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Förslag till samverkansstruktur för kommunerna i Västmanlands 
län och Region Västmanland i frågor som stödjer regional 
utveckling i länet 

Underlag 
styrgruppen har i sina diskussioner dragit slutsatser utifrån de workshops som hållits 
med ledande politiker och tjänstemän i Västmanland . styrgruppen har även tagit del 
av erfarenheter från andra regioner. 

Med utgångspunkt från tjänstemännens PM om samverkansstrukturen daterad den 
2015-12-07, kompletterad den 2016-01-18\ PM om Finansiering av VKL:s verksamhet 
vid överföring till Region Västmanland, 2015-08-112 och PM Finansiering av Region 
Västmanlands regionala utvecklingsarbete och därtill hörande samarbete med kom
munerna, 2016-02-293

, har styrgruppen enats om följande förslag till samverkans
struktur. 

Förslag 
l. Samverkan i de regionala utvecklingsfrågorna och i övriga länsövergripande 

frågor som kommunerna och landstinget/regionen har behov av att samverka 
kring ska ske inom ramen för Region Västmanlands organisation från och med l 
januari 2017. 

2. Samverkan i de strategiska frågorna ska ske i en beredning knuten till region
styrelsen som benämns strategisk regional beredn ing. 

3. Kollektivtrafikfrågorna ska beredas i den strategiska regionala beredningen och 
den befintliga kollektivtrafikberedningen upphör 31 december 2016. 

4. Ledamöter i den strategiska regionala beredningen ska utses på följande sätt 

• Varje kommun utser två ledamöter, där den ena ledamoten är 
kommunstyrelsens ordförande och den andra är ledande företrädare för 
oppositionen i kommunen. 

• Regionen utser minst fem ledamöter och maximalt 10 ledamöter. Tre 
ledamöter utgörs av regionstyrelsens presidium och de övriga ledamöterna 
utses på ett sådant sätt att samtliga partier som är representerade i 
regionstyrelsen har minst en ledamot i beredningen (hänsyn ska då även tas 
till vilka partier som blir företrädda genom ledamöterna från kommunerna) 
samt att beredningen speglar den politiska majoriteten i regionen. 

• Regionen utser beredningens ordförande bland sina majoritetsledamöter 
och en vice ordförande bland sina oppositionsledamöter. Kommunerna 
utser en le vice ordförande bland sina majoritetsledamöter och ytterligare 
en vice ordförande bland sina oppositionsledamöter. Ordförandena utgör 
tillsammans beredningens presidium och har uppgiften att leda och planera 
beredningens arbete. 
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• Den strategiska regionala beredningen har inga ersättare. 

• Om inte annat beslutas vid utseendet är den första mandattiden för leda
möterna från den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2018. Där
efter är mandattiden fyra år från den 1 januari året efter det att allmänna 
val till kommun- och landstingsfullmäktige hållits. 

5. Den strategiska regionala beredningen ska ges möjlighet att inrätta fasta och 
tillfälliga politiska samverkansgrupper. 

6. På prov ska tre politiska samverkansgrupper inrättas under perioden 2017-2018. 
Grupperna ska ha följande huvuduppdrag 

• En grupp som ska hantera gränsöverskridande frågor som rör äldre inom 
området hälsa, vård och omsorg. 

• En grupp som ska hantera gränsöverskridande frågor som rör barn/unga 
inom området socialtjänst, skola och vård. 

• En grupp som ska hantera regionala kulturfrågor. 

Samverkansgruppernas uppdragsbeskrivning och antalet ledamöter ska, efter 
förslag från styrgruppen, fastställas av landstingsstyrelsen senast i november 
2016. 

7. Regionen och kommunerna ska svara för sammanträdesarvoden och övriga 
ersättningar till sina ledamöter i den strategiska regionala beredningen och i de 
politiska samverkansgrupperna. 

8. Kompletterande mötesplatser i enlighet med tjänstemannaförslaget ska utveck
las av regionen. Formerna kan vara länsdelssam råd, temadagar, konferenser och 
seminarier. 

9. Ansvaret för funktionen taltidning ska föras över till regionen från 2017 med ett 
uppdrag att utveckla och modernisera funktionen. 

