
Bilaga 1:  
Umeå A-region         

 
Samverkstankar och utvecklingsinsatser                 

 
Allmänt 
 
I den diskussion som idag förs om regionalpolitik och om statens, regionernas och 
kommunernas roll i samhällsutvecklingen har kommunerna framhållit betydelsen av 
starka kommuner.  
 
Goda skäl talar för att självständiga kommuner och starka kommuner – och när så 
behövs, kommuner i samverkan – skall vara de demokratiskt valda organ som har 
det yttersta ansvaret för omsorgen om medborgarna och för uppbyggnaden av den 
del av infrastrukturen som kommunerna skall svara för. 
 
Framtidens regionalpolitik måste byggas på ett närmare samarbete mellan staten – 
via länsstyrelsen – och kommunerna. Staten måste framförallt visa förtroende för och 
uppmuntra de kommuner inom en region som gemensamt vill planera för och 
genomföra åtgärder som främjar regionens utveckling. Inom ramen för en på detta 
sätt väl utarbetad utveckling för en region bör länsstyrelsen efter nödvändiga 
förhandlingar ställa statliga medel till förfogande för planens genomförande.  
 
Med den utvecklingen som sker i omvärlden idag är det naturligt och nödvändigt att 
geografiskt näraliggande kommuner genom samverkan på olika områden försöker 
effektivisera den kommunala verksamheten och förbättra den infrastruktur som alla 
är beroende av. Kommunerna inom Umeå A-region d v s Umeå, Nordmaling, Vännäs, 
Vindeln, Robertfors och Bjurholm är nu överens om att formalisera det samarbete 
som tidigare skett mera spontant och utan uttalade mål. Samarbetet skall ske under 
benämningen Umeå A-regionråd. 
 
Samarbetet skall ta sikte på att upprätta och förverkliga en utvecklingsplan för A-
regionen som syftar till; 
 

• Att förbättra och förstärka A-regionens infrastruktur för att därigenom 
underlätta och stimulera näringslivsetableringar inom A-regionen. 

 
• Att närmare precisera de samverkansområden som i första hand bör 

utvecklas. 
 

• Att rådets verksamhet i första hand skall finansieras genom de statliga medel 
som ställs till förfogande samt att i övrigt ett gemensamt ekonomiskt 
ansvarstagande skall gälla. 

 
Samt att lägga grunden för ett gemensamt uppträdande mot staten och andra 
myndigheter och organisationer i de frågor som rör A-regionen och som 
kommunerna enats om att samarbeta kring. 
 



 
Umeå A-regionråd skall vidare eftersträva ett nära samarbete med länets 
kommunförbund, som har det övergripande ansvaret för samordningen av länets 
samtliga kommuner.  
 
Enighet föreligger mellan A-regionens kommuner om följande grundläggande 
värderingar: 
 
1) All positiv utveckling av en kommun inom A-regionen är till fördel för hela A-
regionen.  
 
2) Alla kommuner ställer sig positiva till de näringslivsetableringar och statliga 
lokaliseringar som kan ske inom A-regionen. Stridigheter mellan kommuner inom A-
regionen om olika etableringar skall undvikas. Kommunerna skall vidare arbeta för en 
spridning av nya arbetstillfällen till hela A-regionen för att därigenom motverka den 
negativa befolkningsutvecklingen som drabbat vissa delar av A-regionen. 
 
3) Den kunskap, kompetens och kultur som finns inom A-regionen bör vara mer 
lättillgänglig för alla kommuner. Modern teknik skall utnyttjas för att förbättra 
samarbetet, t ex genom videokonferensanläggningar och den kompetens som finns 
inom t ex ingenjörscentrum i Umeå, skall länkas ut till företagen i kommunerna.  
 
4) A-regionens kommunikationsnät skall anpassas och utvecklas så att snabba och 
bekväma kommunikationer möjliggör en acceptabel restid till regioncentrat. Så stor 
del av A-regionen som möjligt skall upplevas attraktivt för såväl boende som 
näringsliv. Busstrafiken utvecklas i samarbete med Länstrafiken.  
 
Botniabanan och – om så visar sig praktiskt/ekonomiskt möjligt, pendeltågstrafik 
Vännäs-Holmsund – är andra kommunikationsmedel som bör prövas.  
 
5) Invånarnas valfrihet och tillgång till god service skall vara vägledande vid 
kommungemensamma serviceinsatser och tjänsteköp. T ex skall ökad samordning 
ske inom personalutbildningen och inköpsverksamhet stärkas inför EES-avtalets 
ikraftträdande.   
 
6) Inom Umeå A-region skall man gemensamt utveckla goda förbindelser med 
svenska staten. A-regionens kommuner skall gemensamt uppträda som part i 
förhandlingar med staten och regionala myndigheter i frågor där det finns ett 
gemensamt intresse. Kommunförbundet skrift om utvecklingspolitiska avtal kan tjäna 
som grund för detta.  
 
7) Kommunerna skall utarbeta en gemensam strategi för den långsiktiga 
utvecklingen i hela A-regionen och även driva projekten i detta syfte. 
 
Umeå A-regionråd skall årligen göra en gemensam framställning i första hand 
länsstyrelsen i Västerbotten län med hemställan att för A-regionens utveckling fritt få 
disponera medel som länsstyrelsen ställer till rådets förfogande enligt den 
utvecklingsplan som A-regionens kommuner tar fram.  



 
Den gemensamma utvecklingsplanen för A-regionen skall inriktas mot förbättrad 
infrastruktur och gemensamma insatser för miljö, näringsliv, kompetensutveckling 
och marknadsföring.  
 
8) Regionrådet skall dels pröva möjligheterna till samverkan med andra regionala 
aktörer i olika frågor och dels gemensamt utveckla goda förbindelser på alla områden 
och nivåer med det ”Nya Europa”. Kommunerna skall verka för gemensamma 
utbildnings- och informationsinsatser inom EU, EES, EU-området.  
 
Rådet skall även – om Sverige blir medlem i EG – eftersträva att bli part i 
förhandlingar med EG om statliga medel.  
 
9) Kommuncheferna i A-regionens kommuner utgör den arbetsgrupp som på 
tjänstemannaplanet skall konkretisera de olika samarbetsidéerna och driva de projekt 
som politikerna fattar beslut om via de beslutande församlingarna inom varje enskild 
kommun.  
 
Träffar med ledande kommunpolitiker inom Umeå A-region skall ske två gånger per 
år under mars och oktober. Förslag till utvecklingsplan för nästkommande år skall 
prövas vid regionrådets möte i mars varje år och slutligt avgöras vid möten i oktober.        
        
 
        
 
 
 


