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 Kommunfullmäktige 
 

Remiss: Regionbildning i Uppsala län 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att från och med den 1 
januari 2017 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630). 
 
Ärendet 
Landstinget i Uppsala län avser att ansöka hos regeringen om att den 1 januari 2017 överta det 
regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 
2010:630). Därmed bildas en region med direktvalt fullmäktige i Uppsala län. Det är ett krav 
från regeringen att kommunerna bereds tillfälle att yttra sig innan landstingsfullmäktige 
beslutar om att ansöka om att bilda region. 
 
För att regeringskansliet ska hinna bereda en ansökan om att bilda regionkommun med start 1 
januari 2017 behövs ett beslut i landstingsfullmäktige den 30 september 2015. I en remiss 
(bilaga 1) ombeds Uppsala kommun att ta ställning till om man tillstyrker att landstinget 
ansöker hos regeringen om att ta över det regionala utvecklingsansvaret och att det därmed 
bildas en regionkommun med ett direktvalt regionfullmäktige. Arbetsnamnet för den nya 
regionkommunen är Region Uppsala. 
 
Föredragning 
Att bilda Region Uppsala innebär att Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet Uppsala 
län går samman. De viktigaste uppgifterna för Region Uppsala – utöver de som landstinget 
redan har - blir att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional 
utvecklingsstrategi, RUS), samordna insatser för genomförandet av strategin samt att upprätta 
och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur, dvs. samma uppgifter som 
regionförbundet Uppsala län har idag. Region Uppsala får också besluta om användningen av 
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vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete och ska följa upp, låta utvärdera och årligen till 
regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Region Uppsala får även utföra 
uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.  
 
Förbundsstyrelsens arbetsutskott i Regionförbundet Uppsala län, förstärkt med landstings-
styrelsens ordförande och 2:e vice ordförande utgör politisk styrgrupp för bildandet av Region 
Uppsala. Regionförbundets förbundsstyrelse utgör politisk referensgrupp. Landstinget 
Uppsala län fattar formellt beslut om att ansöka hos regeringen om att bilda regionkommun 
men de bakomliggande diskussionerna förs i de politiska styr- och referensgrupperna.  
 
Landstingsdirektören tillsammans med regiondirektören har utsetts till projektledare för 
bildandet av Region Uppsala. Projektledarna stödjer arbetet i styr- och referensgrupperna 
samt har tagit fram en detaljerad projektplan för bildandet av Region Uppsala (bilaga 2). 
Kommun- och landstingsdirektörsgruppen i Uppsala län bistår projektledarna i deras arbete. 
 
Regionförbundet Uppsala län är ett kommunalförbund med länets åtta kommuner och 
landstinget som medlemmar. I dag har kommunerna således ett direkt inflytande över de 
regionala utvecklingsfrågorna. Landstinget Uppsala län anser att det är en prioriterad uppgift 
att framöver identifiera formerna för inflytande för kommunerna i Region Uppsala.  
 
Under hösten 2015 tas ett förslag fram kring hur Region Uppsalas organisation ska se ut, vilka 
uppgifter Region Uppsala ska ha (utöver de som Landstinget i Uppsala län har i dag och de 
som regleras i Lagen om regionalt utvecklingsansvar) samt formerna för kommunernas 
inflytande i Region Uppsala. Detta förslag remiteras till länets kommuner under fjärde 
kvartalet 2015. 
 
Parallellt med processen med att bilda Region Uppsala diskuterar kommunerna i Uppsala län 
följande frågeställningar: 

- Hur ska kommunerna organisera sin samverkan framöver? 
- Vad händer med de uppdrag som Regionförbundet har idag och som inte görs över till 

Region Uppsala? Vilka ska drivas vidare av kommunerna och i vilken form? 
 
Ambitionen är att slutföra diskussionerna kring frågeställningarna ovan under 2015 för att det 
ska finnas tid att skapa eventuella nya konstellationer och samverkanslösningar innan den 1 
januari 2017. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef, kommunledningskontoret 
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Projekt Region Uppsala 2017 

Bakgrund 

Regeringen har uttalat att de landsting som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Processen att bilda region i Uppsala län inleddes den 
27 januari 2015 när landstinget bjöd in kommunernas politiska ledningar till information och dialog. Den fortsatte i samband med reg-
ionförbundets sammanträde den 18-19 mars då också en politisk styrgrupp och en politisk referensgrupp för regionbildningen utsågs. 
Regionförbundets medlemsdialog under våren 2015 är ett viktigt inslag i processen. Landstingsdirektören och regiondirektören har ut-
setts till projektledare med övriga i kommun- och landstingsdirektörsgruppen som projektgrupp. Landstinget har utsett en arbetsgrupp. 