10. Samverkan mellan kommunerna och landstinget/regionen i enlighet med 
ovanstående ska finansieras gemensamt utifrån principen att kommunerna står 

för ca 2/3 av kostnaderna och regionen för ca 1/3. Kostnadsnivån för år 2017 
utgår från kostnadsnivån i VKL under år 2016 och fördelningen mellan kommu
nerna sker på samma grunder som till VKL. 

11. Regiondirektören ansvarar för att det tas fram väl beredda och processade 
tjänstemannaförslag till den strategiska regionala beredningen. Regiondirektören 
tillsammans med kommuncheferna kommer att vara det strategiska övergrip
ande ledningsorganet på tjänstemannasidan inför den strategiska regionala 
beredningen. l tjänstemännens uppdrag ingår att stödja de politiska samverk
ansgruppernas arbete och föra en dialog om underlag och förslag inom sak
områdena. 

styrgruppen föreslår med hänvisning till ovanstående att länets samtliga kommuner 
och landstinget tecknar överenskommelse om samverkan i enlighet med förslag i 
bilaga 4. 

styrgruppen noterar därutöver följande. 

• Nätverk för tjänstepersoner kommer att finnas i regionen. Nätverken ska arbeta 
på uppdrag av regiondirektören/kommuncheferna. Regionen administrerar 
nätverken mellan regionen och kommunerna. 
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• Beslut om hantering av de mellankommunala frågorna hanteras i särskild ord
ning av kommunerna. Landstinget/regionen är positiv till att sälja tjänster till ett 
Västmanlands kommuner, VK, eller annat samverkansorgan som kommunerna 
väljer för de mellankommunala frågorna. 

styrgruppen 
Denise Nerström, ltv (s) ordförande 
Andreas Porsvald, ltv (mp) 
Carina Sandor, skinnskatteberg (L) 
Glenn Andersson, ltv (s) 
Helena Hagberg, ltv (L) 
Maria Andersson Liljedahl, ltv (sd) 
Tomas Högström, ltv (m) 

Anders Teljebäck, Västerås (s) 
Birgitta Andersson, ltv (c) 
Elisabeth Unell, Västerås (m) 
Hans Jansson, ltv (v) 
Malin Gabrielsson, ltv (kd) 
Pelle Strengbom, Kungsör (s) 
Åsa Eriksson, Norberg (s) 
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Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Västmanlands län 
och Region Västmanland (regionen) i frågor som stödjer regional utveckling i 

1 

länet SALA KOMMUN 

Överenskommelsen gäller från och med den l januari 2017. 
Beslutad av kommunfullmäktige i Arboga den 

Beslutad av kommunfullmäktige i Fagersta den 

Beslutad av kommunfullmäktige i Hallstahammar den 

Beslutad av kommunfullmäktige i Kungsär den 

Beslutad av kommunfullmäktige i Köping den 

Beslutad av kommunfullmäktiga i Norberg den 

Beslutad av kommunfullmäktige i Sala den 

Beslutad av kommunfullmäktige i skinnskatteberg den 

Beslutad av kommunfullmäktige i Surahammar den 

Beslutad av kommunfullmäktige i Västerås den 

Beslutad av landstingsfullmäktige i Västmanland den 

l. Samverkan för utveckling i länet 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. ?016 -03- 3 O 

Ett väl fungerande samarbete mellan länets kommuner och Region Västmanland är en förutsättning 
för en framgångsrik utveckling i hela länet. Kommunerna och regionen är överens om att gemensamt 
ta ansvar för och vara aktiva för att stödja utvecklingen i hela länet. Flertalet uppgifter för 
kommunerna och regionen har en inbördes koppling till varandra. l och med denna 
överenskommelse skapas organisatoriska förutsättningarna för en aktiv samverkan och dialog. 

2. strategisk regional beredning 
En strategisk regional beredning inrättas mellan länets kommuner och regionen för information, 
samråd och samverkan i frågor som är av gemensamt intresse och som anges nedan. 

2.1 Uppgifter för den strategiska regionala beredningen 
Den strategiska regionala beredningens uppgifter är 
• Samråda, samordna och lämna förslag i frågor som är strategiska och viktiga för regionens 

utveckling och som regionen ansvarar för. 
• Samråda, samordna och lämna förslag i de frågor som är av betydelse för länets utveckling och 

där regionen och kommunerna har sitt respektive ansvar. Exempel på detta är avtals- och 
policyfrågor inom hälso- och sjukvården. 

• Vara ett forum för kommunal och regional omvärlds- och intressebevakning. 

