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Region Uppsalas styrmodell
Region Uppsalas styrmodell består av en vision och tre strategiska utvecklingsområden.
Under varje strategiskt utvecklingsområde sorteras de strategiska målen in, totalt 18 till
antalet. Under respektive strategiskt mål formuleras sedan uppdrag och indikatorer
Uppdragen anger vad som ska ske under året för att Region Uppsala ska närma sig de
strategiska målen. Styrelsers och nämnders genomförande av uppdragen återrapporteras
i enlighet med årligen fastlagda principer.

Reglementets tillämpningsområde
Detta reglemente gäller för nämnder och styrelser i Region Uppsala:


Regionstyrelsen och dess utskott



Sjukhusstyrelsen och dess utskott



Vårdstyrelsen och dess utskott



Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden och dess utskott



Kulturnämnden och dess utskott



Fastighets- och servicenämnden och dess utskott



Patientnämnden

3 (25)

Regionrådsberedning
Regionrådsberedningen består av samtliga regionråd.
Regionrådsberedningen är ett forum för informationsutbyte och för överläggningar
mellan partierna, särskilt i övergripande frågor av allmän betydelse för Region
Uppsala, till exempel budget, bokslut och långsiktig planering.
Regionrådsberedningen utgör krisledningsnämnd enligt lag om kommuners
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid
höjd beredskap. Krisledningsnämndens uppgift regleras i särskilt reglemente.

Uppgifter och åligganden
Samtliga styrelser och nämnder har i uppdrag att


fastställa uppdrag och budget,



ansvara för att verksamheten bedrivs effektivt och planmässigt och att
verka för att ändamålsenliga system, rutiner och hjälpmedel finns samt att
förvaltningsorganisationen är funktionellt uppbyggd,



ombesörja verkställigheten av regionfullmäktiges beslut som rör
styrelsen/nämnden,



själv eller genom ombud föra Region Uppsalas talan i mål och ärenden
inom styrelsens/nämndens verksamhetsområde med undantag av frågor
som rör förhållandet mellan Region Uppsala som arbetsgivare och dess
arbetstagare,



följa antagen budget samt ansvara för ekonomin, upphandlingar samt
intern kontroll inom verksamhetsområdet,



ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande författningar,



samverka med länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda aktörer
inom nämndens ansvarsområde,



ansvara för arbetet med arbetsmiljö inom verksamhetsområdet i enlighet
med antaget ledningssystem för arbetsmiljö,



vid behov samråda och/eller samverka med annan styrelse eller nämnd,



främja styrning och ledarskap som ger goda resultat, god kvalité, god
arbetsmiljö och bidrar till hållbar regional utveckling,



följa den regionala utvecklingsstrategin (RUS),



fullgöra vad som i övrigt, enligt Region Uppsalas beslut tillkommer
styrelser och nämnder,
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vara personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen för de
personuppgiftsbehandlingar som styrelsen/nämnden utför i sin
verksamhet.1

Regionstyrelsen
Regionstyrelsen ska leda och samordna Region Uppsalas angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsers/nämnders efterlevnad till
reglementen och delegationsordningar ska följas upp.
Genom uppsiktsplikten ska regionstyrelsen:


övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för
verksamheten och ekonomin efterlevs,



tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur
verksamheten och ekonomin utvecklas samt vilka åtgärder som vidtas i
syfte att korrigera eventuella avvikelser,



övervaka att nämndernas interna kontroll är tillräcklig,



fortlöpande utvärdera och utveckla Region Uppsalas interna ekonomi- och
verksamhetsstyrning,



ha en fortlöpande uppsikt över verksamhet i de företag som Region
Uppsala helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Formen för
uppsikten är densamma som gäller för nämnderna och är samordnade med
dessa,



tillse att rapportering sker till fullmäktige från de kommunalförbund som
Region Uppsala är medlem i samt de stiftelser och föreningar som
bedriver regionkommunal verksamhet.

Regionstyrelsen kan, inom ramen för uppsiktsplikten lämna råd, anvisningar
och förslag till åtgärder som den anser bör vidtas.
I det fall oenighet uppkommer mellan två nämnder/styrelser ska frågan lyftas till
regionstyrelsen för avgörande.
Regionstyrelsen ska vidare bereda ärenden till regionfullmäktige och det är
styrelsen som lägger fram förslag för fullmäktige enligt det så kallade
beredningstvånget i kommunallagen.

