelse och individuella samverkansavtal som beslutas och ingås av 
Region Västerbotten och varje enskild kommun i Västerbottens län inför varje 
mandatperiod. Det är respektive kommuns fullmäktige samt regionfullmäktige som antar 
samverkansöverenskommelsen. Avtalen signeras av förtroendevalda och tjänstepersoner 
från både region och kommun. 

 Primärkommunerna har valt att tillsätta en primärkommunala delegation med utskott 
och verksamhetsdelegationer för samverkan inom regional utveckling. 

 Region Västerbotten har valt att tillsätta regionala utvecklingsnämnden och senare även 
fullmäktigeberedningen för samverkan och regional utveckling.



Syfte
Överenskommelsen om samverkan för regional utveckling ska bidra till att stärka det lokala och 
regionala utvecklingsarbetet i Västerbottens län. Samverkan mellan regionen och kommunerna och 
mellan kommunerna bidrar till att utveckla och stärka välfärden samt till att gemensamt uppnå målen 
för det regionala utvecklingsarbetet genom att:

 Öka kvaliteten och effektiviteten i de kommunala och regionala uppdragen

 Utveckla det långsiktiga strategiska arbetet med regional utveckling

 Höja den gemensamma kunskapen om länets utvecklingsförutsättningar

 Skapa tillit och förståelse för parternas uppdrag, ansvar och förutsättningar

 Stärka sammanhållningen och samarbetet för länets utveckling



 



Samråd för samverkan inom regional utveckling

 Består av RUN ledamöter (6) och PKD AU (7)

 Träffas efter RUN AU:s sammanträden

 RUN AU:s ärendelista samverkas

 Kommunerna och Regionala utvecklingsnämnden skakar hand 

 Ej beslutande organ- enbart rådgivande inför regionala utvecklingsnämndens beslut



Ärenden samverkan regional utveckling 
 Exempel på strategier, handlingsplaner och agendor: Regional utvecklingsstrategi, 

Regional innovationsstrategi, Påverkansagendan, Länstransportplan, Kulturplan, 
Regional digital agenda, Agenda för kompetensförsörjning, Västerbottens regionala 
livsmedelsstrategi

 Exempel på remisser: Arlanda flygplats en plan för framtiden, En möjlighet till småskalig 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker, Klimatutredningens slutbetänkande rätt för klimatet, 
Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen, Tillgängliga stränder-
ett mer differentierat strandskydd, Skolbibliotek för bildning och utbildning, En mer 
likvärdig skola med minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, Planering 
och dimensionering av komvux och gymnasieskolan, Kommunalt ansvar för insamling 
och materialåtervinning av returpapper, Starkare kommuner med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget



Ärendeflöde extern remiss
Remissen stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen-skogsutredningen. 
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Extern remiss 
inkommer

Tjänstepersons-
beredning

Kommunchefs-
forum 3/3

Presidie-
beredning

Primär-
kommunala 

delegationens
AU 4/3

Primär-
kommunala

delegationen 18/3
Presidie-

beredning

Regionala 
utvecklings
-nämndens 

AU 31/3

Samrådet 
(BRU) 15/4

Regionala 
utvecklings
-nämnden 

15/4



Ärendeflöde intern strategi
Regionala utvecklingsstrategin- RUS:en- behandlades år 2020
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Nytt för i år 

 Fullmäktigeberedningen samverkan regional utveckling träffar regionala utvecklingsnämnden



Mona-Lisa Fjellström 
Stab regional utveckling
Region Västerbotten

mona-lisa.fjellstrom@regionvasterbotten.se
+46 70 656 37 38

Tack för mig & välkommen med frågor!
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