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Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att Uppsala kommun fortsätter sin medverkan i det globala hälsomötet Uppsala Health Summit under 

perioden 1 januari 2019 – 31 december 2021, 

  

att lämna ett årligt bidrag om 350 000 kronor 2019, 400 000 kronor 2020 och 450 000 kronor 2021, 

  

att utse stadsdirektören att representera Uppsala kommun vid partnermötet för Uppsala Health 

Summit, 

  

att uppdra till stadsdirektören att underteckna samarbetsavtalet med berörda aktörer för Uppsala 

Health Summit enligt bilaga 1, samt 

  

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att övriga finansiärer av Uppsala Health Summit 

fattar motsvarande beslut om finansiering för perioden 2019–2021.  

  

 

Sammanfattning 
Uppsala Health Summit är en årligen återkommande internationell arena i Uppsala för inbjudna 

beslutsfattare, opinionsbildare och experter med syfte att stimulera en tvärvetenskaplig och 

tvärfunktionell dialog om möjligheter att förbättra vård och hälsa genom att ta tillvara 

forskningsresultat och innovationer. Uppsala kommun är en part projektet tillsammans med flera andra 

institutioner inom Life Science i Uppsala. 

  

Sedan starten 2012 har Uppsala Health Summit arrangerats fem gånger. Då nuvarande avtals- och 

finansieringsperiod, som kommunstyrelsen fattade beslut om i december 2015, löpte ut sista december 

2018 har ett förslag till nytt samverkansavtal kring Uppsala Health Summit tagits fram i ärendets 

bilaga. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 januari 2019. 
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Medverkan i Uppsala Health summit 2019-2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att Uppsala kommun fortsätter sin medverkan i det globala hälsomötet Uppsala Health 
Summit under perioden 1 januari 2019 – 31 december 2021, 
 
att lämna ett årligt bidrag om 350 000 kronor 2019, 400 000 kronor 2020 och 450 000 kronor 
2021,  
 
att utse stadsdirektören att representera Uppsala kommun vid partnermötet för Uppsala 
Health Summit,  
 
att uppdra till stadsdirektören att underteckna samarbetsavtalet med berörda aktörer för 
Uppsala Health Summit enligt bilaga 1, samt 
 
att ovanstående beslut gäller under förutsättning att övriga finansiärer av Uppsala Health 
Summit fattar motsvarande beslut om finansiering för perioden 2019–2021. 
 
Ärendet 
Uppsala Health Summit är en årligen återkommande internationell arena i Uppsala för 
inbjudna beslutsfattare, opinionsbildare och experter med syfte att stimulera en 
tvärvetenskaplig och tvärfunktionell dialog om möjligheter att förbättra vård och hälsa genom 
att ta tillvara forskningsresultat och innovationer. Uppsala kommun är en part projektet 
tillsammans med flera andra institutioner inom Life Science i Uppsala. 
 
Sedan starten 2012 har Uppsala Health Summit arrangerats fem gånger. Då nuvarande avtals- 
och finansieringsperiod, som kommunstyrelsen fattade beslut om i december 2015, löpte ut 
sista december 2018 har ett förslag till nytt samverkansavtal kring Uppsala Health Summit 
tagits fram i bilaga 1. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



Föredragning 
År 2012 beslutade Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Landstinget i Uppsala 
län (nu Region Uppsala), Uppsala kommun och nätverket Världsklass Uppsala att gemensamt 
samverka i projektet Uppsala Health Summit. Till projektet anslöt sig senare Statens 
veterinärmedicinska anstalt, Läkemedelsverket samt Uppsala Monitoring Centre. 
 
Initiativet till Uppsala Health Summit kom från Världsklass Uppsala, som tidigare låtit utreda 
förutsättningarna för en internationell mötesplats i syfte att bättre tillvarata kunskap från 
forskning för bättre hälsa och vård. Sedan starten har fem möten genomförts. 
 
Uppsala Health Summit ska vara en internationell arena i Uppsala för särskilt inbjudna 
beslutsfattare, opinionsbildare och experter med syfte att stimulera en tvärvetenskaplig och 
tvärfunktionell dialog om möjligheter att förbättra vård och hälsa genom att ta tillvara 
forskningsresultat och innovationer. Dialogen ska vara lösningsorienterad, och våga adressera 
viktiga relaterade svåra frågor och dilemman. Mötet ska bygga på parternas styrkeområden 
och nätverk inom vetenskap, vård, etik och samhälle för att trovärdigt kunna formulera de 
viktigaste frågeställningarna och attrahera internationellt ledande företrädare från akademi, 
industri, politik och civilsamhälle som talare och delegater.  
 
Projektet bygger på att alla avtalsparter bidrar med kompetenser, nätverk och resurser för 
genomförande enligt budget och projektplan som årligen beslutas av projektets styrgrupp. 
 
Utvärderingar av projektet, i form av enkäter och intervjuer med programråd och samtal med 
parterna, visar att projektet är på rätt väg. Parterna önskar fortsätta samarbetet som ses som en 
långsiktig satsning. Uppsala Health Summits styrgrupp har därför tagit fram ett förslag till 
nytt samarbetsavtal som respektive part nu ombeds att ta ställning till. Målet är att fortsätta 
med Uppsala Health Summit fram till december 2021 och att under denna period genomföra 
tre möten.  
 
Uppsala Health Summit bidrar till att marknadsföra och visa upp Uppsalas styrkeområden 
framför allt inom Life Science. Uppsala Health Summit bidrar även till att öka Uppsalas 
attraktivitet för nyföretagande och företag. Uppsala utvecklas som destination och Uppsalas 
varumärke stärks.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppsala kommuns del i finansieringen av Uppsala Health Summit uppgår till 350 000 kronor 
2019. Stödet finansieras inom befintlig ram kommunstyrelsens anslag för 
näringslivsfrämjande åtgärder. Kostnaden om 400 000 kronor år 2020 och 450 000 kronor 
2021 ska beaktas i ordinarie Mål- och budgetprocess.  
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör    Utvecklingsdirektör 
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