1

Om styrelsen/nämnden ska behandla personuppgifter i de kommungemensamma system för vilka
regionstyrelsen är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de
instruktioner som lämnas av regionstyrelsen. Om styrelsen/nämnden ska behandla personuppgifter i
system för vilka annan styrelse/nämnd är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen
ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga styrelsen/nämnden.
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Region Uppsala har enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, ansvar
för regionalt utvecklingsarbete i Uppsala län. Regionstyrelsen ansvarar att följa
upp, utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala utvecklingsarbetet.
Regionstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen och får i denna egenskap
meddela nödvändiga föreskrifter.
Regionstyrelsen är pensionsmyndighet med uppdrag att tolka och tillämpa
gällande bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.
Regionstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen för de
personuppgiftsbehandlingar som sker i styrelsens verksamhet. Regionstyrelsen
är i förekommande fall centralt personuppgiftsansvarig för kvalitetsregister.
Regionstyrelsen är även personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling i
de regiongemensamma systemen.
.

Regionstyrelsen ansvarar för det förebyggande smittskyddsarbetet.
Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga anställda i Region
Uppsala, vilket innebär att styrelsen har ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar
(inkluderande personal- och kompetensförsörjning).
Regionstyrelsen beslutar om regler för sjukreseverksamheten.
Utöver detta ska regionstyrelsen:
Företrädarskap


företräda regionen utåt, gentemot myndigheter, medlemsorganisationer,
näringslivet och andra aktörer,



ansvara för samspelet med länets kommuner på övergripande nivå och inom
det sjukvårdsregionala arbetet med andra regioner,



ansvara för övergripande och strategiska frågor i samverkan med universiteten
i Uppsala,



ansvara för det internationella arbetet,



ansvara för samverkan med civila samhället inklusive bidragsgivning till
funktionshinder-och pensionärsorganisationer,

Ekonomi och planering


ansvara för framtagande av regionplan och budget (RPB),



följa upp Region Uppsalas ekonomi och verksamheter,
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ansvara för långsiktig ekonomisk planering, inklusive medelsförvaltning och
upptagande av lån,

Regional utveckling


utarbeta regional utvecklingsstrategi (RUS) för länet,



ansvara för det regionala tillväxtarbetet i enlighet med villkorsbrev,



besluta om användningen av statliga medel för regionala tillväxtåtgärder (1:1)
EU-program, strukturfonder och regionala utvecklingsanslag,



övergripande strategiska frågor rörande hållbar utveckling, Jämlik hälsa, Agenda
2030 och hälsofrämjande insatser för hela Region Uppsalas organisation och i
samverkan med andra aktörer i Uppsala län,



svara för att driva, utveckla och samordna folkhälsoarbetet



främja näringslivsutveckling,



ansvara för utveckling av den länsgemensamma samverkanstrukturen inom
Region Uppsalas ansvarsområden, såsom Regionalt Forum med tillhörande
samråd och de politiska närvårdsgrupperna

Utbildning, forskning samt innovationer


främja kompetensutveckling,



främja innovationssystemet,



ansvara för forskningsfrågor,

Hälso- och sjukvård

2



ha helhetsansvar för hälso- och sjukvården utifrån ett befolkningsperspektiv,



ha ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvårdssystemet inkluderande
nivåstrukturering2,



ansvara för övergripande samverkansfrågor i sjukvårdsregionen,



ansvara för kunskapsstyrningssystemet nationellt, sjukvårdsregionalt och
lokalt,



ansvara för övergripande styrning samt uppföljning och analys av kvalitet
utifrån målen om jämlik, säker, tillgänglig, individanpassad, effektiv,
kunskapsbaserad och hälsofrämjande hälso- och sjukvård,



ansvara för forskning, utveckling, utbildning och innovation inom hälso- och
sjukvården,

Exempelvis Effektiv och nära vård 2030
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ansvara för effektiv och säker läkemedelshantering samt ordnat införande,



utveckling av den länsgemensamma samverkansstrukturen (närvård),

Strategiskt miljöarbete


övergripande ansvar för Region Uppsalas interna miljöarbete,



samordna genomförande och uppföljning i arbetet med att stärka
klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet,



tillämpning och uppföljning av miljöprogrammet,

Digitalisering


ansvara för arbetet med digitalisering, e-tjänster samt e-hälsa,



ansvara för övergripande IT frågor,



bredbandsutveckling inom länet,

Fastighetsfrågor


ansvara för strategiska fastighetsfrågor.

