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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att anta överenskommelse om samverkansstruktur mellan Region Uppsala och åtta kommuner 
i Uppsala län enligt bilaga 1,  

att utse kommunstyrelsens presidium att ingå som representanter i Regionalt forum, 

att utse två representanter till samråd för hälsa, vård och omsorg, samt 

att utse två representanter till samråd för kultur.  

Ärendet 
I samband med beslut om bildande av Region Uppsala beslutade landstingsfullmäktige den 
20-21 juni 2016 att tillsammans med länets kommuner inrätta ett Regionalt forum samt olika
samrådsorgan för att säkerställa ett fortsatt kommunalt inflytande i regionala
utvecklingsfrågor och i andra frågor med kommunal anknytning. Överenskommelse om
samrådsorganisation ska antas av respektive part och representanter i de olika samrådsorganen
ska utses.

Föredragning 
I ett gemensamt arbete mellan landstinget och länets kommuner har förslag till 
överenskommelse om samverkansstruktur tagits fram. Arbetet har skett inom ramen för den 
Regionala ledningsgruppen, i vilken länets kommunchefer och landstingsdirektören ingår.  

Regionalt Forum i Uppsala län är ett politiskt forum för samverkan mellan Region Uppsala 
och Enköpings, Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars 
kommuner. Regionalt Forum ska prioritera och behandla:  

• Frågor som har regional bäring med strategisk betydelse för utvecklingen
• Frågor av särskild betydelse som ägs av flera, men där inte alla behöver vara berörda
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Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
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• Frågor där effekten blir större om parterna samverkar

Regionalt Forum har en rådgivande roll mot Region Uppsala och länets kommuner. Ärenden 
initieras från både Region Uppsala och kommunerna. Forumet fattar inte formella beslut som 
binder medlemmarna. Arbetsformer regleras inte i kommunallagen och forumet har ingen 
juridisk status. 

Regionalt Forum har den 2 februari 2017 godkänt förslag till överenskommelse om 
samverkansstruktur mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län, bilaga 1.  
Denna överenskommelse ska antas av respektive part och ledamöter i de olika 
samrådsorganen ska utses. Minnesanteckningar från Regionalt Forum 2 februari 2017 biläggs, 
bilaga 2. 

Varje kommun ska enligt överenskommelsen utse två representanter att ingå i Regionalt 
forum. Av minnesanteckningarna framgår att Uppsala kommun erbjuds totalt tre platser i 
Regionalt Forum. Från Region Uppsalas sida ska regionstyrelsens presidium ingå, samt 
ytterligare företrädare så att alla partier i regionstyrelsen är representerade i forumet. Det är 
därför naturligt att Uppsala kommun representeras av kommunstyrelsen presidium. 
Regionstyrelsens ordförande föreslås som ordförande medan kommunerna gemensamt utser 
vice ordförande.  

För att ytterligare säkerställa det kommunala inflytandet inrättas två regionala samråd: 
• Samråd för hälsa, vård och omsorg, som kopplas till vårdsstyrelsen och

sjukhusstyrelsen inom Region Uppsala
• Samråd för kultur, som kopplas till Region Uppsalas kulturnämnd

Vid varje samråd ingår två representanter från Uppsala kommun och en från var och en av 
övriga kommuner, samt presidier för berörda nämnder i Region Uppsala. 

I de regionala samråden ska information och samverkan ske i ärenden som berör Region 
Uppsala och kommunerna inom respektive nämnds ansvarsområde. Ärenden till samråden 
bereds gemensamt av berörda chefer inom Region Uppsala och kommunerna. 

Ekonomiska konsekvenser 
Respektive kommun svarar för arvodering av ledamöterna i samråden och Regionalt Forum. 

Kommunledningskontoret 

Joachim Danielsson Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör  Chef kommunledningskontoret 



 

 

 

 

Överenskommelse om samverkansstruktur mellan Region Uppsala och  

åtta kommuner i Uppsala län 

 

Fastställd av Regionalt forum 

2017‐02‐02 

  

Verksamhetsidé för Regionalt forum 

 

För att möjliggöra ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell 

lyskraft, finns Regionalt forum till för ledande politiker i Region Uppsala och de 

åtta kommunerna. Uppgiften är att finna lösningar på gemensamma frågor och 

utmaningar utifrån en tydlig plattform för samverkan. (överenskommen 20‐21 oktober 2016) 

 

