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Deltagande på Regionalt Forums studieresa till Utrecht, Holland 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att kommunstyrelsens presidium erbjuds möjlighet att delta på Regionalt forums studieresa till 
Utrecht, Holland den 25-27 oktober 2017. 
 
 
 
 
 
Ärendet 
Region Uppsala arrangerar den 25-27 oktober en studieresa till Utrecht i Holland för ledamöterna i 
Regionalt forum. Uppsala kommuns ledamöter i Regionalt forum har inbjudits att delta på studieresan. 
 
Föredragning 
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. Uppsala kommuns ledamöter i Regionalt forum är kommunstyrelsens ordförande,  
1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande, det vill säga kommunstyrelsens presidium.  
 
Utrecht är en universitetsstad som två gånger rankats EU:s mest konkurrenskraftiga region. På 
universitetsområdet har man byggt en science park, med fokus på Life Science och hållbarhet. Här 
arbetar politik, akademi och näringsliv tätt tillsammans för att utveckla regionen och stå sig i den 
internationella konkurrensen. Staden är även en knutpunkt för den nederländska infrastrukturen och 
hem för över 100 000 cyklister. Området kring Utrecht centralstation genomgår en fullständig 
förändring för att koppla ihop olika delar i den växande staden på ett hållbart sätt. 
 
Under studieresan kommer Regionalt forum att närmare studera hur de högsta beslutsfattarna 
målinriktat arbetar skapar rätt förutsättningar för att lösa samhällets utmaningar lokalt och regionalt 
samt hur man arbetat för att skapa en av Europas mest konkurrenskraftiga regioner. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Deltagaravgiften är 8 000 kr per person och täcker alla kostnader i samband med deltagandet inklusive 
resa och boende. Kostnaden ryms inom kommunstyrelsens anslag för internationella kontakter 2017. 
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