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Yttrande över revisorernas fördjupade granskning nr 3/2021 Samverkan för regional 
utveckling  
 
Revisionen har genomfört en granskning av samverkan för regional utveckling 2021 och 
lyfter i granskningsrapporten fram ett antal brister och förbättringsområden.  
Yttrande med uppgifter om åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast 24 mars 2022.   
 
 
Svarsformulär  
   
   
Lämna förslag till beslut till fullmäktige om överenskommelse och avtal om 
samverkan för regional utveckling för kommande mandatperiod.   
   
   
Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:  
  
Regionala utvecklingsnämnden instämmer i revisionens syn att överenskommelse 
om samverkan för regional utveckling ska beslutas av regionfullmäktige inför 
kommande mandatperiod 2023-2026. Däremot är bedömningen att regionala 
utvecklingsnämnden har rätt att ingå avtal om samverkan med respektive kommun. 
Detta utifrån sitt ansvarsområde som finns angivet i nämndens reglemente. Sådana 
samverkansärenden som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för 
regionen ska avgöras av fullmäktige i vanlig ordning.  
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Precisera hur grundavgiften används och utveckla formerna för ekonomisk 
uppföljning för att undvika risk att överskrida den kommunala kompetensen.   
   
   
   
Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:  
  
Regionala utvecklingsnämnden bedömer att det redan beskrivs hur   
grundavgiften preciseras i en årlig handlingsplan. Handlingsplanen för 2022 beskriver 
att “Grundläggande samverkan inom regional utveckling betalas gemensamt genom 
regionala utvecklingsnämndens budgetmedel och kommunernas avgifter. Den 
regleras genom överenskommelsen som löper under mandatperioden och alla 
kommuner deltar. Kostnaderna för grundläggande samverkan består i huvudsak av 
lönemedel.” Handlingsplanen listar även upp uppgifter inom grundläggande 
samverkan.   
  
Regionala utvecklingsnämnden instämmer i revisionens syn att formerna för 
ekonomisk uppföljning bör utvecklas och ger regionala utvecklingsdirektören i 
uppdrag att utreda möjliga alternativ.   
   
Besluta om att inrätta sina nämndberedningar samt besluta om 
uppdragsbeskrivningar.   

   
Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:  
   
Regionala utvecklingsnämnden den 17 februari beslutade att avveckla beredningen 
för regional utveckling och beredningen för utbildning och kompetensförsörjning 
från och med 1 mars 2022 under förutsättning att regionfullmäktige fattar 
erforderliga beslut och tillsätter fullmäktigeberedningen samverkan och regional 
utveckling.   
    
   
   
Säkerställa att nämnden betalar ut arvoden på ett sätt som är förenligt med 
kommunallagen.   
   
   
   
Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:  
  
Regionstyrelsen har i sin beredning av förslag till arvodesregler samt årsarvoden för 
förtroendevalda mandatperioden 2023-2026 utgått från revisionens tolkning av 
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kommunallagens bestämmelser kring vilka uppdrag som kan arvoderas inom 
regionen. Erforderliga ändringar har gjorts och skrivningen om att arvoden ska utgå 
”till de kommunala företrädare som finns representerade i samverkansorganet 
”Beredning för regional utveckling” har tagits bort.  
  
Vidare föreslås även förändringar i den politiska organisationen inför 
mandatperioden 2023-2026, där berörd nämnds beredningsorganisation kommer att 
ses över.   
   
Eventuella tillägg till arvodesreglerna, som kan komma att göras under 
mandatperioden, ska biläggas i dokumentet. Detta för att möjliggöra en samlad bild 
av gällande regler och årsarvoden inom region Västerbotten.  
  
  
   
Säkerställa att endast valbara personer väljs till nämndens utskott.   
   
   
Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:  
  
Regionfullmäktige behandlar förtroendepersonsorganisation inför nästa 
mandatperiod 2023-2026 den 22 februari. Erforderliga ändringar görs inför 
kommande mandatperiod där det säkerställs att endast valbara personer väljs till 
nämndens utskott.    
  
  
  
 