Projekt Region Uppsala innefattar två övergripande delprojekt: att ansöka hos regeringen om att bilda region och att genomföra region-
bildningen. Genomförandet påbörjas samtidigt som förberedelserna för att lämna in en ansökan startar och pågår parallellt med bered-
ningen av ansökan i regeringen och riksdagen hela år 2016 ut. 

En process mot att bilda en geografiskt större region är skild från projekt Region Uppsala 2017 och kommer att ske i ett nästa steg. 

Syfte 

Att förbereda bildandet av en region i Uppsala län. 

Mål 

Att regionbildningen träder i kraft den 1 januari 2017. 
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Framgångsfaktorer 

En av de viktigaste framgångsfaktorerna är att den nya regionen har en tydlig verksamhetsidé/programförklaring som ger ett mervärde 
till Uppsala läns redan nu positiva utveckling. Något nytt ska åstadkommas. En annan är att säkra kommunernas inflytande under hela 
processen fram till dess att regionen är bildad, samt i den nya organisationen. En tredje är att processen kommuniceras väl, såväl inåt 
som utåt. 

Riskanalys 

Den allvarligaste risken är att riksdagen inte skulle fatta ett positivt beslut om regionbildningen. I och med att regeringen ställt sig posi-
tiv till fler regioner torde denna risk dock vara mindre än inför de regionbildningar som skedde den 1 januari 2015. 
 
Andra risker är att synergieffekterna i landstinget/regionen uteblir eller att tilliten mellan landstinget och kommunerna sviktar. För att 
undvika detta har alla grupper i projektledningen deltagare från såväl kommuner som landsting. Kommunerna kommer att involveras i 
samtliga delprojekt.   
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Aktiviteter 

Delprojekt Ansökan till regeringen och förankring 

En väl förankrad ansökan till regeringen ska lämnas in av landstingsfullmäktige den 30 september. Den ska åtföljas av remissyttranden 
från samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar. Remissomgången är ett led i förankringen med och involveringen av kommunerna som 
fortsätter under hela processen med att bilda region och som ska ge avtryck i den kommande regionen. 

Aktivitet Beskrivning/kommentar Ansvarig Beslutsinstans Klart 

1 Inlämnande av ansö-
kan  

 Landstinget Landstingsfullmäktige 2015-09-30 

1.1 Formell start på pro-
cesen att bilda region  

Utseende av landstingets projektledare, mm  Landstingsstyrelsen 2015-03-03 

1.2 Förbundsstyrelsens 
tvådagarssammanträde 

Information om regionbildning, utseende av 
politisk styrgrupp och referensgrupp samt 
projektledare och projektgrupp 

Regionförbundet  2015-03-19 

1.3 Remiss till kommu-
nerna om ansökan till 
regeringen 

Styrgruppen bereder. 

Remisstid 2015-05-05—06-30 

Landstinget Landstingsstyrelsen 2015-05-05 

2 Säkerställande av 
kommunernas inflytande 
i processen med att bilda 
region och i Region 
Uppsala 

 Landstinget  

Regionförbundet 

Landstingsfullmäktige Senast den 
2016-06-30 
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2.1 Remiss till kommu-
nerna om uppdrag, 
struktur och organisation 
för regionbildningen 

Styrgruppen bereder. 

 

Landstinget Landstingsfullmäktige 2016-06-20 

2.2 Andra aktiviteter 
med anledning av resul-
tatet av remissen 

Aktiviteterna ingår i de olika delprojekten.    

