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Gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och
angränsande hälso- och sjukvård
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att Uppsala kommun ska ingå i den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning inom
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård från och med den 1 januari 2017,
att anta avtal om samverkan i en gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst
och angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner enligt bilaga
1,
att anta reglemente för gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och
angränsande hälso- och sjukvård enligt bilaga 2,
att utse två ledamöter och två ersättare till den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning
inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, samt
att ovanstående beslut ska gälla under förutsättning att motsvarande beslut fattas av övriga
samverkande parter i den gemensamma nämnden.

Ärendet
I samband med beslut om bildande av Region Uppsala beslutade landstingsfullmäktige den
20-21 juni 2016 att tillsammans med länets kommuner inrätta en gemensam nämnd för
kunskapsstyrning för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Respektive huvudman
ska under hösten 2016 anta samverkansavtal och reglemente för den gemensamma nämnden
så att verksamheten kan komma igång från 2017.
Föredragning
Den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälsooch sjukvård får ansvar för den verksamhet som idag ingår i regionförbundets enhet för
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Välfärd och FoU-stöd, samt för delar av landstingets FoU-verksamheten vid Hälsa och
habilitering Nämndens ansvarsområde kommer då att omfatta följande:
- Kunskapsstöd till socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
- Stödja parternas utveckling och implementering av forsknings- och kunskapsbaserad
verksamhet inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
- Stödja och utveckla folkhälsofrågor inom nämndens verksamhetsområde.
- Samverka om relevant forskning och utveckling med externa parter.
- Svara för regional samverkans- och stödstruktur för kunskapsutveckling inom
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
- Vara en dialogpart gentemot den nationella nivån i frågor som rör kunskapsutveckling
och kunskapsstyrning.
- Svara för FoU-verksamheter inom Hälsa och habilitering.
I ett gemensamt arbete mellan landstinget och länets kommuner har förslag till
samverkansavtal (bilaga 1) och reglemente (bilaga 2) för den gemensamma nämnden tagits
fram. Detta arbete har skett inom ramen för den regionala ledningsgruppen, i vilken länets
kommunchefer och landstingsdirektören ingår.
Den gemensamma nämnden ska ingå i Region Uppsalas organisation och som därmed blir
nämndens värdorganisation. Administrativt kopplas nämnden till Hälsa och habilitering, som
svarar för sekretariat, ärendehantering och annan service till nämnden. Alla ärenden ska
beredas gemensamt av ansvariga chefer i kommunerna och regionen, som också ska utgöra
ledningsgrupp för verksamheten.
Respektive huvudman kommer under hösten 2016 anta samverkansavtal och reglemente samt
utse ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden så att verksamheten kan komma
igång från 2017. Varje kommun ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare, förutom
Uppsala kommun som ska utse två ledamöter och två ersättare. Landstinget (Region Uppsala)
ska utse tre ordinarie ledamöter och tre ersättare i nämnden. Dessutom ska Region Uppsala,
som värdkommun, utse ordförande och vice ordförande.
Ekonomiska konsekvenser
Nämndens kostnader fördelas lika mellan regionen (50 procent) och länets kommuner (50
procent). Kommunerna finansierar sin del utifrån befolkningsstorlek.
Uppsala kommuns del av finansieringen av den gemensamma nämndens verksamhet uppgår
till på 2 360 000 kronor.
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Reglemente för gemensam nämnd för kunskapsstyrning
§1
Tillämpningsområde
Detta reglemente gäller för den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning för socialtjänst och
angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län. Parter i nämnden är Region Uppsala, Enköpings
kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala
kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars kommun.
Region Uppsala är värdorganisation och den gemensamma nämnden ingår i Region Uppsalas
organisation.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan parterna ingånget avtal om
samarbete kring kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
§2
Antalet ledamöter och ersättare i nämnden
Antalet ledamöter i nämnden är tolv, med tolv personliga ersättare. Nämndens ledamöter utses
av respektive part enligt följande fördelning:
Region Uppsala
Uppsala kommun
Enköpings kommun
Heby kommun
Håbo kommun
Knivsta kommun
Tierps kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun
Summa

