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Överenskommelse om samverkan för kommunerna och landstinget i frågor som stödjer regional 
utveckling 

Postadress 

Landstinget Västmanland 

Landst ingshuset 

721 89 Västerås 

Nu har alla kommuner och landstinget godkänt överenskommelsen om samverkan 

mellan kommunerna i Västmanlands län och landstinget/region Västmanland i frågor 

som stödjer regional utveckling i länet. Överenskommelsen gäller från den l januari 

2017. 

Överenskommelsen med beslutsdatum bifogas. 

Planeringen inför nästa år pågår nu för fullt i syfte att ge den strategiska regionala 

beredningen en så bra start som möjligt. Det är allt från vilka ärenden som ska 

beredas till plan för sammanträdesdagar. 

För kommunernas del är nästa steg är att utse ledamöter till den strategiska 

regionala beredningen. 

Varje kommun utser två ledamöter, där den ena ledamoten är kommunstyrelsens 

ordförande och den andra är ledande företrädare för oppositionen i kommunen. 

Vänligen meddela undertecknad så snart ni utsett era ledamöter
1 

behöver även 

kontaktuppgifter för de som utsetts. 
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Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna j Västmanlands län och 

Landstinget/Region Västmanland (regionen) i frågor som stödjer regional 

utveckling i länet 

Överenskommelsen gäller från och med den l januari 2017. 
Beslutad av kommunfullmäktige i Arboga den 22 juni 2016 
Beslutad av kommunfullmäktige i Fagersta den 20 juni 2016 
Beslutad av kommunfullmäktige i Hallstahammar den 20 juni 2016 
Beslutad av kommunfullmäktige i Kungsör den 5 september 2016 
Beslutad av kommunstyrelsen i Köping den 19 maj 2016 
Beslutad av kommunfullmäktiga i Norberg den 20 juni 2016 
Beslutad av kommunfullmäktige i Sala den 20 juni 2016 
Beslutad av kommunfullmäktige i Skinnskatteberg den 20 juni 2016 
Beslutad av kommunfullmäktige i Surahammar den 30 maj 2016 
Beslutad av kommunfullmäktige i Västerås den 2 juni 2016 
Beslutad av landstingsfullmäktige i Västmanland den 21 juni 2016 

1 SAMVERKAN FÖR UTVECKLING l LÄNET 

Ett väl fungerande samarbete mellan länets kommuner och landstinget/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. 
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Obligatoriska uppgifter är att bereda regionalt utvecklingsprogram, 

fänstransportplan, regionalt tillväxtprogram (Affärsplan Västmanland), regional 

kulturplan, kollektivtrafik, folkhälsopolicy och gemensamma EU-frågor. 

2.2 Den strategiska regionala beredningens sammansättning 
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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 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 oppositionsleda möter. 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 

frän 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. 
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Den strategiska regionala beredningen kan besluta om rekommendationer till 
regionen och kommunerna. Beredningen ska eftersträva konsensusbeslut utifrån 

syftet att stödja utveckllngen i hela länet. 
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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 regionbildnlngen, fastställas av landstingsstyrelsen senast i 

november 2016. 

4 ANDRA SAMVERI<ANSFORMER 
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 



4 (4) 

2016-09-13 

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 

samverka nsgrupperna. 

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 50 %senast den 1 

februari och med 50% senast den 1 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. 1 

tjänstepersonernas uppdrag ingår att stödja de politiska samverkansgruppernas 

arbete och föra en dialog om underlag och förslag inom sakområdena. 

7 ÄNDRING AV DENNA ÖVERENSKOMMELSE 
Den n a Öv~-re_n_s-ko_m __ m_e-ls_e_g_ä_lle_r_t_il-ls-vi_d_a-re-. -;-;Ä-n-d-rin-g-ar iöv~ ~~nskommelsen fö-rutsätter 

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. 


