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Paragraf 129 Ärendenummer KS2022/615 

Förslag till ny överenskommelse Regionalt Forum 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen godkänner för Enköping kommuns del ”överenskommelse om 
samverkan mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län, Regionalt 
forum”. 

Sammanfattning  
I samband med regionbildningen inrättades ett Regionalt forum för samverkan 
mellan länets kommuner och Region Uppsala. Denna samverkan och Regionalt 
forums arbete formaliserades i en överenskommelse mellan parterna.   

Under våren 2022 genomfördes en revideringsprocess avseende 
överenskommelsen. Utgångspunkten för revideringen var den gällande 
överenskommelsen och iakttagelser och rekommendationer som lyftes fram i 
förarbetet till denna överenskommelse. Regionalt forums medlemmar gavs, med 
stöd av Regionala ledningsgruppen, möjlighet att ge inspel och framföra 
synpunkter. Arbetet koordinerades och bereddes av Region Uppsala. 

Som en del av beredningen presenterades förslag till reviderad överenskommelse 
på den Regional ledningsgruppen den 22 maj som godkände att förslaget gick 
vidare Regionalt forum. Förslag till ny överenskommelse presenterades på 
Regionalt forum 20 maj, som gav Regionalt forums beredningsgrupp i uppdrag att 
slutligen godkänna förslag till ny överenskommelse för vidare utskick till respektive 
part, något beredningsgruppen gjorde den 9 juni. 

Överenskommelsen har kompletterats med bilaga avseende Regionalt forums 
prioriterade frågor 2023. Bilagan skall aktualitets prövas årligen. Nästa steg i 
processen är att respektive part behandlar och beslutar om överenskommelsen i 
därtill avsedd instans utifrån respektive parts delegationsordning och reglemente. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-08-01 
Missiv, Överenskommelse avseende Regionalt forum Uppsala län 
Förslag nu överenskommelse Regionalt Forum 
Bilaga till förslag ny överenskommelse Regionalt Forum 

__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Magnus Åsman 
0171-62 62 16 
magnus.asman@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Förslag till ny överenskommelse Regionalt Forum 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner för Enköping kommuns del ”Överenskommelse om 
samverkan mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län, Regionalt 
forum”.  

Ärendet 

Bakgrund 
I samband med regionbildningen inrättades ett Regionalt forum för samverkan 
mellan länets kommuner och Region Uppsala.  Denna samverkan och Regionalt 
forums arbete formaliserades i en överenskommelse mellan parterna.   

Under våren 2022 genomfördes en revideringsprocess avseende 
överenskommelsen.  Utgångspunkten för revideringen var den gällande 
överenskommelsen och iakttagelser och rekommendationer som lyftes fram i 
förarbetet till denna överenskommelse. Regionalt forums medlemmar gavs, med 
stöd av Regionala ledningsgruppen, möjlighet att ge inspel och framföra 
synpunkter. Arbetet koordinerades och bereddes av Region Uppsala. 

Som en del av beredningen presenterades förslag till reviderad överenskommelse 
på den Regional ledningsgruppen den 22 maj som godkände att förslaget gick 
vidare Regionalt forum.  Förslag till ny överenskommelse presenterades på 
Regionalt forum 20 maj, som gav Regionalt forums beredningsgrupp i uppdrag att 
slutligen godkänna förslag till ny överenskommelse för vidare utskick till respektive 
part, något beredningsgruppen gjorde den 9 juni. 

Överenskommelsen har kompletterats med bilaga avseende Regionalt forums 
prioriterade frågor 2023. Bilagan skall aktualitetsprövas årligen. 

Nästa steg i processen är att respektive part behandlar och beslutar om 
överenskommelsen i därtill avsedd instans utifrån respektive parts 
delegationsordning och reglemente. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-01 
Missiv, Överenskommelse avseende Regionalt forum Uppsala län 
Förslag nu överenskommelse Regionalt Forum 
Bilaga till förslag ny överenskommelse Regionalt Forum 
 
 
 
Hannu Högberg 
Tf. kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Magnus Åsman 
Strategisk utredare 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen; för åtgärd 
Tekniska nämnden, upplevelsenämnden, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden; för 
kännedom 



 

Regionkontoret 
Storgatan 27  │  Box 602  │  751 25 Uppsala  │  tfn vx 018-611 00 00  │  fax 018-611 60 10  │  org nr 232100-0024 
www.regionuppsala.se 

   
 
Avdelningen för regional utveckling 
Tobias Arvidsson 
Tfn 018-617 38 33 
E-post tobias.arvidsson@regionuppsala.se 
 

 

Överenskommelse avseende Regionalt 
forum Uppsala län 
 

Ärendet 

I samband med regionbildningen inrättades ett Regionalt forum för samverkan mellan 
länets kommuner och Region Uppsala.  Denna samverkan och Regionalt forums 
arbete formaliserades i en överenskommelse mellan parterna.   