3 Omvärldsspaning Studieresor till befintliga regioner. Bjuda in 
representanter för regionerna till Uppsala. 

Landstinget 

Regionförbundet 

Kommunerna 

 2015-12 

 

Delprojekt Uppdrag och verksamhet 

Enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) ska de landsting som omnämns i lagen utarbeta och fastställa en 
strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin, besluta om användningen av vissa statliga medel för 
regionalt tillväxtarbete och följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. 
Landstingen ska dessutom upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. Slutligen får landstingen utföra uppgifter 
inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. Detta är uppgifter som i Uppsala län i dag ligger på regionförbundet. Förutom de statliga 
uppgifterna har kommunerna och landstinget lagt vissa medlemsuppdrag på förbundet. Det är FoU-stöd inom socialtjänsten och angrän-
sande hälso- och sjukvård, näringslivsfrågor inkl besöksnäringen, EU-frågor, regionala strategiska folkhälsofrågor m m. 

Ett direktvalt organ stärker den demokratiska legitimiteten för de regionala utvecklingsfrågorna. Egen beskattningsrätt ger större eko-
nomiska muskler än en medlemsavgift. Att ha ett i stället för två politiskt styrda regionala organ innebär en effektivisering och under-
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lättar för medborgarna. Hälso- och sjukvården som drivkraft för regional utveckling kan bli ännu tydligare med en koppling till ett bre-
dare regionalt uppdrag – sambanden mellan välfärd och tillväxt stärks.  

Med utgångspunkt från ovanstående ska en tydlig verksamhetsidé/programförklaring utarbetas som uttrycker vad Region Uppsala ska 
åstadkomma. Formen för detta blir den regionala utvecklingsstrategin (RUS:en) som ska revideras och som ska gälla fr o m 2017. 
RUS:en blir därmed avstampet för den nybildade regionen. Liksom i tidigare revideringar krävs delaktighet från ett stort antal aktörer. 
Landstingets och kommunernas delaktighet blir denna gång än mer betydelsefull. 

Aktivitet Beskrivning/kommentar Ansvarig Beslutsinstans Klart 

1 Revidering av den 
regionala utvecklings-
strategin 

Särskild projektplan Regionförbundet Förbundsfullmäktige 2016-12 

2 Det statliga uppdraget 
avseende regional ut-
veckling 

Överföring av ytterligare 1,5 mkr av ansla-
get 1:1 Regionala tillväxtåtgärder från läns-
styrelsen 

Regionförbundet Regeringen Våren 2016 

3 Regionförbundets 
medlemsuppdrag 

Vilka ska föras över till Region Uppsala? Regionförbundet 

Kommunerna 

Landstinget 

Landstingsfullmäktige 2016-06 
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3.1 FoU-stöd inom soci-
altjänsten och angrän-
sande hälso- och sjuk-
vård 

Kartläggning av hur övriga regioner hante-
rar detta uppdraget görs av regionförbundet 
under våren 2015. Kommuncheferna och 
landstingsdirektören avser att i slutet av 
våren 2015/början av hösten 2016 ge social-
cheferna och av landstinget utsedda tjänste-
män ett särskilt uppdrag avseende FoU-stöd 
i den kommande regionen. 

Regionförbundet 

Kommunerna 

Landstinget 

Landstingsfullmäktige 2016-06 

3.2 Övriga medlemsupp-
drag 

Inkl medlemskap i olika organisationer, t ex 
Assembly of European Regions. Här ingår 
också delägarskapet i Almi Företagspartner 
Uppsala AB. 

Regionförbundet 

Kommunerna 

Landstinget 

Landstingsfullmäktige 2016-06 

3.3 Mellankommunal 
samverkan 

Denna hanteras på tjänstemannaplanet för 
närvarande inom ramen för kommun- och 
landstingsdirektörsgruppen. 

Kommunerna 

Landstinget 

 2016-06 

3.4 Eventuellt ytterligare 
uppdrag 

 Landstinget 

Kommunerna 

Landstingsfullmäktige 2016-06 

3.5 Finansiering  Landstinget 

Kommunerna 

Landstingsfullmäktige 2016-06 

  

6 (11) 



  
 
4 Kollektivtrafikmyndig- 
heten 

Enligt avtalet om ansvaret för den regionala 
kollektivtrafiken i Uppsala län ska detta 
följas upp och utvärderas avseende samver-
kansformer och tillköpsprinciper senast de-
cember 2016 

Landstinget 

Kommunerna 

Landstingsfullmäktige 2016-12 

5 Verksamhetsplan och 
budget 2017 

 Landstinget 

Kommunerna 

Landstingsfullmäktige 2016-06 

 

Delprojekt Politisk organisering 

Vad som ska uppnås och vilka uppgifter Region Uppsala kommer att ha avgör hur regionen ska organiseras politiskt. Kommunerna har 
en aktiv roll i processen. 

