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Kommunledningskontoret – Lednings- och 

verksamhetsstöd i Östhammars kommun 

 

 

Angående remisshandling Region Uppsala 2017 

Socialnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i denna 

handling. Socialnämnden har valt att prioritera svaret utifrån de områden som 

är beskrivna som berör främst nämndens samarbete och uppdrag. Den korta 

remisstiden har ej gjort det möjligt att behandla hela underlaget. 

 

Syftet 

Syftet med regionbildningen är att skapa mervärde och nytta för länets 

innevånare. Det innebär att landstingets uppdrag fördjupas och breddas samt att 

den politiska nivån stärks. Genom ett direktvalt politiskt organ som kommer att 

svara på frågor som rör regional tillväxt och utveckling. 

 

Socialnämnden tillstyrker detta, men vill påpeka att det gemensamma ansvars-

tagandet ska genomsyra både i nuvarande landsting och i kommunerna, vad 

gäller förtroendevalda, tjänstemän samt medarbetare. 

 

Namnet Region Uppsala 

Bör tydliggöras att det omfattas hela det geografiska området Uppsala län. 

Socialnämnden föredrar namnet Region Uppsala län eller något utan 

ortsbeteckning, till exempel Region Östra Aros.  

 

Grunduppdraget utvecklas 

Även efter regionbildningen kommer emellertid hälso-och sjukvårdsuppdraget 

med målet om en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen att 

vara den dominerande uppgiften för Region Uppsala – ekonomiskt och 

personellt. De vägledande målen för hälso-och sjukvården förändras inte av 

regionbildningen. 

 

Socialnämnden tillstyrker detta men konstaterar att det är anmärkningsvärt att i 

hela dokumentet/förslaget inte finns med en enda viljeförklaring om närvård 

och den kommunaliserade hemsjukvården. För kommunen har detta varit en 

viktig del för att säkerställa en likvärdig vård oavsett var i regionen 

medborgaren är bosatt. 
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Vision och utmaning 

Vision och utmaning beskrivs i avsnittet i ett globalt perspektiv. Den 

övergripande utmaningen för Region Uppsala är i detta perspektiv att bidra till 

ökat välstånd, god livskvalitet och hälsa inom säkra hållbara gränser. 

 

Socialnämnden anser att denna beskrivning gäller inte bara i globalt perspektiv, 

utan gäller i hela uppdraget Region Uppsala. Kopplingen mellan global och 

lokal nivå med en hållbar utveckling längs hela kedjan. Detta bör lyftas fram.  

 

Samverkansstruktur mellan kommuner och region 

Beskrivs ett fungerande samarbete mellan regionen och länets kommuner är en 

förutsättning för framgång för ett regionalt utvecklingsarbete och att det därför 

är viktigt att det kommunala inflytandet säkerställs i den kommande Region 

Uppsala, så att det finns förutsättningar för en aktiv samverkan och dialog 

mellan parterna. 

 

Socialnämnden betonar betydelsen av denna skrivning. 

 

För att ytterligare säkerställa det kommunala inflytandet föreslås att fyra 

samråd inrättas. Dessa ska kopplas till respektive nämnd. 

 

Samrådsgrupp och regionalt forum är av informations och samordnande 

karaktär. Hur säkerställs det kommunala inflytandet med detta upplägg? 

Socialnämnden anser inte att detta är säkerställt utifrån nuvarande förslag.  

 

Kommunerna har sinsemellan olika behov och förutsättningar. Socialnämnden 

ser ett behov av att arbeta för samsyn mellan kommunerna gentemot regionen.  

 

Gemensam nämnd för kunskapsstyrning 

Föreslås inrättas liksom ansvar för FOU-stöd vid Regionförbundet överförs till 

den nya regionen. 

 

Socialnämnden tillstyrker förslaget. Socialnämnden vill dock ha ett förtydlig-

ande ”ansvariga chefer” i kommunerna och regionen också ska utgöra 

ledningsgrupp för verksamheten. Socialnämnden anser att förvaltningschef för 

respektive nämnd ska utgöra ”ansvarig chef”. 

 

Socialnämnden har upplevt positiva fördelar med socialchefens uppdrag att 

vara den som ansvarat för dessa frågor och företrätt Socialnämnden genom 

TKL. Vi anser att detta uppdrag även framledes ska finnas i den nya 

organisationen. 
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Enheten för välfärd- och FoU-stöd 

I bilaga till remisshandlingen finns en beskrivning av Regionförbundet i 

Uppsala län nuvarande uppdrag. Dessa områden föreslås överflyttas i sin helhet 

till Region Uppsala, vad gäller personal, ekonomi och innehåll. 

 

Socialnämnden tillstyrker förslaget utifrån att vår erfarenhet om denna 

verksamhet är betydelsefull och genomförts i nära samarbete med kommunen. 

Innehållet har bäring i så gott som hela Socialnämndens uppdrag. 

Socialnämnden understryker att det är av stor vikt att FoU-stöd inom de sociala 

disciplinerna stärks.  

 

Socialnämnden föreslår att i samband med regionbildningen bör en översyn ske 

av samtliga uppdrag och mål. Det är också viktigt att skapa en sammanhäng-

ande struktur av samrådsgrupper och samrådsforum efter att regionalt forum 

och samråd har bildats. 

 

Avtal och överenskommelser 

Det råder ett väl utvecklat samarbete med landstinget och kommunerna i 

regionen, oftast i form av avtalsreglerade uppdrag mellan parterna. I samband 

med bildandet av Region Uppsala utgår socialnämnden från att Region Uppsala 

övertar ansvaret för tecknade avtal med kommunen. 

 

Uppföljning 

Handlingen beskriver fortlöpande utvärdering av den nya organisationen, 

främst inom ramen för regionalt forum. Senast under första halvåret 2018 ska 

man ta ställning om behov av förändringar i organisationen, uppdrag och 

finanser.  

 

Socialnämnden anser att detta har stor betydelse för att inledningsvis tillskapa 

de allra bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete och utveckling. 