Ordinarie
3
2
1
1
1
1
1
1
1
12

Ersättare
3
2
1
1
1
1
1
1
1
12

Vid förfall för en ledamot ska denna ersättas av en ledamot från den part som valt ledamoten.
Ersättning till ledamöter och ersättare ska utbetalas av respektive part enligt de regler som gäller
för förtroendevalda i Region Uppsala.
§3
Mandatperiod
Ledamöter och ersättare väljs, om inte annat beslutas, för fyra år, räknat fr.o.m. 1 januari året
efter allmänna val hållits. Valen förrättas av respektive parts under valåret nyvalda fullmäktige, vid
sammanträde senast i december månad detta år.
För perioden 1 januari 2017–31 december 2018 väljs ledamöter och ersättare för två år.
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§4
Ordförande och vice ordförande
Nämndens ordförande utses av Region Uppsala.
Nämndens vice ordförande utses av Region Uppsala på förslag av kommunerna.
Är ordförande och vice ordförande förhindrade att närvara vid sammanträde får nämnden utse
annan ledamot att tillfälligt leda sammanträdet.
Är ordföranden p.g.a. sjukdom eller av annat skäl förhindrad att utföra sitt uppdrag under längre
tid än en månad i följd, eller sammanlagt sex månader under ett år, förordnar nämnden en
ledamot som ersättare för ordförande, att fullgöra dennes uppgifter. Eventuella ekonomiska
förmåner som är förenade med uppdraget som ordförande, övertas under förordnandetiden av
ersättaren. Vad nu sagts om ordförande gäller även vice ordförande.
§5
Sekreterare
Sekreteraren för styrelsens protokoll, ombesörjer expediering av nämndens beslut och följer i
övrigt de uppgifter som framgår av detta reglemente eller av gällande arbetsordning för Region
Uppsalas fullmäktige eller som särskilt beslutas av nämnden.
Utgående skrivelser, avtal och förbindelser m.m. som beslutas av nämnden underskrivs av
ordförande med kontrasignering av förvaltningschefen. Nämnden får besluta att underskrift i
vissa fall ska ske i annan ordning.
§6
Nämndens åligganden
Nämnden ansvarar för ekonomin inom nämndens ansvarsområde och ska utarbeta en plan och
budget som anger riktlinjer för FoU-avdelningens vid Hälsa och habilitering inriktning,
strategiska mål och utvecklingsområden. Nämnden ska, utifrån ett gemensamt behov, särskilt
skapa förutsättningar för evidensbaserad/kunskaps-baserad praktik i socialtjänst och angränsande
hälso- och sjukvård.
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar, avtal och
bestämmelser.
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och planmässigt.
Nämnden ska själv, eller genom ombud, föra parternas talan i mål och ärenden inom nämndens
verksamhetsområde, med undantag av frågor som rör förhållandet mellan regionen som
arbetsgivare och dess arbetstagare.
Nämnden ska, om så begärs av respektive part, avge utlåtanden över motioner och
framställningar.
Det åligger nämnden att besluta om avskrivningar av fordringar.
Nämnden ska följa upp och analysera sin verksamhet.
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Nämnden ska fullgöra vad som i övrigt enligt parternas beslut, lag eller förordning tillkommer
nämnden.
Nämnden har vidare följande uppdrag:
 Kunskapsstöd till socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
 Bevaka och stödja implementering av Forskning och utveckling (FoU).
 Svara för regional samverkans- och stödstruktur för kunskapsstyrd socialtjänst och
angränsande hälso- och sjukvård.
 Stödja och utveckla folkhälsofrågor inom nämndens verksamhetsområde.
 Samverka om relevant forskning och utveckling med externa parter.
 Svara för FoU-verksamheter inom Hälsa och habilitering.
 Nämnden ska hålla respektive part kontinuerligt underrättad om nämndens verksamhet.
För att fullgöra sina uppgifter äger nämnden att från parternas nämnder och tjänstemän infordra
de uppgifter, erhålla de upplysningar och det biträde som nämnden behöver.
§7
Sammanträden
Nämnden ska för varje kalenderår upprätta en plan för sina sammanträden. Utöver de
sammanträden som intagits i planen ska sammanträde enligt 5 kap. 7 § första stycket i
kommunallagen hållas när minste en tredjedel av ledamöterna begär det eller ordförande finner
att det behövs.
Nämnden sammanträder i Uppsala om inte nämnden bestämmer annat.
§8
Kallelse
Skriftlig kallelse ska i god tid före varje sammanträde med nämnden utsändas till nämndens
ledamöter och ersättare. Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden
som avses bli behandlade vid sammanträdet jämte de handlingar som hör till ärendena. Slutlig
föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes början.
§9
Ersättares tjänstgöring
Kan ledamot inte delta i sammanträde ska denne utan dröjsmål underrätta sekreteraren, som
inkallar den ersättare till tjänstgöring vid sammanträdet, som valts av ledamotens part.
Infinner sig ordinarie ledamot under pågående sammanträde, till vilket han förut anmält
förhinder, upphör ersättarens tjänstgöringsrätt när beslut fattats i det ärende som behandlades när
den ordinarie ledamoten kom till sammanträdeslokalen.
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§ 10
Närvarorätt
Rätt att närvara vid nämndens sammanträden samt att delta i överläggningarna tillkommer icke
tjänstgörande ersättare i nämnden.
Sekreterare i nämnden får yttra sig i formella frågor som uppkommer under sammanträdet och
lämna tekniska upplysningar med anknytning till sammanträdeshandlingarna.
Om fackliga företrädares rätt att närvara vid sammanträde med nämnden finns särskilt stadgat i 7
kap. 8 § kommunallagen.
§ 11
Tjänsteman och sakkunnig
Förtroendeman, tjänstemän hos regionen eller särskild sakkunnig som avses i 6 kap. 19 § andra
stycket kommunallagen får tillkallas av nämnden och får, om nämnden beslutar det, delta i
överläggningarna men inte i besluten.
§ 12
Delegering
Nämnden får uppdra åt en anställd hos någon av de samverkande parterna att besluta på
nämndens vägnar.
§ 13