Sammansättning
Regionstyrelsen har 19 ledamöter och 10 ersättare.
Föredragande: Regiondirektören.

Utskott, råd och beredningar
Arbetsutskott
Regionstyrelsens arbetsutskott har till huvuduppgift att bereda ärenden inom
ekonomi och planering, regional utveckling, forskning och innovationer,
strategiskt miljöarbete, digitalisering samt strategiska fastighetsfrågor .
Arbetsutskottet fattar beslut i enlighet med av regionstyrelsen antagen
delegationsordning.
Sammansättning

Arbetsutskottet har fem ledamöter.
Föredragande: Regiondirektören.
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Utskottet för hälso- och sjukvård
Regionstyrelsens utskott för hälso- och sjukvård ska initiera, bereda, driva,
besluta och följa upp ärenden inom utskottets ansvarsområde. Utskottet är
tillika politisk styrgrupp för reformen Effektiv och nära vård 2030.
Utskottet kan lämna förslag till åtgärder som den anser regionstyrelsen bör vidta
gentemot andra nämnder och styrelser.
Utskottets ansvarsområden:


Region Uppsalas övergripande målsättningar och strategier gällande
utveckling av hälso- och sjukvård,



systemägarskap inom hälso- och samverkansfrågor i sjukvårdsregionen
och sjukvården på övergripande nivå,



utveckling av den länsgemensamma samverkansstrukturen,



den nationella och sjukvårdsregionala och länsvisa nivåstruktureringen,



kunskapsstyrningssystemet nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt,



e-hälsa och digitalisering inom hälso- och sjukvården,



övergripande styrning samt uppföljning och analys av kvalitet utifrån
målen om jämlik, säker, tillgänglig, individanpassad, effektiv,
kunskapsbaserad och hälsofrämjande hälso- och sjukvård,



effektiv och säker läkemedelshantering samt ordnat införande.

Sammansättning

Utskottet för hälso- och sjukvård har nio ledamöter.
Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektören.
Utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning
Regionstyrelsens utskott för personal, kompetensförsörjning och utbildning ska
initiera, bereda, driva, besluta och följa upp ärenden inom utskottets ansvarsområde.
Utskottet kan lämna förslag till åtgärder som den anser Regionstyrelsen bör vidta
gentemot andra nämnder och styrelser.
Utskottets ansvarsområde:


Region Uppsalas övergripande målsättningar och strategier gällande
kompetensförsörjning, arbetsmiljö, löne- och arbetsgivarpolitik.



Region Uppsalas långsiktiga strategi och förmåga som arbetsgivare.
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Utbildning för hälso- och sjukvårdens yrkesområden, främst för AToch ST-läkare samt verksamhetsförlagd utbildning.



Arbetsmarknadsfrågor och kompetensförsörjningsfrågor i Uppsala län.



Föra dialog med relevanta interna och externa parter.

Utskottet beslutar i enlighet med av regionstyrelsen antagen delegationsordning.
Sammansättning

Utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning har fem ledamöter.
Föredragande: HR-direktören

Rådet för delaktighet
Rådet för delaktighet är ett organ där Region Uppsala och brukarorganisationerna i
Uppsala län samverkar.
Rådets arbete har fokus på tillgänglighet, delaktighet, bemötande och
diskriminering i Region Uppsalas verksamheter.
Rådet har i uppgift att rapportera till regionstyrelsen hur delaktighetsperspektivet
tas tillvara.
Rådet kan också initiera frågor, samt vid behov uppmana ansvarig styrelse att vidta
relevanta åtgärder inom Region Uppsalas verksamhetsområde, som särskilt rör
delaktighet.
Sammansättning
Rådet består av fem politiker, representanter från brukarorganisationerna och
tjänstemän från Region Uppsala.

Pensionärsrådet
Pensionärsrådet är ett organ där Region Uppsala och pensionärsorganisationer i
Uppsala län samverkar.
Syftet med rådet är att stärka inflytandet i frågor som gäller äldre, verka för att
pensionärers synpunkter beaktas i Region Uppsalas verksamhetsplanering, och vara
ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
Rådet har i uppdrag att rapportera till regionstyrelsen hur
pensionärsorganisationernas intresse tas tillvara.
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Rådet kan också initiera frågor, samt vid behov uppmana ansvarig styrelse att vidta
relevanta åtgärder inom Region Uppsalas verksamhetsområde, som särskilt rör
pensionärerna.
Sammansättning
Rådet består av fem politiker och ett antal representanter från
pensionärsorganisationerna.

Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration
Beredningens ska ur ett medborgarperspektiv aktivt driva frågor inom områdena
demokrati, jämställdhet och integration samt följa hur Region Uppsala arbetar inom
dessa områden. Beredningen kan också följa debatten och utvecklingen i stort inom
demokrati-, jämställdhet- och integrationsområdet.
Beredningen kan initiera ärenden samt bereda eller utreda ärenden, till exempel
motionssvar eller remissyttranden. Beredningen kan föra diskussioner, fungera som
idémotor och visionärt organ gentemot fullmäktige samt svara för externa kontakter
och samråd.
Sammansättning
Beredningen har 13 ledamöter.

Sjukhusstyrelsen
Sjukhusstyrelsen ansvarar för verksamheten vid Akademiska sjukhuset och
Lasarettet i Enköping samt avtalsreglerad hälso- och sjukvård inom ansvarsområdet.
Styrelsen ska utveckla en effektiv hälso- och sjukvård: kostnadseffektiv vård som
svarar mot patientens behov, främjar patientmedverkan, betonar patientsäkerhet och
främjar ett bra samarbete med samarbetspartners inom sjukvårdsregionen, länet och
andra externa parter.
Styrelsen ska utforma och ha ansvar över sjukhusens och vårdgivarnas uppdrag,
finansiering och ersättningssystem i enlighet med mål och uppdrag i regionplan och
budget och utifrån principiella beslut i regionstyrelsen.
Styrelsen ska ha tydligt fokus på effektiv användning av sjukhusens samlade
resurser.
Styrelsen ska ha fokus på uppföljning av patientorienterade mål och
kvalitetsaspekter.
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Styrelsen ska samverka med vårdsstyrelsen i frågor inom hälso- och sjukvården
Sjukhusstyrelsen har vidare följande uppdrag (inom verksamhetsområdet):


produktionsstyrning för optimalt nyttjande av tillgängliga resurser,



vårdproduktion rörande specialistvård: riks-, region- och länssjukvård,





investeringar (förutom fastighetsinvesteringar),
bereda behov av fastighetsinvesteringar i samband med framtagande av
investeringsplan, i enlighet med fastställd investeringsprocess,
samarbete med universiteten i Uppsala,



uppföljning och analys,



kunskapsstyrning, (genom styr- och lednings- och stödåtgärder bidra till bästa
tillgängliga kunskap i mötet med patienten),



närvårdutveckling i samverkan med länets kommuner, Lasarettet i Enköping
och Akademiska sjukhuset,



hälsoinriktad hälso- och sjukvård.

Arbetsutskott
Sjukhusstyrelsens arbetsutskott utgör ett beredande organ för de ärenden som
ska behandlas av sjukhusstyrelsen.
Sjukhusstyrelsens arbetsutskott fattar beslut i enlighet med av sjukhusstyrelsen
antagen delegationsordning.
Sammansättning
Sjukhusstyrelsen har 13 ledamöter och åtta ersättare.
Arbetsutskottet har fem ledamöter.
Föredragande: Hälso-sjukvårdsdirektör, samt sjukhusdirektör i de ärenden som
rör sjukhusens verksamhet3

Vårdstyrelsen
Vårdstyrelsen ansvarar för verksamheten vid Nära vård och hälsa och
Folktandvården samt avtalsreglerad verksamhet inom ansvarsområdet
Styrelsen ska utforma och ha ansvar över förvaltningarnas och vårdgivarnas
uppdrag, finansiering och ersättningssystem i enlighet med regionfullmäktiges
riktlinjer.

3

Sjukhusdirektören kan ersätta hälso- och sjukvårdsdirektören vid dennes frånvaro
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Styrelsen ansvarar för Region Uppsalas insatser enligt lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS.
Styrelsen ska utveckla en effektiv hälso- och sjukvård: kostnadseffektiv vård
som svarar mot patientens behov, främjar patientmedverkan, betonar
patientsäkerhet och främjar ett bra samarbete med samarbetspartners.
Vårdstyrelsen ska, inom sitt verksamhetsområde, skapa förutsättningar för
samverkan/samordning av vårdinsatser mellan länets kommuner.
Styrelsen ska ha fokus på uppföljning av patientorienterade mål och
kvalitetsaspekter.
Styrelsen ska samverka med sjukhusstyrelsen i frågor inom hälso- och sjukvården.
Vårdstyrelsen har vidare följande uppdrag (inom verksamhetsområdet):