Obligatoriska uppgifter är att bereda regionalt utvecklingsprogram, länstransportplan, regionalt 
tillväxtprogram (Affärsplan Västmanland), regional kulturplan, kollektivtrafik, folkhälsopolicy och 
gemensamma EU-frågor. 

2.2 Den strategiska regionala beredningens sammansättning 
Den strategiska regionala beredningen är organisatoriskt knuten till regionstyrelsen. Beredningen 
består av minst 25 ledamöter och kan som mest bestå av 30 ledamöter. Ledamöterna utses på 
följande sätt 
• Varje kommun utser två ledamöter, där den ena ledamoten är kommunstyrelsens ordförande 
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och den andra är ledande företrädare för oppositionen i kommunen. 

• Regionen utser minst fem ledamöter och maximalt 10 ledamöter. Tre ledamöter utgörs av 
regionstyrelsens presidium och de övriga ledamöterna utses på ett sådant sätt att samtliga 
partier som är representerade i regionstyrelsen har minst en ledamot i beredningen (hänsyn ska 
då även tas till vilka partier som blir företrädda genom ledamöterna från kommunerna) samt att 
beredningen speglar den politiska majoriteten i regionen. 

• Regionen utser beredningens ordförande bland sina majoritetsledamöter och en vice 
ordförande bland sina oppositionsledamöter. Kommunerna utser en le vice ordförande bland 
sina majoritetsledamöter och ytterligare en vice ordförande bland sina oppositionsledamöter. 
Ordförandena utgör tillsammans beredningens presidium och har uppgiften att leda och planera 
beredningens arbete. 

• Den strategiska regionala beredningen har inga ersättare. 

• Om inte annat beslutas vid utseendet är den första mandattiden för ledamöterna från den 1 
januari 2017 till och med den 31 december 2018. Därefter är mandattiden fyra år från den 1 
januari året efter det att allmänna val till kommun- och landstingsfullmäktige hållits. 

Den strategiska regionala beredningen kan adjungera sakkunniga. Adjungerad sakkunnig har närvaro
och yttranderätt. 

2.3 Den strategiska regionala beredningens arbetsformer, beslut med mera 
Den strategiska regionala beredningen sammanträder minst sex gånger per år. Sammanträde ska 
därtill hållas när ordföranden eller minst en tredjedel av ledamöterna begär detta. 

Ordföranden svarar för kallelse. 

Kallelse ska vara åtföljd av föredragningslista som upptar de ärenden som avses behandlas och 
åtföljas av de handlingar som ordföranden bestämmer. Kallelse ska skickas ut 14 dagar före 
sammanträdet. 

Den strategiska regionala beredningen kan besluta om rekommendationer till regionen och 
kommunerna. Beredningen ska eftersträva konsensusbeslut utifrån syftet att stödja utvecklingen i 
hela länet. Besluten är inte formellt bindande men kommunerna och regionen är i och med denna 
överenskommelse eniga om att följa och genomföra de beslut som fattas i beredningen. 

Vid sammanträde med den strategiska regionala beredningen ska protokoll föras som undertecknas 
av ordförande och justeras av en utsedd ledamot. 

Protokoll från den strategiska regionala beredningen expedieras till Region Västmanlands styrelse 
och kommunstyrelsen i samtliga kommuner i Västmanlands län samt till den som berörs av ett 
ärende. 

3. Tillsättande av politiska samverkansgrupper 
Den strategiska regionala beredningen kan tillsätta och avsluta fasta eller tillfälliga politiska 
samverkansgrupper kring olika verksamhetsområden/frågeställningar. 

Uppdrag, sammansättning och formerna för de politiska samverkansgrupperna beslutas av den 
strategiska regionala beredningen i samband med tillsättande av grupperna. 

Inför starten av den strategiska regionala beredningen år 2017 inrättar landstingsstyrelsen på prov 
tre politiska samverkansgrupper under perioden 2017-2018. Grupperna ska ha följande uppdrag 
• En grupp som ska hantera gränsöverskridande frågor som rör äldre inom området hälsa, vård 



och omsorg. 

• En grupp som ska hantera gränsöverskridande frågor som rör barn/unga inom området 
socialtjänst, skola och vård. 

• En grupp som ska hantera regionala kulturfrågor. 

Samverkansgruppernas uppdragsbeskrivning och antalet ledamöter ska, efter förslag från 
styrgruppen för region bildningen, fastställas av landstingsstyrelsen senast i november 2016. 

