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Kommunledningsförvaltningen 
Helena Edin 
Kommunsekreterare  
helena.edin@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Nomineringar av två ombud till Regionala HSVO, 
samråd 2023–2026 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att nominera följande personer till ombud för 
Enköpings kommuns del, mandatperiod 2023–2026:  

1. NN, P 
 

2. NN, P 

Sammanfattning 
Den länsvisa samverkansstrukturen leds av Regionalt Forum som är ett 
rådgivande organ gentemot Region Uppsala och länets kommuner. Gruppernas 
sammansättning framgår av de överenskommelser och uppdrag som fastställts 
genom överenskommelse i Regionalt Forum. 
 
På Regionalt Forum den 19 december 2019 kom företrädare för kommunerna och 
Region Uppsala överens om sammansättningen i samverkansstrukturen för 
samrådet HSVO: 

…. att i samrådet ska presidierna för Region Uppsalas sjukhusstyrelse, 
vårdstyrelse och hälso- och sjukvårdsutskott ingå samt två politiska 
representanter från presidier som återspeglar ansvarsområdena i respektive 
kommun. Uppsala kommun har rätt till fyra platser. Både majoritet och 
opposition ska vara representerad.  

Beslut om ledamöter i HSVO samråd kommer att fattas av regionstyrelsen inför 
mandatperioden 2023–2026. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-26 
Nomineringar till Regionala HSVO samråd 2022–2026, 2022-11-10 
Uppdragsbeskrivning, 2019-12-19  
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Åsa Olsson 
Kanslichef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Helena Edin 
Kommunsekreterare 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Region Uppsala, för åtgärd,  
De valda, för kännedom 



 

Region Uppsala 
751 85 Uppsala  │  tfn vx 018-611 00 00  │  fax 018-611 60 10  │  org nr 232100-0024  │  www.regionuppsala.se 
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Nomineringar till Regionala HSVO 
samråd 2023–2026 
Den länsvisa samverkansstrukturen leds av Regionalt Forum som är ett rådgivande 
organ gentemot Region Uppsala och länets kommuner. Gruppernas sammansättning 
framgår av de överenskommelser och uppdrag som fastställts genom 
överenskommelse i Regionalt Forum. 

På Regionalt Forum den 19 december 2019 kom företrädare för kommunerna och 
Region Uppsala överens om sammansättningen i samverkansstrukturen för 
samrådet HSVO: 

…. att i samrådet ska presidierna för Region Uppsalas sjukhusstyrelse, vårdstyrelse 
och hälso- och sjukvårdsutskott ingå samt två politiska representanter från 
presidier som återspeglar ansvarsområdena i respektive kommun. Uppsala 
kommun har rätt till fyra platser. Både majoritet och opposition ska vara 
representerad 

Beslut om ledamöter i HSVO samråd kommer att fattas av regionstyrelsen inför 
mandatperioden 2023–2026. 

Region Uppsala önskar därför era nomineringar så snart som möjligt. 
Nomineringarna skickas via mejl till region.uppsala@regionuppsala.se 

Med vänlig hälsning, 

Emilie Sundell 
Sekreterare regionala HSVO samråd 
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Uppdragsbeskrivning för samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg (Samråd HSVO) 
Samverkansstrukturen mellan Region Uppsala och länets åtta kommuner har till syfte att möjliggöra 

ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft genom att finna lösningar på 

gemensamma frågor och utmaningar. 

Samverkansstrukturen består av ett Regionalt Forum för länets ledande politiker samt regionala och 

lokala samråd. I de regionala samråden ska information och samverkan ske i ärenden som berör 

Region Uppsala och kommunerna inom respektive nämnds ansvarsområde. Uppdraget för det 

regionala samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg (Samråd HSVO) fastställs av Regionalt forum. 

Förankringen till den lokala nivån säkras genom lokala samråd för hälsa, stöd, vård och omsorg. I de 

lokala samråden sitter särskilt utsedda politiker från respektive kommun samt Region Uppsala. De 

lokala samrådens roll och uppdrag tydliggörs i bilaga 1.  

För Samråd HSVO gäller följande: 

§ 1 Roll och uppdrag 

Samrådet har en rådgivande roll mot Region Uppsala och länets kommuner och fattar därmed inte 

formella beslut som binder deltagande parter. Samrådets arbetsformer regleras inte i 

kommunallagen och det har ingen juridisk status. 

Samrådet ska för invånarnas bästa 

• vara en plattform för samverkan i gemensamma frågor av strategisk betydelse där Region 

Uppsala och flera kommuner är berörda, 

• bidra till ökad helhetssyn och långsiktighet i styrningen av verksamheter utifrån individens 

behov samt oberoende av huvudman, 

• stödja nämnder och styrelser i deras uppdrag och bidra till att gemensamma resurser 

används på bästa sätt,  

• vårda avtalet om samverkan kring ekonomiska medel för kunskapsstyrning inom FoU 

socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner.1 

Med stöd i uppdragsbeskrivningen avgör samrådet vilka sakfrågor som ska prioriteras. Frågor kan 

initieras från både Region Uppsala och kommunerna samt från Regionalt forum. 