vårdproduktion: primärvård, närvård, mobil hälso- och sjukvård, habilitering
tandvård,




investeringar (förutom fastighetsinvesteringar),
bereda behov av fastighetsinvesteringar i samband med framtagande av
investeringsplan, i enlighet med fastställd investeringsprocess,
samarbete med universiteten i Uppsala,




närvårdutveckling i samverkan med länets kommuner, Lasarettet i Enköping
och Akademiska sjukhuset,



kunskapsstyrning, (genom styr- och lednings- och stödåtgärder bidra till bästa
tillgängliga kunskap i mötet med patienten),



uppföljning och analys,



hälsoinriktad hälso- och sjukvård.

Arbetsutskott
Vårdstyrelsens arbetsutskott utgör ett beredande organ för de ärenden som ska
behandlas av vårdstyrelsen.
Vårdstyrelsens arbetsutskott fattar beslut i enlighet med av vårdstyrelsen
antagen delegationsordning.
Sammansättning
Vårdstyrelsen har 13 ledamöter och åtta ersättare.
Arbetsutskottet har fem ledamöter.
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Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektören samt förvaltningsdirektör i de
ärenden som rör förvaltningarnas verksamhet4

Fastighets- och servicenämnden
Nämndens uppdrag är att handha frågor som rör Region Uppsalas ägande och
förvaltning av fastigheter samt frågor som rör utveckling inom fastighets-,
teknik- och serviceområdena.
Fastighets- och servicenämnden har följande uppdrag:
 fastighetsinvesteringar i enlighet med Region Uppsalas investeringsprocess
och inom av regionfullmäktige antagen investeringsbudget,


genomförande av beslutade fastighetsprojekt,



bereda behov av fastighets- och byggnadsinvesteringar i samband med
framtagande av investeringsplan, i enlighet med fastställd investeringsprocess,



immateriella och övriga materiella investeringar,



drift och översyn av regionens lokalbestånd,




löpande fastighetsfrågor,
tillhandahållande av effektiva administrativa stödprocesser för
kärnverksamheten,
klimat, energi och miljöfrågor inom verksamhetsområdet,
verksamhetsanknuten och vårdnära service,
transporter,
utrustning,
avgifter i enlighet med regionfullmäktiges beslut.







Arbetsutskott

Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott utgör ett beredande organ för de
ärenden som ska behandlas av fastighets- och servicenämnden.
Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott fattar beslut i enlighet med av
fastighets- och servicenämnden antagen delegationsordning.
Sammansättning
Fastighets- och servicenämnden har nio ledamöter och fem ersättare.
Arbetsutskottet har tre ledamöter.
Föredragande: Direktör, Fastighet och service

4

Förvaltningsdirektören kan ersätta hälso- och sjukvårdsdirektören vid dennes frånvaro
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Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden
Region Uppsala har enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvar
för det regionala utvecklingsarbetet i Uppsala län. I det ansvaret ingår att på statens
uppdrag upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur (LTP) enligt
förordning. Nämnden ska ta fram ett förslag till länsplan och efter att den är antagen
genomföra planen.
Nämnden ska verka för att hålla samman övergripande fysisk planering med
regional utveckling.
Region Uppsala är enligt lagen om kollektivtrafik, regional kollektivtrafikmyndighet
i Uppsala län. Nämnden utgör denna myndighet och ska ta fram ett förslag till
regionalt trafikförsörjningsprogram samt vid behov besluta om allmän trafikplikt.
Nämnden ansvarar för planering och genomförande av allmän
kollektivtrafik enligt gällande avtal mellan Region Uppsala och länets kommuner
samt regional utveckling inom områdena fysisk planering, infrastrukturfrågor och
bostadsförsörjning.
Trafiken tillhandahålls antingen av Region Uppsalas egna enheter eller av
upphandlade entreprenörer efter beslut om allmän trafikplikt. Nämnden äger rätt att
upphandla och sluta avtal av regional kollektivtrafik. Därutöver kan kommersiella
aktörer utan ekonomiskt stöd från Region Uppsala bedriva kommersiell
kollektivtrafik efter anmälan till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Nämnden ska verka för att infrastruktur i form av hållplatser och bytespunkter
upplåts på konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor.
Nämnden får samordna den allmänna kollektivtrafiken med kommunernas särskilda
persontransporter som skolskjuts och färdtjänst.
Nämnden har vidare följande uppdrag:


