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Regional utvecklingsförvaltningen

Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023-2026
Sammanfattning
Arbetet med framtagandet av ny samverkansöverenskommelse har avvaktat
Regionfullmäktiges beslut den 22 februari om en ny förtroendepersonsorganisation för
kommande mandatperiod 2023-2026. Vissa förändringar trädde i kraft redan from 1 mars
och påverkade även samverkansorganisationen inom regional utveckling mellan
primärkommunerna och Region Västerbotten.
På grund av pågående politiska dialoger om möjlig utformning av
verksamhetsdelegationerna under primärkommunala beredningen är inte alla detaljer
inom samverkansöverenskommelsen helt klara i dagsläget. Däribland delen om en
delegation för utbildning. Beslutsprocesserna går i detta fall parallellt och är av denna
anledning inte beskrivna i detalj i denna överenskommelse.
Tidsplanen för samverkansöverenskommelsen är satt utifrån målsättningen att
kommunerna och regionen ska kunna besluta om samverkansöverenskommelsen under
2022 i den nu sittande politiska organen och att avtalen därefter kan signeras innan
årsskiftet.
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Bakgrund
Under perioden 2019–2022 har kommunerna i Västerbottens län tillsammans med Region
Västerbotten haft en samverkansöverenskommelse för regionalt utvecklingsarbete. Nu är
det dags att förnya denna samverkansöverenskommelse inför den nya mandatperioden
2023–2026.
Samverkansstrukturen syfte är att skapa forum och nätverksstrukturer för en
förtroendefull, effektiv och transparent samverkan för regional utveckling. Samverkan
omfattar såväl det regionala utvecklingsuppdraget som mellankommunal samverkan.
Samverkansstrukturen innehåller politiska och tjänstepersonsbaserade forum och bygger
på samverkansområden baserade på den regionala utvecklingsstrategin.
Den överenskommelse som tagits mellan kommunerna och Region Västerbotten är
likalydande för alla kommuner. För varje kommun tydliggörs överenskommelsens
innebörd för den enskilda kommunen genom att ett samverkansavtal tecknas mellan
kommunen och regionen.
Överenskommelsen sträcker sig över fyra års tid och aktualitetsprövas inför ny
mandatperiod. Aktualiseringsprövning sker under 2024 samt under överenskommelsens
sista år. Vid utvärderingen och aktualitetsprövningen förs dialog kring överenskommelsen
i sin helhet, vad gäller arbetsformer och resultat samt dess finansiering och
samverkansstruktur. Samverkansresultat och effekter på den regionala utvecklingen följs
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upp och utvärderas i huvudsak inom ramen för arbetet med den regionala
utvecklingsstrategin och kommunernas verksamhetsuppföljning.
Arbetet med framtagandet av den nya samverkansöverenskommelsen har skett i enlighet
med den vilja som framkommit under utvärderingsdialogerna under hösten 2022 och den
tidigare halvtidsutvärderingen som genomfördes våren 2020. Resultaten av dessa
utvärderingar visar på att upplevelsen för Västerbottens kommuner inom
samverkansstrukturen är att:
-Samverkan har stärkts under 2019-2022
-Strukturen är en god grund för fortsatt gemensamt utvecklingsarbete
-Likvärdighet i samverkan

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelse om
samverkan för regional utveckling 2023–2026 med tillhörande samverkansavtal för
regional utveckling.

Formalia
Svaret skickas in senast den 30 juni i både word och pdf format märkta med Region
Västerbottens diarienummer RUN 374-2021. Svaret skickas till
regionalutveckling@regionvasterbotten.se med kopia till
petter.lundberg@regionvasterbotten.se
Kontaktpersoner i ärendet är petter.lundberg@regionvasterbotten.se och monalisa.fjellstrom@regionvasterbotten.se

Bilagor
Primärkommunala beredningens protokoll 2022-03-23, § 22
Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023-2026
Samverkansavtal för regional utveckling

Instanser för mottagande
Samtliga kommuner i Västerbottens län
Region Västerbotten: regionala utvecklingsnämnden och regionfullmäktige

