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Uppsala Health Summit 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
 
att tillsammans med de övriga föreslagna projektägarna i Uppsala Health Summit starta  
verksamheten med att bygga upp, genomföra och utveckla ett årligt återkommande globalt 
möte för beslutsfattare och opinionsbildare inom hälsofrågor enligt det koncept och den vision 
som skissas i beslutsunderlaget bilaga 2 
att Uppsala kommun lämnar projektägarbidrag med 200 kkr under startfasen 2012 och 300 
kkr per år under totalt tre verksamhetsår 2013-2015  

att Uppsala kommun som projektägare förbinder sig att verka för att verksamheten utvecklas 
på ett långsiktigt hållbart sätt, både vad gäller verksamhetens innehåll och dess finansiering 

att uppdra till stadsdirektören att  utse en representant till styrgruppen 

att beslutet villkoras av att de övriga tilltänkta projektägarna, liksom GE Healthcare som 
sponsor, fattar motsvarande beslut 

  
 
 
Ärendet 
 
Uppsala kommun har medverkat till bildande av nätverket Världsklass Uppsala ( KSN-2009-
0051).  Syftet med nätverket är att ge Uppsala en påtaglig nationell och internationell 
uppmärksamhet genom händelser och event i världsklass inom områdena vetenskap, kultur 
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och idrott/hälsa. Världsklass Uppsala skall därför vara det forum där parterna träffas för att 
driva stadens utveckling via större evenemang och händelser. Nätverket ska även vara en 
inspirerande samarbetsmiljö och leda till en utvecklad dialog mellan parterna. Nätverket har 
för närvarande 16 medlemmar. 
 
Verksamheten har nu pågått i tre år och nätverket har lämnat sammanlagt 5,8 mkr i bidrag till 
25 evenemang inom vetenskap, kultur och idrott. Denna ambition att fortsätta att stärka upp 
redan etablerade evenemang kvarstår. Därutöver har nätverket ända sedan starten också haft 
ambitionen att  medverka till att starta upp ett nytt och unikt internationellt evenemang som 
bygger på Uppsalas styrkor inom life science, medicin, etik och samhällsekonomi.  
 
En förstudie genomfördes under 2010 och resulterade i ett gemensamt beslut inom nätverket 
att gå vidare med att planera för ett internationellt möte under namnet Uppsala Health 
Summit. Syftet är att på plats i Uppsala, och med deltagare från hela världen, stimulera till en 
tvärvetenskaplig dialog om forskningens möjligheter att öka tillgången till hälsa genom en 
alltmer effektiv användning av samhällets resurser och genom att adressera etiska dilemman. 
 
Sedan dess har Uppsala Universitet vidarebearbetat förstudien, och presenterat ett förslag om 
att förstärka mötet Uppsala Health Summit genom att det förläggs tillsammans med en årlig 
vetenskaplig forskningskonferens. Planen är att en vetenskaplig kongress på ett tema såsom 
infektion eller åldrande, varje år inleder mötet i Uppsala, som därefter går över i ett tematiskt 
samtal och dialog-Uppsala Health Summit. Uppsala Universitet har erbjudit sig att ta ansvar 
för att härbärgera och administrera projektet liksom att anställa två projektledare. Den ena 
leder planeringen av de vetenskapliga kongresserna . Den andra ansvarar för planering, 
marknadsföring, sponsring och genomförande av mötet Uppsala Health Summit. Den senare 
projektledaren utses av styrgruppen där samtliga projektägare är representerade. Till projektet 
ska också knytas ett advisory board för internationella kontakter.  
 
Finansiärer och projektägare är, förutom nätverket Världsklass Uppsala i sin helhet, även 
såsom självständiga och för detta projektet betydelsefulla projektägare, Uppsala universitet, 
SLU, Uppsala läns landsting och Uppsala kommun.  GE Healthcare går in såsom en sponsor. 
Ytterligare sponsorer ska bjudas in. En schematisk beskrivning av organisationsstrukturen 
återfinns i bilaga 1. 
 
Projektet inleds med en startfas under nio månader 2012, med målsättning att genomföra en 
första Health Summit under sommaren 2013. Projektplanen som bearbetats till nuvarande 
beslutsunderlag av Uppsala Universitet, ger en utförligare beskrivning av bakgrund, 
konceptet, målgrupp, mål, budget och finansiering samt tidplan och riskanalys.bilaga 2  
 
Uppsala kommun föreslås gå in som en av fem projektägare i projektet med en 
medfinansiering om 200 kkr för startfasen (2012) och därefter för tre genomförande år 2013-
2015 med 300 kkr per år. Uppsala kommun föreslås också ha en representant i projektets 
styrgrupp, som utses av stadsdirektören. 
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Kommunstyrelsens beslut bör tas under förutsättning av att övriga projektägare fattar 
likalydande beslut. Ett avtal kommer att tecknas med Uppsala Universitet som i egenskap av 
projektvärd med ansvar för administration och operativ projektledning är mottagare av 
kommunens ekonomiska bidrag. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bidraget för 2012 ryms inom ramen för kommunstyrelsens budget. Bidragen för 2013-2015 
föreslås beaktas inom ramen för kommunstyrelsens budget för respektive år.  
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 
  
 
 
 
 

 
 
 
 


