taxor i enlighet med regionfullmäktiges beslut,



överenskommelser med en eller flera andra kollektivtrafikmyndigheter om
beslutsrätt om allmän trafikplikt inom myndigheternas gemensamma område,



investeringar (förutom fastighetsinvesteringar),



bereda behov av fastighetsinvesteringar inom verksamhetsområdet i samband
med framtagande av investeringsplan, i enighet med fastställd
investeringsprocess,
ansvar för administrationen av regionens sjukreseverksamhet,




utifrån sitt ansvarsområde medverka till en integrerad syn på färdmedel för att
främja god och jämlik hälsa,
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klimat- och miljöfrågor inom verksamhetsområdet,



årligen ta fram en rapport om trafikplikt, avtalsparter, trafikens utveckling
m.m,



aktivt delta i kommunernas arbete med fysisk planering avseende trafik och
infrastruktur.

Arbetsutskott
Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott utgör ett beredande
organ för de ärenden som ska behandlas av nämnden. I övrigt fattar utskottet
beslut i enlighet med antagen delegationsordning.
Sammansättning
Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har 13 ledamöter och 8 ersättare.
Arbetsutskottet har fem ledamöter.
Föredragande: Förvaltningsdirektör trafik- och samhällsutvecklingsnämndens
förvaltning.

Kulturnämnden
Kulturnämnden leder Region Uppsalas verksamhet inom kulturområdet och utgör
styrelse för Wiks folkhögskola.
Kulturnämnden har vidare följande uppdrag:
 verka för kvalitet och konstnärlig förnyelse inom kulturområdet,


stödja enskildas och gruppers skapande,



särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur,



ansvara för arbetet med kultur i vården samt främja utvecklingen
av området kultur och hälsa,



främja geografisk spridning av kultur inom länet,



ansvara för att medborgare och patienter ska få goda livsvillkor genom tillgång
till kultur,



främja internationellt och interkulturellt kulturutbyte och
kultursamverkan,
 vid planering och utveckling av nämndens verksamhet samverka
med folkrörelser, studieförbund, andra kulturorganisationer samt
enskilda kulturskapare,



ansvara för arbetet med konstnärlig gestaltning av Region
Uppsalas lokaler, enligt 1 % -regeln,
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ansvara för Region Uppsalas stöd till regionala kulturinstitutioner
och regional kulturverksamhet i övrigt,



ansvara för fördelningen av statens bidrag till regional
kulturverksamhet enligt statens förordning för
kultursamverkansmodellen,



ansvara för Region Uppsalas bidragsgivning till folkbildningens
organisationer och ungdomsorganisationer,



ansvara för regional biblioteksverksamhet samt
Sjukhusbiblioteket på Akademiska sjukhuset,




investeringar (förutom fastighetsinvesteringar),
bereda behov av fastighetsinvesteringar inom verksamhetsområdet i samband
med framtagande av investeringsplan, i enlighet med fastställd
investeringsprocess.

Kulturnämnden har även att:


ansvara för driften och förvaltningen av Wiks folkhögskola och
dess tillgångar,



fastställa folkhögskolans mål och huvudinriktning,



handlägga disciplinära ärenden rörande studerande,



ansvara för driften och förvaltningen av Wiks slott och
konferens.

Arbetsutskott
Kulturnämndens arbetsutskott utgör ett beredande organ för de ärenden som ska
behandlas av kulturnämnden. I övrigt fattar utskottet beslut i enlighet med av
kulturnämnden antagen delegationsordning.
Sammansättning
Kulturnämnden har nio ledamöter och fem ersättare.
Arbetsutskottet har tre ledamöter.
Föredragande: Kulturdirektör.

Patientnämnden
Patientnämndens åligganden regleras i lag om stöd vid klagomål mot hälso- och
sjukvården.
Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa
patienter att föra fram klagomål till vårdgivare som bedriver hälso-och sjukvård
enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av landsting eller har avtal med
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landsting och kommuner samt tandvård enligt tandvårdslagen som bedrivs delvis
eller finansieras av landsting.
Patientnämnden har följande uppdrag


främja kontakter mellan patienter och vårdpersonal,



rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna
till vårdgivare och vårdenheter,



informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra
berörda om sin verksamhet,



bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att
verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter
patienterna behov och förutsättningar genom att årligen analysera
inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma
landstinget och kommunen på riskområden och hinder för
utveckling av vården,



verka för att patienternas rättigheter tas tillvara och dennes
integritet skyddas,



samverka med, och göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
uppmärksam på förhållanden av relevans av myndigheternas
tillsyn,



rekrytera, utbilda och utse stödpersoner till patienter som vårdas
enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk
vård samt smittskyddslagen.

