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§ 51 

Handlingsplan 2021-2023, regional 
överenskommelse om samverkan med 
civilsamhället  
Dnr 00015-2021 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår styrelsen att anta handlingsplan 

2021-2023, regional överenskommelse om samverkan med civilsamhället.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Projektet Samverkan och överenskommelse mellan offentlig sektor och civila 

samhället i Norrbotten (SÖK) ligger i linje med den regionala utvecklings-

nämndens plan 2021-2023, den strategiska planen samt den regionala ut-

vecklingsstrategin. Dessa styrande dokument lyfter fram vikten av ett starkt 

civilsamhälle samt behov av att formalisera samverkan mellan offentlig sek-

tor och civilsamhället för att möta samhällsutmaningarna i Norrbotten. Mot 

bakgrund av detta blir handlingsplanen gällande samverkan med civilsam-

hället viktig. 

Sammanfattning 
Handlingsplanen för 2021-2023 är ett resultat av SÖK-projektet och en del 

av den regionala överenskommelsen om samverkan mellan Region Norrbot-

ten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället på regional nivå. Hand-

lingsplanen ska förtydliga arbetet med den regionala överenskommelsen mellan 

parterna och presenterar ett antal handlingar och aktiviteter inom olika utvecklings-

områden som är en del i förverkligandet av överenskommelsens intentioner.  

Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Samforma samt idéburna 

organisationer på regional nivå har gemensamt under 2019-2020 arbetat 

fram en överenskommelse med generella principer för samverkan samt en 

handlingsplan för 2021-2023. Överenskommelsen och handlingsplanen ska 

bidra till att skapa förutsättningar för en långsiktig samverkan och förtydliga 

förhållningssättet mellan parterna för att tillsammans möta länets samhälls-

utmaningar och verka för ett livskraftigt Norrbotten.  

Ärendet 

Bakgrund 

Under 2017 genomfördes en kartläggning av civila samhället i Norrbotten 

och det konstaterades att civilsamhället är en viktig part i det regionala ut-

vecklingsarbetet. Samtliga sektorers gemensamma krafter behövs för att 

utveckla ett öppet, inkluderande, demokratiskt och attraktivt Norrbotten med 

goda livsmiljöer. 
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I flertalet styr- och strategidokument inom Region Norrbotten lyfts betydel-

sen av ett levande civilsamhälle som en viktig del i ett livskraftigt län. I reg-

ionala utvecklingsnämndens plan 2019-2021 är en av framgångsfaktorerna 

att hitta former för hur samverkan med civilsamhället kan organiseras. I den 

regionala utvecklingsnämndens plan för 2021-2023 lyfts att en av fram-

gångsfaktorerna i arbetet är att den regionala överenskommelsen signeras av 

Region Norrbotten. I den regionala utvecklingsstrategin lyfts vikten av sam-

handling med det civila samhället. Regionstyrelsens plan, 2021-2023, bely-

ser även vikten av alla människors deltagande i samhällets utveckling och att 

ett formaliserat samskapande med civilsamhällets implementeras i verksam-

heterna. Överenskommelsen har en koppling till den regionala utvecklings-

strategin och agenda 2030. 

Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2019 (RUN 2019-03-19, §47) att 

medfinansiera projektet SÖK som står för samverkan och överenskommelse 

mellan offentlig sektor och civila samhället i Norrbotten. Satsningen ska 

bland annat resultera i en överenskommelse för samverkan på regional nivå 

mellan parterna Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Samforma 

samt regionala idéburna organisationer. SÖK projektet har även i uppdrag att 

ta fram en handlingsplan för 2021-2023. 

Parterna i projektet, som nämns ovan, samt enstaka kommuner har deltagit i 

flertalet dialoger under processens gång. Även kunskapshöjande insatser och 

omvärldsbevakning har genomförts. Inom SÖK-projektet har en kartlägg-

ning genomförts med fokus på att belysa pågående samverkan, utmaningar 

och möjligheter i samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället samt 

vilka kunskapshöjande behov som finns bland parterna. 

Syfte 

Syftet med handlingsplanen är att förtydliga arbetet med den regionala över-

enskommelsen, identifiera utvecklingsområde som bidrar till att förverkliga 

överenskommelsens intentioner. De utvecklingsområden som har arbetets 

fram mellan parterna i arbetsgruppen samt vid kunskapshöjande dialoger är 

följande: 

 Överenskommelseprocessen 

 Skapa, stärka dialog och mötesplatser 

 Öka kunskap 

 Information och kommunikation 

 Intern förankring 

 Samverkansstruktur och arbetssätt 

 Främja utveckling 

Uppföljning och löptid 

Handlingsplanen och överenskommelsen ska följas upp årligen och rapporte-

ras till relevanta politiska forum. Handlingsplanen gäller för åren 2021-2023.  
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Beslutsunderlag: 

Handlingsplan 2021-2023, regional överenskommelse om samverkan mellan 

Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället på regional 

nivå i Norrbotten. 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 

Utvecklingsdirektör 

Verksamhetsdirektör 
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