Uppdrag 

§ 1  

Regionalt forum i Uppsala län är ett politiskt forum för samverkan mellan Region Uppsala 

och Enköpings, Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars 

kommuner. Forumet ska vara en tydlig företrädare för regionen, som med mandat och 

handlingskraft tillvarata regionens potential genom regional nyskaparanda 

 

Regionalt forum ska prioritera och ägna kraft åt:  

 Frågor som har regional bäring med strategisk betydelse för utvecklingen 

 Frågor av särskild betydelse som ägs av flera, men där inte alla behöver vara berörda 

 Frågor där effekten blir större om parterna samverkar 

 

Regionalt forum har en rådgivande roll mot Region Uppsala och länets kommuner. Ärenden 

initieras från både Region Uppsala och kommunerna. Forumet fattar inte formella beslut 

som binder medlemmarna.  Arbetsformer regleras inte i kommunallagen och forumet har 

ingen juridisk status.  

 

Sammansättning  

§ 2  



 

 I Regionalt forum ska ingå två företrädare för varje kommun, samt regionstyrelsens 

presidium.  Då företrädare från alla partier i regionstyrelsen ska ingå i Regionalt 

forum kan det komma att omfatta fler ledamöter.  

 

 Regionstyrelsens ordförande är ordförande för Regionalt Forum. Kommunerna utser 

tillsammans en vice ordförande.  

 Presidiet från berörda nämnder i regionen kan adjungeras vid behov. 

 

 Regionalt Forum kan adjungera sakkunniga.  

 

 Om inte annat beslutas sammanfaller mandattider för kommunerna och Region 

Uppsala.   

 

Samarbetsformer  

§ 3  

Regionalt forum ska ha ett reellt inflytande på den regionala utvecklingen. Därför ska 

agendan medge tid för beredning av frågor inför beslutande församlingar. Tid ska avsättas 

för tematiska diskussioner och strategiska ställningstaganden. Regionalt Forum är 

deltagarnas forum, inte omvärldens arena för att möta den regionala politiska nivån. 

Regionalt Forum sammanträder minst fyra gånger per år. Sammanträde ska därtill hållas när 

ordföranden eller minst en tredjedel av ledamöterna begär detta.  

Ordföranden svarar för kallelse.  

 Kallelsen ska vara åtföljd av föredragningslista som upptar de ärenden som avses 

behandlas. Kallelse till Regionalt Forum ska skickas ut senast 7 dagar innan 

sammanträdet.  

 Vid sammanträde med Regionalt forum ska föras minnesanteckningar som ska 

distribueras till Region Uppsalas styrelse och nämnder samt till kommunstyrelsen i 

samtliga kommuner i Uppsala län.    

 

Ekonomi och administration 

§ 4  

Region Uppsala svarar för mötesadministration, arkiv och administrativa kostnader för 

Regionalt forum. 

Respektive huvudman (kommunerna och Region Uppsala) ansvarar för arvoderingen i 

Regionalt forum och regionala samråd. 



 

 

Tjänstemannastöd  

§ 5  

Regionala ledningsgruppen (kommundirektörer och regiondirektör) är Regionalt forums 

tjänstemannastöd och beredningsorgan. Regiondirektören är ordförande i gruppen. 

Ledningsgruppens medlemmar deltar även vid möten med Regionalt forum. 

 

Huvudmännen bistår med expertstöd, exempelvis planerings‐ och utredningsarbete. 

 

Tillsättande av och uppgifter för regionala samråd   

§ 6  

För att ytterligare säkerställa det kommunala inflytandet inrättas två regionala samråd: 

 Samråd för hälsa, vård och omsorg, som kopplas till Vårdsstyrelsen och 

Sjukhusstyrelsen. 

 Samråd för kultur, som kopplas till Kulturnämnden. 

  

Varje samråd ingår två representanter från Uppsala kommun och en från var och en av 

övriga kommuner, samt presidier för berörda nämnder i Region Uppsala.  

 

Region Uppsala utser ordförande i respektive samråd. Ordförande i nämnder som delar 

samrådsgrupp med kommunerna svarar gemensamt för kallelse till möten. Kommunerna 

utser gemensamt vice ordförande i samråden.  

 

I de regionala samråden ska information och samverkan ske i ärenden som berör Region 

Uppsala och kommunerna inom respektive nämnds ansvarsområde. Vid varje möte ska föras 

minnesanteckningar och Region Uppsala ansvarar för mötesadministration. 

Ärenden till samråden bereds gemensamt av berörda chefer inom Region Uppsala och 

kommunerna. 