Sammansättning
Patientnämnden har sju ledamöter och fem ersättare
Föredragande: Chef, Patientnämndens kansli.

Varuförsörjningsnämnden
Tillsammans med Region Dalarna, Region Sörmland, Region Västmanland och
Örebro län har Region Uppsala bildat en gemensam nämnd för
varuförsörjningen. Region Uppsala är värdorganisation. Särskilt reglemente är
antaget för nämnden.
Region Uppsala utser en (1) ledamot och en (1) ersättare till
varuförsörjningsnämnden.
Föredragande: Förvaltningschef, Varuförsörjningen.
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Kostnämnden
Tillsammans med Region Västmanland har Region Uppsala en gemensam
kostnämnd. Särskilt reglemente har fastställts för nämnden.
Regionen utser tre ledamöter och tre ersättare till den gemensamma
kostnämnden.

Ambulansdirigeringsnämnden
Tillsammans med Region Västmanland och Region Sörmland har Region
Uppsala bildat en gemensam ambulansdirigeringsnämnd. Särskilt reglemente
har fastställts för nämnden.
Region Uppsala utser två ledamöter och två ersättare till den gemensamma
ambulansdirigeringsnämnden.
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Arbetsordning för regionstyrelsen och styrelser och nämnder i
Region Uppsala
ANTAGEN AV REGIONFULLMÄKTIGE 2020-04-22