1 Landstingets/regionens 
politiska organisation 

 Landstinget 

Kommunerna 

Landstingsfullmäktige 2016-09 

1.1 Politisk organisation  Landstinget 

Kommunerna 

 2016-09 

1.2 Styrdokument Reglementen, arbetsordningar, delegations-
ordningar 

Landstinget  2016-12 
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1.3 Utbildning  Landstinget 

Regionförbundet 

 2016-12 

 

Delprojekt Tjänstemannaorganisation 

Bland de överväganden som måste göras är om det finns regionala utvecklingsfrågor som hanteras bäst i en särskild organisation re-
spektive vilka synergier som kan uppnås genom en integrering med befintlig tjänstemannaorganisation. Tjänstemannaorganisationen bör 
vara på plats samtidigt som inflyttningen i det nya kontorshuset. 

Aktivitet Beskrivning/kommentar Ansvarig Beslutsinstans Klart 

1 Tjänstemanna- 
organisation 

    

1.1 Tillsättande av  
regiondirektör 

 Landstinget Landstingsstyrelsen 2015-12 

1.2 Tillsättande av  
chefstjänstemän 

 Landstinget 

Kommunerna 

Regiondirektören 2016-09 

1.3 Verksamhetsöver- 
gång för regionförbun- 
dets personal 

Facklig samverkan Landstinget  2016-09 
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1.4 Skapa en gemensam 
värdegrund 

Dra nytta av förberedelserna inför flytten till 
det nya kontorshuset. En särskild processle-
dare behöva engageras. Arbetet har nära 
koppling till varumärkesplattformen. 

Landstinget 

Regionförbundet 

 2016-12 

1.5 Administrativa ruti-
ner 

Policies, IT (inkl e-postadress), telefoni, 
diarium m m. Kan delvis samordnas med 
flytten till nya lokaler. 

Landstinget 

Regionförbundet 

 2016-12 

 

Delprojekt Kommunikation 

Att kommunicera bildandet av Region Uppsala är en prioriterad uppgift från start. Det gäller såväl inom landstinget och regionförbundet 
som utåt. 

Aktivitet Beskrivning/kommentar Ansvarig Beslutsinstans Klart 

1 Kommunikations- 
plan för region- 
bildningen 

 Landstinget 

Regionförbundet 

Kommunerna 

  

1.1 Namn och varumär-
kesplattform 

Region Uppsala är ett arbetsnamn. Arbetet 
med varumärkesplattformen har nära kopp-
ling till värdegrundsarbetet. 

Landstinget 

Kommunerna 

Landstingsfullmäktige 2016-06 
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2 Kommunikations- 
plan för Region Uppsala 

 Landstinget   

 

Delprojekt Avveckling av Regionförbundet Uppsala län 

Avvecklingen av regionförbundet finns reglerad i förbundsordningen. 

Aktivitet Beskrivning/kommentar Ansvarig Beslutsinstans Klart 

1 Likvidering av region- 
förbundet 

Likvidering enligt regionförbundets för-
bundsordning. 

Regionförbundet  2017- 

1.1 Regionförbundets 
egna kapital 

    

 

Projektledning 

Politisk styrgrupp 

Johan Edstav (MP), ordförande 
Bengt-Olov Eriksson (S) 
Cecilia Forss (M) 
Marlene Burwick (S) 
Jacob Spangenberg (C) 
Börje Wennberg (S) 
Nina Lagh (M) 
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Politisk referensgrupp 

Regionförbundets styrelse 

Projektledare 

Kerstin Westholm, t.f. landstingsdirektör 

Catharina Blom, regiondirektör 

Projektgrupp 

Kommun- och landstingsdirektörsgruppen 

Arbetsgrupp 

Projektledarna utser en arbetsgrupp med uppdrag att operativt koordinera arbetet med att bilda region och säkra att ingående delprojekt i 
den övergripande projektplanen genomförs. För vart och ett av delprojekten kan särskilda arbetsgrupper komma att bildas. Beslut fattas 
av projektledarna. 

Resurser 

Landstinget, regionförbundet och kommunerna står var och en för sina resurser. Särskilda budgetar behöver utarbetas exempelvis för 
kommunikation.  
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