Under våren 2022 genomfördes en revideringsprocess avseende överenskommelsen.  
Utgångspunkten för revideringen var den gällande överenskommelsen och iakttagelser 
och rekommendationer som lyftes fram i förarbetet till denna överenskommelse. 
Regionalt forums medlemmar gavs, med stöd av Regionala ledningsgruppen, möjlighet 
att ge inspel och framföra synpunkter. Arbetet koordinerades och bereddes av Region 
Uppsala. 

Som en del av beredningen presenterades förslag till reviderad överenskommelse på 
den Regional ledningsgruppen den 22 maj som godkände att förslaget gick vidare 
Regionalt forum.  Förslag till ny överenskommelse presenterades på Regionalt forum 
20 maj, som gav Regionalt forums beredningsgrupp i uppdrag att slutligen godkänna 
förslag till ny överenskommelse för vidare utskick till respektive part, något 
beredningsgruppen gjorde den 9 juni. 

Överenskommelsen har kompletterats med bilaga avseende Regionalt forums 
prioriterade frågor 2023. Bilagan skall aktualitetsprövas årligen. 

Nästa steg i processen är att respektive part behandlar och beslutar om 
överenskommelsen i därtill avsedd instans utifrån respektive parts delegationsordning 
och reglemente. 

Förslag till beslut kan utformas som följande: 
Xx godkänner för Xx kommuns del överenskommelse om samverkan mellan Region 
Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län, Regionalt forum.  

 

För Region Uppsala den 30 juni 2021 

 

Tobias Arvidsson 
Regional Utvecklingsdirektör 
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Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och  
åtta kommuner i Uppsala län 

 
 

Verksamhetsidé för Regionalt forum 
 

För att möjliggöra ett gott liv i en nyskapande och hållbar kunskapsregion med 
internationell lyskraft, finns Regionalt forum till för ledande politiker i Region 
Uppsala och de åtta kommunerna i Uppsala län. Uppgiften är att utifrån en tillitsfull 
samarbetskultur och gemensamma målbilder hantera viktiga frågor och utmaningar 
för Uppsala län. Detta ska skapa mesta möjliga nytta för länets invånare och 
verksamheter. 

 
 
§ 1 Uppdrag 
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, och dess medlemmar var för sig, ska vara tydliga företrädare för länet, 
som med mandat, nyskaparanda och handlingskraft tillvaratar länets potential för 
invånarnas bästa. Regionalt forum ska vara en naturlig arena för länets mest viktiga frågor. 
 
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.  

 

§ 2 Sammansättning  
• I Regionalt forum ska ingå tre företrädare för Uppsala kommun, två företrädare från 

respektive övrig kommun i länet, samt regionstyrelsens presidium. Partier som 
utifrån detta inte är företrädda i Regionalt forum representeras av regionråd från 
aktuellt parti.  

• Ledamöterna i Regionalt forum har ingen ersättare. 

• Deltagare kan adjungeras in efter beslut i beredningsgrupp RF 
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• Regionstyrelsens ordförande är ordförande för Regionalt forum. Kommunerna utser 
tillsammans en vice ordförande.  

• Regionala ledningsgruppen inklusive representanter från Länsstyrelsen adjungeras till 
Regionalt forum. 

• Om inte annat beslutas sammanfaller mandattider för kommunerna och Region 
Uppsala.   

 
§ 3 Samarbetsformer 
Regionalt forum ska vara ett kreativt och kvalificerat forum som inger förtroende och genom 
god regional samverkan präglas av besluts- och handlingskraft. Regionalt forum ska vara en 
framåtsyftande och effektiv mötesplats, med god stämning och högt i tak som präglas av 
respekt och tillit. 
 
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. Arbetsformerna bör variera i 
syfte att skapa dynamik i arbetet. 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 upprättande av övergripande årsplan för Regionalt forums möten, 
efter samråd med vice ordförande samt representant från kommunerna. 