Mandatperiod
Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder väljs för fyra år. Valet förrättas
av det under valåret nyvalda regionfullmäktige vid sammanträde senast i
december månad.
Ordförande, vice ordförande m.fl.
Ordförande samt vice ordförande alternativt förste och andre vice ordföranden i
styrelser och nämnder väljs av regionfullmäktige för den tid vilken de blivit
valda som ledamöter i styrelsen/nämnden.
Är ordförande och vice ordförande alternativt förste och andre vice
ordföranden förhindrade att närvara vid sammanträde, får styrelsen eller
nämnden utse annan ledamot att tillfälligt leda sammanträdet.
Är ordförande p.g.a. sjukdom eller av annat skäl förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag under längre tid än en månad i följd eller sammanlagt sex månader
under ett år förordnar styrelsen eller nämnden en ledamot som ersättare för
ordföranden att fullgöra dennes uppgifter. Regionfullmäktige kan fatta beslut
om längre vikariatsförordnande. Eventuella ekonomiska förmåner som är
förenade med uppdraget som ordförande övertas under förordnandetiden av
ersättaren. Vad nu sagts om ordförande gäller även vice ordförande alternativt
förste och andre vice ordföranden.
Sekreterare
Sekreteraren för styrelsens/nämndens protokoll ombesörjer expedieringen av
styrelsens/nämndens beslut och fullgör i övrigt de uppgifter som framgår av
denna arbetsordning eller av gällande arbetsordning för regionfullmäktige eller
särskilt beslutas av styrelsen/nämnden.
Utgående skrivelser, avtal och förbindelser m.m. som beslutas av
styrelsen/nämnden undertecknas av ordförande med kontrasignering enligt
gällande delegationsordning.
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Sekreterare i styrelsen/nämnden får yttra sig i formella frågor som uppkommer
under sammanträde och lämna tekniska upplysningar med anknytning till
sammanträdeshandlingarna.
Sammanträden
Styrelse/nämnd ska för varje kalenderår upprätta en plan över sina
sammanträden. Utöver de sammanträden som intagits i planen ska
sammanträde hållas när minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller
ordförande finner att det behövs.
En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra
sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om
tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot
och ersättare snarast underrättas om beslutet.
Sammanträde på distans
Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
deltagande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. I första hand ska ersättare kallas
in. Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem (5) dagar i förväg, om inte
synnerliga skäl föreligger, anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Om det inte är möjligt att
sammankalla ett beslutsmässigt sammanträde på grund av extra ordinär händelse
och det är av vikt att beslut i ärendet tas får dock ordföranden kalla till ett
distanssammanträde.
Kallelse
Kallelse ska i god tid före varje sammanträde med styrelse/nämnd skickas till
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.
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Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende
på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange
om kompletterande av handlingar ska ske.
Ersättares tjänstgöring
Kan ledamot inte delta i sammanträde med styrelser/nämnder ska denne utan
dröjsmål underrätta gruppledaren och sekreteraren. Gruppledaren inkallar den
ersättare till tjänstgöring vid sammanträdet, som står närmast i tur och som inte
redan inkallats. Ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige
har bestämt.
Infinner sig ordinarie ledamot under pågående sammanträde, till vilket han/hon
förut anmält förhinder, upphör ersättarens tjänstgöringsrätt när beslut fattats i
det ärende som behandlades när den ordinarie ledamoten kom till
sammanträdeslokalen.
Närvarorätt och yttranderätt
Icke tjänstgörande ersättare har närvarorätt vid sammanträden samt rätt att
delta i överläggningarna i den styrelse eller nämnd som vederbörande tillhör.
Närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens eller nämndens sammanträden
tillkommer regionråd, som inte är ledamot i styrelsen eller nämnden.
Tjänsteperson och sakkunnig
Förtroendeman, tjänsteperson hos regionen eller särskild sakkunnig som avses i
kommunallagen tillkallas av styrelse/nämnd och får, om styrelse/nämnd beslutar
det, delta i överläggningarna men inte i besluten.
Delgivningsmottagare
Framgår av gällande delegationsordning.
Beredning av ärenden
Styrelsens/nämndens ordförande beslutar om formerna för beredning och
föredragning av ärenden vid styrelsens/nämndens sammanträden.
Föredragande som inte har närvarorätt enligt arbetsordningen har vid
sammanträde endast den yttranderätt som direkt avser föredragningen.
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Omröstning, protokoll m.m.
Om omröstning, protokoll och reservation till protokollet finns bestämmelser
genom hänvisningar i kommunallagen. I protokoll ska anges vilka ledamöter
som varit närvarande. Protokoll ska för varje ärende innehålla en
sammanfattning, uppgift om yrkanden som inte återkallats, samt
styrelsens/nämndens beslut i ärendet.
Om omröstning ägt rum ska en propositionsordning och uppgift om hur
omröstningen utfallit finnas med i protokollet. Om omröstningen skett öppet,
ska det anges hur var och en röstat. Omröstning som avser val eller tillsättning
av tjänst ska ske med slutna valsedlar.
Protokollet justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet av ordföranden och
minst en, för varje gång utsedd, närvarande ledamot eller tjänstgörande
ersättare. Justering får också verkställas av styrelser/nämnder antingen genast
eller i undantagsfall vid nästa sammanträde. Har flera ordföranden fungerat vid
sammanträdet, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som avser
de delar av sammanträdet varunder han/hon lett förhandlingarna. Justering
sker, förutom genom namnteckning på därför avsedd plats, genom signum på
varje enskild sida av protokollet.
Senast andra dagen efter det att protokollet justerats ska justeringen och var
protokollet finns tillgängligt tillkännages på Region Uppsalas digitala
anslagstavla. Tillkännagivandet ska vara försett med uppgift om den dag det
anslagits. Det får inte avlägsnas förrän besvärstiden har gått ut. Även på
protokollet ska dag för justering och när justeringen tillkännagivits noteras.
Beslutsrätt, jäv
Styrelse/nämnd får handlägga ärende endast om mer än hälften av ledamöterna
är närvarande.
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet hanterats.
Om jäv finns bestämmelser i kommunallagen.
Reservation
Den som deltagit i avgörandet av ärende får anföra reservation mot beslutet.
Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutats. Om reservationen
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utvecklas närmare ska den vara skriftlig och lämnas senast när protokollet
justeras.
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Arkiv
För vården av styrelsens/nämndens arkiv gäller antagna arkivregler.
Ansvar, skadeståndsskyldighet
Om ledamot i styrelse/nämnd vid fullgörande av sitt uppdrag åsidosätter vad
som enligt lag eller författning, reglemente, särskild föreskrift eller uppdragets
beskaffenhet åligger honom, gäller för ansvar och skadeståndsskyldighet vad
som stadgas i lag.
Laglighetsprövning
För överprövning av beslut av styrelse/nämnd gäller vad som stadgas i
kommunallagen.
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