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Yttrande över granskning av 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. 
Regionstyrelsen delar delvis dessa synpunkter. I rapporten lämnas följande 
rekommendationer till regionstyrelsen; 
 

• Lämna förslag till beslut till fullmäktige om överenskommelse och avtal om 
samverkan för regional utveckling för kommande mandatperiod. 

 

• Säkerställa i beredningen av arvodesregler att reglerna överensstämmer 
med kommunallagen, samt att tillägg i arvodesreglerna under 
mandatperioden finns samlat i samma dokument. 

 
Utifrån Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar finns det ett tydligt uppdrag 
att regionen och länets kommuner ska samverka. Det finns inget som föreskriver hur 
detta ska organiseras. Regionstyrelsen vill framhålla att det fanns en bred politisk 
samsyn att samverkansstrukturen skulle vara kostnadseffektiv samt vårda och värna 
den historiskt goda samverkanskultur som funnits i länet. Bedömningen var att 
tillskapandet av ett nytt kommunförbund skulle motverka den intentionen.  
 
Regionstyrelsen instämmer i revisionens syn att överenskommelse om samverkan 
för regional utveckling ska beslutas av regionfullmäktige inför kommande 
mandatperiod. Däremot är styrelsens bedömning att regionala utvecklingsnämnden 
har rätt att ingå avtal om samverkan med respektive kommun, utifrån sitt 
ansvarsområde i nämndens reglemente. Sådana samverkansärenden som är av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt för regionen ska avgöras av fullmäktige i 
vanlig ordning. 
 
Regionstyrelsen har i sin beredning av förslag till arvodesregler samt årsarvoden för 
förtroendevalda mandatperioden 2023-2026 utgått från revisionens tolkning av 
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.  
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