Ordföranden svarar för kallelse, efter samråd med vice ordförande samt representant från 
kommunerna.  

• Kallelsen ska vara åtföljd av föredragningslista som upptar de ärenden som avses 
behandlas inklusive eventuella underlag. Kallelse till Regionalt forum ska skickas ut 
senast 14 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.    

Mellan Regionalt forums möten har ordföranden efter samråd med vice ordförande samt 
representant från kommunerna möjlighet att, såväl regelbundet som vid särskilda tillfällen, 
bjuda in Kommunstyrelseordförandena i länet till avstämningar och strategisk dialog. 
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§ 4 Prioriterade frågor för Regionalt forum  
Regionalt forum ska prioritera och ägna kraft åt:  

• Frågor som har regional bäring med strategisk betydelse för länets utveckling 
• Frågor av särskild betydelse som ägs av flera, men där inte alla behöver vara berörda 
• Frågor där effekten blir större om parterna samverkar 

 
En viktig utgångspunkt för de frågor som Regionalt forum prioriterar är Regional 
utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län. Strategin fastställer långsiktiga 
mål och prioriteringar för länets regionala hållbara utveckling samt målsättningar och 
delområden som ska vara i särskilt fokus i länets samverkan under de närmaste åren.   
Regionalt forum ska kontinuerligt följa, stödja och möjliggöra genomförandet av den 
regionala utvecklingsstrategin och ha en aktiv roll i revideringar av densamma. 
 
Regionalt forum ska årligen aktualitetspröva och ta ställning till vilka frågor som är Regionalt 
Forums prioriterade frågor inför det kommande året.  
 
Regionalt Forums prioriterade frågor 2023 återfinns i bilaga med samma namn. 
 
§ 5 Ekonomi och administration 
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. 
 
 
§ 6 Tjänstepersonstöd  
Regionala ledningsgruppen (kommundirektörer och regiondirektör) är Regionalt forums 
tjänstepersonstöd och beredningsorgan. Regiondirektören är ordförande i gruppen.  
 
Huvudmännen bistår med expertstöd, exempelvis planerings- och utredningsarbete. 
 
§ 7 Tillsättande av och uppgifter för regionala samråd   

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

Sjukhusstyrelsen, samt socialnämnder eller motsvarande i länets kommuner. 
• Samråd för kultur, som kopplas till Kulturnämnden i Region Uppsala och 

kulturnämnder eller motsvarande i länets kommuner. 
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I varje samråd ingår representanter från kommunerna 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.  
 
§ 8 Överenskommelsens giltighetstid 
Denna överenskommelse gäller 2023-2026. 
  
§ 9 Ändringar av denna överenskommelse  
Ändringar i denna överenskommelse förutsätter enighet mellan deltagande parter.  
 
§ 10 Utvärdering 
En utvärdering av överenskommelsen ska ske senast i april 2026. 
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§ 10 Undertecknande  
 
 
_______________________ 

 

Regionstyrelsens ordförande, Region Uppsala 

 

_______________________  _______________________ 

    

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 

Älvkarleby kommun  Tierps kommun 

 

_______________________  _______________________ 

   

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 

Enköpings kommun  Håbo kommun 

 

_______________________  _______________________ 

     

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande  

Knivsta kommun   Heby kommun 

 

_______________________  _______________________ 

    

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 

Östhammar kommun   Uppsala kommun 
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Bilaga till överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala 
och åtta kommuner i Uppsala län:  

 
Regionalt forums prioriterade frågor 2023 

 
 

Effektiv och nära vård 
• Med fokus på att Leva målbilden, vara kulturbärare samt integrera frågan i fysisk och 

ekonomisk planering 
 
Hållbar samhällsutveckling/Infrastruktur  

• Med fokus på kollektivtrafik, infrastrukturfrågor, elförsörjning och klimatåtgärder 
 

Länets resiliens och kontinuitetsplanering 
• Med fokus på att öka samhällets samlade robusthet och vår förmåga att förebygga 

och hantera påfrestningar och kriser, strukturerad erfarenhetsuppbyggnad efter 
pandemin, samt civilförsvar 

 
Länets kompetensförsörjning  

• Med fokus på samverkan i länet för att skapa gemensamma behovsbilder, 
prognosmaterial och verkningsfulla åtgärder, samt samutnyttjandet av kompetens, 
minskning av gymnasieavhopp, yrkesutbildningar, och Vård- och omsorgscollege  
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