 

Ramverket för uppdrag, mål och former för rapportering fastställs av Regionalt forum.  

 

Ändringar av denna överenskommelse  

§ 7  

Denna överenskommelse gäller 2017‐2018. Ändringar i denna överenskommelse förutsätter 

enighet mellan deltagande parter.  

 

Uppföljning 

§ 8 

En utvärdering av överenskommelsen ska ske senast i juni 2018. 



 

 

Undertecknande  

§ 9 

 

_______________________ 

Börje Wennberg (S) 

Regionstyrelsens ordförande 

Region Uppsala 

 

_______________________    _______________________ 

Marie Larsson (S)     Bengt‐Olov Eriksson (S) 

Kommunstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 

Älvkarleby kommun    Tierps kommun 

 

_______________________    _______________________ 

Helena Proos (S)     Carina Lund (M) 

Kommunstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 

Enköpings kommun    Håbo kommun 

 

_______________________    _______________________ 

Klas Bergström (M)     Marie Wilén (C) 

Kommunstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande  

Knivsta kommun     Heby kommun 

 

_______________________    _______________________ 

Jacob Spangenberg (C)     Marlene Burwick (S) 

Kommunstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 

Östhammar kommun     Uppsala kommun 



 

 

Regionalt Forum 

2017‐02‐02 

Minnesanteckningar 

 

Närvarande:  

Börje Wennberg  S  Regionstyrelsens ordförande 

Nina Lagh  M  Regionstyrelsens 2:a vice ordförande 

Sören Bergqvist  V  Region Uppsala 

Bengt‐Olov Eriksson  S  KSO   

Marie Larsson  S  KSO   

Kenneth Holmström  M  oppositionsledare 

Klas Bergström  M  KSO   

Peter Evansson  S  oppositionsledare 

Marlene Burwick  S  KSO   

Marie Wilén  C  KSO   

Carina Schön  S  oppositionsledare  

Helena Proos  S  KSO   

Jacob Spangenberg  C  KSO   

Pär‐Olov Olsson  M  oppositionsledare 

Carina Lund  M  KSO   

Bertil Kinnunen  S  Ordf kollektivtrafiknämnden (KTN) 

Jenny Lundström  MP  Ordf regionala utvecklingsnämnden (RUN) 

Staffan Isling  Regiondirektör 

Joachim Danielsson  Stadsdirektör 

Peter Lund  Kommundirektör 

Yvette Axelsson  Kommundirektör 

Lena Fransson  Kommundirektör 

Emma Burstedt  Kommundirektör 

Per Nordenstam  Kommundirektör 

Anna‐Karin Karlsson  Kommundirektör 

Tomas Stavbom  chefsstrateg 

Johan Wadman  Trafikdirektör 

Niklas Rommel  Utvecklingschef 
 

 

 



 

Agenda 

1.  Återblick mot Wik 20‐21 oktober.  

Regionalt forum gick igenom dokumentation från Wik‐dagarna 20‐21 oktober 2016. 

Poängterades under diskussionen att Regionalt forum inte är ett formellt organ som fattar bindande 

beslut för ingående parter, utan istället rekommenderar parterna att beslut i ordinarie strukturer, om så 

kommer att krävas. Fokus ligger på strategiska diskussioner och regional förankring inför beslut.  

2.  Överenskommelse om Regionalt Forum och de regionala samråden  

2a.  Slutdiskussion om förslag till överenskommelse och beslut om inrättande av samråd.  

Ett förslag till överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner hade 

skickats ut, tillsammans med en PM om det skulle inrättas ett särskilt samråd för kollektivtrafik och 

regional utveckling. 

Efter diskussion beslutade Regionalt forum:  

att inte inrätta ett regionalt samråd för kollektivtrafik och regional utveckling  

att Regionalt forum även ska vara samråd för kollektivtrafik och regional utveckling, i frågor av strategisk 

betydelse och ärenden som RUN och KTN bedömer som särskilt angelägna att förankra med länets 

kommuner.  

att   presidierna för RUN och KTN adjungeras vid behov till Regionalt forum.  

att   Uppsala kommun erbjuds totalt tre platser i Regionalt Forum.  

att   ett förslag utarbetas för hur verksamhetsnära dialogstruktur mellan Region Uppsala och 

respektive kommun skulle kunna läggas upp i frågor om kollektivtrafik och regional utveckling. 

att   samverkansstrukturen utvärderas senast i juni 2018. 

att   med dessa justeringar godkänna Överenskommelse om samverkansstruktur mellan Region 

Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län  

att   utse Fredrik Ahlstedt (M), Uppsala kommun, till vice ordförande för Regionalt forum. 