4. Andra samverkansformer 
Kompletterande samverkansformer och mötesplatser ska utvecklas av regionen. Formerna kan till 
exempel vara länsdelssamråd, temadagar, konferenser och seminarier. 

5. Ekonomi med mera 
Regionen svarar för sekreterarfunktion, arkiv och administrativa kostnader för den strategiska 
regionala beredningen och fasta eller tillfälliga politiska samverkansgrupper som tillsatts av 
beredningen. Vid starten år 2017 svarar regionen även för de politiska samverkansgrupperna som 
tillsatts av landstingsstyrelsen. 

Regionen och kommunerna svarar för sammanträdesarvoden och övriga ersättningar till sina 
ledamöter i den strategiska regionala beredningen och i de politiska samverkansgrupperna. 

3 

Kostnaderna för samverkan i enlighet med denna överenskommelse fördelas mellan kommunerna 
och regionen. Grundprincipen är att kommunerna står för cirka 2/3 av kostnaderna och regionen står 
för cirka 1/3. Kostnadsfördelningen mellan kommunerna görs utifrån folkmängd året innan. 
Kostnadsnivån för samverkan fastställs inför 2017 utifrån de samverkansuppgifter som då överförs 
från VKL. Ersättningen från kommunerna till regionen ska erläggas med SO% senast den l februari 
och med SO% senast den l augusti innevarande verksamhetsår. Kostnaderna uppräknas årligen 
under mandatperioden med landstingsprisindex, LPI. Inför en ny mandatperiod görs en ny 
bedömning av kostnadsnivån för denna samverkan. 

Samverkansprojekt kan drivas med stöd av externa bidrag som ett komplement till ovanstående 
finansiering. 

6. Stöd från tjänstepersoner 
Regiondirektören ansvarar för att det tas fram väl beredda och processade tjänsteförslag till den 
strategiska regionala beredningen. Regiondirektören tillsammans med kommuncheferna kommer att 
vara det strategiska övergripande ledningsorganet på tjänstemannasidan inför den strategiska 
regionala beredningen. l tjänstepersonernas uppdrag ingår att stödja de politiska 
samverkansgruppernas arbete och föra en dialog om underlag och förslag inom sakområdena. 

7. Ändring av denna överenskommelse 
Denna överenskommelse gäller tillsvidare. Ändringar i överenskommelsen förutsätter enighet och 
beslut i regionens och kommunernas fullmäktigeförsamlingar. 

Överenskommelsen upphör att gälla om någon av kommunerna eller regionen beslutar att frånträda 
överenskommelsen om samverkan. l samband med att överenskommelsen upphör ska särskild 
överenskommelse träffas om fördelning av upplupna och kvarvarande kostnader. 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson ~om~~~~R~h1,V.~ing 