Frågor som initierats av Regionalt forum, eller som av samrådet bedöms vara av särskild strategisk 

vikt för utvecklingen inom hälsa, stöd, vård och omsorg, ska efter samverkan återkopplas till 

Regionalt forum.  

Samrådets representanter ska bära och förankra information mellan det regionala samrådet och de 

lokala samråden.  

§ 3 Sammansättning  

I samrådet ingår presidierna för Region Uppsalas sjukhusstyrelse, vårdstyrelse och hälso- och 

sjukvårdsutskott samt två politiska representanter från presidier som återspeglar ansvarsområdena i 

respektive kommun. Uppsala kommun har rätt till fyra platser. Både majoritet och opposition ska 

vara representerad. 

                                                           
1 Avtal om samverkan för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, dnr 
LS2019-0289 
 



   
 

 

Region Uppsala utser ordförande i samrådet, kommunerna utser gemensamt en vice ordförande. 

Samrådet beslutar om adjungering till mötena 

§ 4 Samverkansformer  

Samrådet sammanträder minst fyra gånger per år. Sammanträde ska därtill hållas när ordföranden 

eller minst en tredjedel av ledamöterna begär detta. 

Agenda till möten bereds gemensamt av ordförande och vice ordförande.  

• Ordföranden svarar för kallelse. 

• Kallelsen åtföljs av föredragningslista som upptar de ärenden som avses behandlas.  

• Kallelse till samrådet skickas ut senast sju dagar innan sammanträdet. 

• Vid samrådets sammanträden förs minnesanteckningar som distribueras till berörda 

nämnder och styrelser i Region Uppsala och länets kommuner. 

§ 5 Ekonomi och administration  

Region Uppsala svarar för mötesadministration, arkiv och administrativa kostnader. 

Respektive huvudman (kommunerna och Region Uppsala) ansvarar för frågor som gäller arvodering 

för medverkan i samrådet. 

§ 6 Stöd och beredning  

Till samrådet knyts ett beredningsorgan, tjänsteledning HSVO, som utses av den regionala 

ledningsgruppen (RLG). I tjänsteledningen finns representanter för respektive kommuns vård- och 

omsorgsförvaltningar, skolan samt berörda förvaltningschefer från Region Uppsala. 

Samverkansuppdraget tydliggörs genom en särskild uppdragsbeskrivning till gruppen. 

§ 7 Ändringar av uppdrag 

Ändringar i uppdraget beslutas av Regionalt Forum. 

§ 8 Uppföljning 

Uppföljning av samverkansstrukturens arbetsformer och resultat sker i Regionalt forum. 

§ 9 Undertecknande 

På uppdrag av Regionalt Forum 

 

 

_______________________    _______________________ 

För Region Uppsala    För kommunerna 

Emilie Orring (M)   Erik Pelling 

Regionstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande  

Uppsala kommun 
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För de lokala samråden gäller följande: 

§ 1 Roll och uppdrag 

De lokala samråden har en rådgivande roll mot Region Uppsala och länets kommuner och fattar 

därmed inte formella beslut som binder deltagande parter.  

Frågor kan initieras från Samråd HSVO, nämnder och styrelser samt regional och lokal tjänsteledning.    

De politiska representanterna i Samråd HSVO ska bära och förankra information mellan de lokala 

samråden och Samråd HSVO.  

De lokala samråden för hälsa, stöd, vård och omsorg ska i respektive kommun och för invånarnas 

bästa: 

• vara en plattform för samverkan i gemensamma frågor, 

• stödja nämnder och styrelser i deras uppdrag och bidra till att gemensamma resurser 

används på bästa sätt, 

• ta fram, besluta om och följa upp en årlig verksamhetsplan för närvårdssamverkan. 

§ 2 Sammansättning  

I de lokala samråden ingår politiska representanter som företräder hälsa, stöd, vård och omsorg i 
kommunerna. Representationen återspeglar ansvarsförhållandena i respektive kommun. I de lokala 
samråden ingår även regionala representanter som utses av regionfullmäktige.    
 
Kommunen utser ordförande och Region Uppsala utser vice ordförande i de lokala samråden. 

§ 3 Samverkansformer  

De lokala samråden sammanträder minst tre gånger per år.  

Agenda till möten bereds gemensamt av ordförande och vice ordförande.  

• Ordföranden ansvarar för kallelse. 

• Kallelsen åtföljs av föredragningslista som upptar de ärenden som avses behandlas.  

• Kallelse skickas ut senast sju dagar innan sammanträdet. 

• Vid sammanträdena förs minnesanteckningar som distribueras till berörda. 

Respektive huvudman (kommunerna och Region Uppsala) ansvarar för arvodering. 

§ 4 Stöd  

Som stöd till de lokala samråden finns en tjänsteledning samt en av huvudmännen samfinansierad 

funktion (närvårdsstrateg).  

§ 5 Ändringar av uppdrag 

Ändringar i de lokala samrådens uppdrag beslutas av Samråd HSVO. 
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