2b.  Uppdrag till Regionalt samråd för kultur. 

Regionalt forum fastställde utskickat förslag till uppdrag till Regionalt samråd för kultur i Uppsala län.  

2c.  Rapport om arbetet med övriga samverkansstrukturer 

Staffan Isling, regiondirektör, presenterade nuläget i arbetet med nya samverkansstrukturer. Strukturen 

för samverkan kring Hälsa, stöd, vård och omsorg pågår, med ett inledande möte på tjänstemannanivå 

16‐17 februari och därefter på politisk nivå. Förslag till uppdrag för samråd för hälsa, vård och omsorg 

kommer att behandlas i Regionalt forum 12 maj 2017. 



 

3.  Kraftsamling 2017‐2018 

Temadiskussion om länstransportplanen och Fyrspår till Stockholm genomfördes, utifrån nuläge, 

förutsättningar och processen framåt. 

Medskick från Regionalt forum:  

 Gruppen ställde sig bakom förslag till inriktningar för LTp, som beslutats i den regionala 

utvecklingsnämnden.  

 Föreslogs att det i samband med infrastrukturinvesteringar borde läggas till avsiktsförklaringar 

om ökat bostadsbyggande och kollektivtrafik, för att visa hur allt hänger ihop.  

I fråga om fyrspår Uppsala‐Stockholm betonades att kraftsamlingen behöver kroka arm både med länen 

norr om Uppsala län och med Stockholm. De storregionala prioriteringarna i systemanalysen En bättre 

sits ska användas som hävstång och regionen behöver visa på de egna åtagandena för att visa på 

angelägenhetsgraden av fyrspår.  

4.                         Gemensam beställningscentral. Principdiskussion.  

Bertil Kinnunen KTN och Johan Wadman, UL, presenterade förslag till utredning av gemensam 

beställningscentral för särskilda persontransporter i länet, inklusive färdtjänstverksamheten.  

Enligt direktiven skulle utredningen undersöka förutsättningarna att inrätta en gemensam 

beställningscentral för särskilda persontransporter, med Region Uppsala som huvudman.  

Utifrån diskussionen konstaterades att bakgrunden och argumenten för en gemensam 

beställningscentral behöver konkretiseras och utvecklas i dialog med olika parter (kommuner, brukare, 

brukarorganisationer m fl) för att möta de frågor och farhågor som finns kring huvudförslaget. I 

dagsläget bedömde Regionalt forum att inte finns tillräckligt underlag för att genomföra ett 

fullskaleprojekt, enligt förslaget. En ytterligare utredning behöver genomföras för att klargöra hur andra 

regioner organiserat sig och hur eventuella statliga riktlinjer på området kan komma att påverka vår 

region. Kommunerna ska hållas löpande informerade om arbetet.  

Kollektivtrafiknämnden och –förvaltningen tog på sig ansvaret för att göra denna utredning och att 

under processen föra en aktiv dialog med berörda parter.  

5.  Direktiv för närvårdsstrategi. 

Niklas Rommel presenterade förslag till direktiv om att utarbeta en närvårdsstrategi för Uppsala län.  

Regionalt forum beslutade att  

Att   Överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso‐ och sjukvård 2014 – 2016 

förlängs under 2017.  

Att   rekommendera att förslag till direktiv för framtagande av en närvårdsstrategi för Region 

Uppsala och länets kommuner antas. 



 

Att   Samrådet HSVO får i uppdrag att utarbeta förslag till en närvårdsstrategi.  
 
Att   arbetet återredovisas till Regionalt forum under hösten 2017, för att kunna antas av 

respektive huvudman gälla från 2018.  

 

Rapporter 

6.  Överenskommelse om samverkan mellan Länsstyrelsen Uppsala län och Region Uppsala  

Överenskommelsen presenterades och lades till handlingarna.  

Påpekades att frågan om riksintressen bör tas upp på Regional forum, tillsammans med länsstyrelsen.  

7.  Kommande möte 

Mötet 12 maj, kl 9.30‐15.00, äger rum i Enköping. 

Mötet 26‐27 okt förbereds som en studieresa till lämplig ort i Europa. Region Uppsala förbereder detta.  

8.  Övriga frågor 

Ordförande Börje Wennberg tackade deltagarna för god och konstruktiv dialog.   
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