Delgivning
Delgivning med nämnden sker med förvaltningschefen eller med den som i övrigt enligt särskilt
beslut är behörig att motta delgivning.

§ 14
Beredning av ärenden
Nämndens ordförande beslutar om formerna för beredning och föredragning av ärenden vid
nämndens sammanträden. Föredragande som inte har närvarorätt enligt 10 § i reglementet har
vid sammanträde endast den yttranderätt som avser föredragningen.
§ 15
Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och minst en för varje gång utsedd ledamot eller
tjänstgörande ersättare, senast 14 dagar efter sammanträdet. Justering får också verkställas av
nämnden, antingen genast eller vid nästa sammanträde. Justering sker, förutom genom
namnteckning på därför avsedd plats, genom signum på varje enskild sida av protokollet.
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Nämndens justerade protokoll ska anslås samtliga parters anslagstavlor. Senast andra dagen efter
det att protokollet justerats ska justeringen, och var protokollet finns, tillkännages på respektive
parts anslagstavla. Tillkännagivande ska vara försett med uppgift om den dag det anslagits. Det
får inte avlägsnas förrän överklagandetiden gått ut. Även på protokollet ska dag för justering, och
när justeringen tillkännagivits, noteras.
§ 16
Beslutsrätt, jäv
Nämnden får handlägga ärende endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
Om jäv finns bestämmelser i 6 kap. 24–27 §§ kommunallagen.
§ 17
Reservation
Den som deltagit i avgörandet av ett ärende får anföra reservation mot beslutet. Reservationen
ska anmälas innan sammanträdet avslutats. Om reservationen utvecklats närmare ska den vara
skriftlig och lämnas senast när protokollet justeras.
§ 18
Arkiv
För vården av nämndens arkiv gäller Region Uppsalas arkivreglemente.
§ 19
Överklagande
För överklagande av nämndbeslut gäller vad som stadgas i 10 kap. i kommunallagen om
laglighetsprövning.
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Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för
Region Uppsala och länets kommuner
Region Uppsala, Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps
kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars kommun har träffat avtal om
samverkan kring kunskapsstyrning för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
Överenskommelsen bygger på att respektive part gemensamt finansierar den samverkan som
stadgas i reglementet för den gemensamma nämnden.

§1
Gemensam nämnd
Samverkan ska ske under ledning av gemensam nämnd enligt 3 kap. § 3 a kommunallagen.
Region Uppsala är värdorganisation och den gemensamma nämnden ingår i Region Uppsalas
organisation.
Antalet ledamöter i nämnden regleras i reglementet, § 2. Respektive fullmäktige ska välja
ledamöter och ersättare till nämnden.