j Ink. -'u1b -03- 3 O styrgruppen för bildande av Region 
Västmanland 

~~~~~I!_L~ b ~ Aktbliaga .3 

Remissyttrande 

att 
Margaretha Lagerström 
Landstinget Västmanland 

Förslag till samverkansstruktur för kommunerna och regionen i 
frågor som stödjer regional utveckling 

Sala kommun har beretts möjlighet att lämna yttrande över det förslag till 
överenskommelse mellan kommunerna och regionen som ska tecknas av länets 
kommuner och landstinget/regionen. Förslaget har utarbetats av en politisk 
styrgrupp som är tillsatt av partierna i länet. 

styrgruppen för regionbildning i Västmanland har enats om ett förslag till 
samverkansstruktur mellan kommunerna och regionen som ska gälla då 
landstinget tar över de statliga regionala utvecklingsfrågorna från år 2017. 

Efter att remissynpunkter inhämtats från kommunerna och landstinget kommer 
styrgruppen att fastställa det slutliga förslaget till överenskommelse som 
därefter kommer att sändas till kommunernas och landstingets fullmäktige för 
beslut. Enligt tidsplanen ska överenskommelsen tecknas innan sommaren för att 
förändringen ska kunna förberedas och genomföras smidigt den 1 januari 2017. 
För Sala kommuns del innebär det beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 20 juni 2016. 

Sala kommun vill inledningsvis understryka att vi ser positivt på att Region 

Västmanland bildas. Det har vi uttalat vid flera tillfällen, nu senast i samband 

med att Sala kommun yttrade sig till Finansdepartementet över 

departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, 

Västman lands, Västernorrlands och Norrbottens län (Ds 2015:53). 

l vårt remissyttrande till Finansdepartementet lyfte vi följande punkter; 

Sala kommun 
Tillstyrker att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så 
att lagen även omfattar Västmanlands län 
Tillstyrker att lagändringen träder ikraft den 1 januari 2017 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola.gunnarsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

Ser detta beslut som ett första steg på väg mot att bilda en större region i 
vilken Västmanlands län på sikt ingår. 
Vill understryka vikten av att även den statliga myndighetsstrukturen ges 
en sådan regional geografisk utbredning att den överensstämmer med de 
kommande regionerna. 
Vill påpeka behovet av fortsatt diskussion kring ett utökat regionalt 
uppgiftsansvar. 
Vill understryka att i nästa steg, när större regioner ska bildas, ser Sala 
kommun det som naturligt att den nya regionkommunen utgörs av 
Västmanlands, Södermanlands och Uppsala län. 

Sala kommuns synpunkter på förslag till överenskommelse om samverkan 
mellan kommunerna i Västmanlands län och Region Västmanland (regionen) i 
frågor som stödjer regional utveckling i länet. 

Sala kommun tillstyrker i huvudsak den föreslagna samverkansstrukturen för 
kommunerna i Västmanlands län och Region Västmanland i frågor som stödjer 
regional utveckling i länet. 

Vi vill dock uppmärksamma några punkter. 

En strategisk regional beredning ska inrättas mellan länets kommuner och 
regionen för information, samråd och samverkan i frågor som är av 
gemensamt intresse. Den strategiska regionala beredningen föreslås 
organisatoriskt vara knuten till regionstyrelsen. Beredningen föreslås ha 
minst 25 ledamöter och kan som mest bestå av 30 ledamöter. 

Vi anser att en så stor beredning riskerar att förlora sin roll och funktion. 

Sammanssättningen föreslås vara två ledamöter per kommun, KS
ordförande och ledande oppositionsföreträd are. Det tycker vi är rimligt. 

Regionen ska utse minst fem och maximalt tio ledamöter. Vi ifrågasätter 
dock skrivningarna om hur dessa ska utses. Ambitionen att alla partier ska 
vara representerade genom någon slags samordning med kommunernas 
representanter är inte rimlig. l likhet med kommunernas representanter 
borde man utgå ifrån att regionens representanter utses med ex tre från 
majoriteten och två från oppositionen. 
Det är viktigt att komma ihåg att i den strategiska regionala beredningen 
företräder vi kommunerna respektive regionen, inte våra respektive 
partier! 
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Kommunstyrelsen 

l överenskommelsen under punkt 2.3 Den strategiska regionala 
beredningens arbetsformer, beslut med mera finns följande skrivning: 
"Den strategiska regionala beredningen kan besluta om 
rekommendationer till regionen och kommunerna. Beredningen ska 
eftersträva konsensusbeslut utifrån syftet att stödja utvecklingen i hela 
länet. Besluten är inte formellt bindande men kommunerna och regionen 
är i och med denna överenskommelse eniga om att följa och genomföra 
de beslut som fattas i beredningen." 

Den sista meningen i detta stycke måste strykas då detta helt står i strid 
med kommunallagen. Regionen har ingen överordnad roll gentemot 
kommunen. Den strategiska regionala beredningen har möjlighet att, som 
man skriver, besluta om rekommendationer, men vi kan från 
kommunernas sida aldrig förbinda oss att följa och genomföra de beslut 
som fattas i beredningen. Det är upp till varje enskild kommuns 
beslutande organ att fatta beslut i varje enskilt ärende. 

l förslaget till samverkansstruktur skriver styrgruppen att beslut om 
hantering av de mellankommunala frågorna hanteras i särskild ordning av 
kommunerna. Landstinget/regionen är positiv till att sälja tjänster till ett 
Västmanlands kommuner {VK) eller annat samverkansorgan som 
kommunerna väljer för de mellankommunala frågorna. 

l sammanhanget vill vi påtala att vi ser att det finns behov av att hantera 
de mellankommunala frågorna men inte genom att en formell 
parallellorganisation till Region Västmanland etableras. 
Mellankommunala frågor måste kunna lösas på ett enklare sätt. 

Carola Gunnarsson (C) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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