§2
Nämndens uppgifter
Nämnden ansvarar för ekonomin inom nämndens ansvarsområde och ska utarbeta en plan och
budget som anger riktlinjer för FoU-avdelningens inriktning, strategiska mål och
utvecklingsområden. Nämnden ska särskilt skapa förutsättningar för evidensbaserad/kunskapsbaserad praktik i socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar, avtal och
bestämmelser.
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och planmässigt.
Nämnden ska själv, eller genom ombud, föra parternas talan i mål och ärenden inom nämndens
verksamhetsområde, med undantag av frågor som rör förhållandet mellan regionen som
arbetsgivare och dess arbetstagare.
Nämnden ska, om så begärs av respektive part, avge utlåtanden över motioner och
framställningar.
Det åligger nämnden att besluta om avskrivningar av fordringar.
Nämnden ska följa upp och analysera sin verksamhet.
Nämnden ska fullgöra vad som i övrigt enligt parternas beslut, lag eller förordning tillkommer
nämnden.
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Nämnden har vidare följande uppdrag:
 Kunskapsstöd till socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
 Nämnden stödjer parternas utveckling och implementering av forsknings- och
kunskapsbaserad verksamhet inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
Ytterligare samarbete, eller att omfattningen av samarbetet ska utvidgas till andra områden,
beslutas av respektive part.
 Stödja och utveckla folkhälsofrågor inom nämndens verksamhetsområde.
 Samverka om relevant forskning och utveckling med externa parter. Nämnden vidareutvecklar
samverkan med universitet och högskolor. Nämnden agerar brygga mellan parterna å ena
sidan och universitet och högskolor å andra sidan, i syfte att koppla ihop forskning och
praktik.
 Svara för regional samverkans- och stödstruktur för kunskapsutveckling inom socialtjänst och
angränsande hälso- och sjukvård. Den regionala samverkans- och stödstrukturen ska:
o vara en arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och strategier,
o medverka till att skapa förutsättningar för FoU-avdelningen vid Hälsa och habilitering att
tillhandahålla evidensbaserad/kunskapsbaserad praktik för implementering av ny kunskap,
samt
o vara en dialogpart gentemot den nationella nivån i frågor som rör kunskapsutveckling och
kunskapsstyrning.
 Svara för FoU-verksamheter inom Hälsa och habilitering.
 Nämnden ska hålla respektive part kontinuerligt underrättad om nämndens verksamhet.
För att fullgöra sina uppgifter äger nämnden att från parternas nämnder och tjänstemän infordra
de uppgifter, erhålla de upplysningar och det biträde som nämnden behöver.

§3
Finansiering
Nämndens kostnader fördelas lika mellan regionen och länets kommuner. Kommunerna
finansierar sin del utifrån befolkningsstorlek per den 30 juni året före aktuellt budgetår. Om
kommunerna och regionen blir ense om att lägga nya uppdrag på nämnden, ska uppdragen
finansieras genom särskilda avtal om medfinansiering. Externa projektanslag får föras över mellan
åren enligt anslagsgivarens regler.
Budget ska upprättas så, att kostnader och intäkter balanseras. Budgeten upprättas av Region
Uppsala efter samråd med parterna. Förslag till budget ska tillställas parterna senast den 30
september varje år.
I nämndens budget ingår medel för forsknings- och utvecklingsprojekt.
Om över- eller underskott uppstår i bokslut regleras detta årligen genom överenskommelse
mellan de samverkande parterna.
Resultatredovisning
Regionstyrelsen beslutar när nämnden senast ska redovisa sin medelsförvaltning för föregående
budgetår.
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Medelsförvaltning
Regionen förvaltar den gemensamma nämndens medel. Parterna har rätt till löpande insyn i
medelsförvaltningen.
§4
Administration och beredning av ärenden
Nämnden är administrativt kopplad till förvaltningen Hälsa och habilitering, som svarar för
sekretariat, ärendehantering och annan service till nämnden. Chefen för Hälsa och habilitering är
ansvarig föredragande. Alla ärenden bereds gemensamt av ansvariga chefer i kommunerna och
regionen, vilka även utgör rådgivande ledningsgrupp för verksamheten.

§5
Verksamhetens igångsättande
Nämndens verksamhet startar den 1 januari 2017.

§6
Uppföljning av verksamheten
Nämndens ansvar och verksamhet följs upp senast juni 2018, och därefter en gång per
mandatperiod, utifrån förutbestämda kriterier.

§7
Avtalstid
Detta avtal gäller fr.o.m. 2017-01-01 och tills vidare, under förutsättning av att fullmäktige i de
samverkande parterna har godkänt avtalet.
Vill någon av de samverkande parterna frånträda avtalet ska skriftligt meddelande om detta
tillsändas övriga parter senast ett (1) år före mandatperiodens utgång. Annars förlängs avtalet
med oförändrade villkor ytterligare en mandatperiod. För avtalets upphörande i sin helhet krävs
likalydande beslut i respektive fullmäktige.
Vid upphörande av verksamheten i sin helhet, eller om någon part vill frånträda avtalet, ska
särskilda förhandlingar ske mellan parterna angående formerna för detta samt angående den
ekonomiska regleringen mellan parterna.

§8
Tvist
Tvister angående tolkning och/eller tillämpningen av detta avtal och övriga överenskommelser
mellan de samverkande parterna ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. För
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den händelse överenskommelse inte kan träffas ska tvister avgöras i allmän domstol alternativt
genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande (1999:116).
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