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Uppdrag till regionfullmäktiges
beredningar 2019
Dnr 00243-2019

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
1. Sjukvårdsberedningen ges för år 2019 uppdraget att föra dialog runt om i
länet med medborgarna omkring såväl inriktning, omfattning som nödvändigheten av den nya tekniken i hälso- och sjukvårdens möte med patienterna där bland annat så kallade ”vårdappar” ingår.
2. Uppdragsberedningen ges för år 2019 uppdraget att kartlägga Norrbottens näringslivs behov av regionalt påverkansarbete på nationell och Internationell nivå. Detta genomförs i dialog med näringsliv, medborgare
och organisationer. Resultatet redovisas i form av en prioriteringslista.
3. Beredningarna ska lämna sina rapporter till regionfullmäktige senast i
november 2019.

Sammanfattning
Regionfullmäktige återremitterade 2018-11-21-22 § 124, dnr 04213-2018,
ärendet om uppdrag för fullmäktiges beredningar år 2019. Enligt beredningarnas reglemente föreslår regionstyrelsen uppdrag och uppdragslängd för
beredningarna som fastställs av regionfullmäktige. Senast i november ska
beredningarna lämna sina verksamhetsrapporter till regionfullmäktige.

Ärendet
Regionfullmäktiges två beredningar är sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen. Deras uppdrag är att öka kunskapen om medborgarnas behov
och verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.
Beredningarnas arbetssätt är dialog. Genom att beredningarna träffar och
samtalar med invånare i Norrbotten ökar medborgarnas inflytande samtidigt
som det ger större kunskap till regionens förtroendevalda.
I val av uppdrag har följande kriterier använts






Länsperspektivet. Resultatet av beredningarnas arbete ska belysa förhållanden över hela länet.
In- och omvärldsbevakning. Beredningens uppdrag bör ligga i linje med
regionens arbete och harmoniera med signaler och trender från omvärlden.
Påverkansmöjligheter. Uppdraget leder till att utvecklingsmöjligheter
kan identifieras och hälsovinster i länet uppnås.
Möjlighet till dialog. Uppdraget måste gå att diskutera i en dialog ur det
perspektiv som beredningens grunduppdrag omfattar.
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Nyhetsvärde. Uppdraget ska innefatta ett nytt ämne eller belysa ett tidigare ämne på ett nytt sätt.
Beredningarna lämnar verksamhetsrapporter till regionfullmäktige efter fullgjorda uppdrag.
Sjukvårdsberedningen
Sjukvårdsberedningen arbetar med uppgifter som rör livsstilsfrågor, förebyggande hälso- och sjukvård samt länets hälso- och sjukvård och tandvård.
Införandet av digital och annan ny teknik i hälso- och sjukvårdens möte med
patienterna är en nödvändighet. Det behöver föras en dialog med medborgarna omkring såväl inriktning, omfattning som nödvändigheten av den nya
tekniken där bland annat så kallade ”vårdappar” ingår. Sjukvårdsberedningen föreslås för år 2019 få i uppdrag att föra den dialogen runt om i länet och
redovisa sitt resultat till fullmäktige.
Uppdragsberedningen
Uppdragsberedningen arbetar med uppgifter som rör aktuella frågor av brett
allmänt intresse för länets invånare.
Uppdragsberedningen föreslås för år 2019 ges uppdraget att kartlägga Norrbottens näringslivs behov av regionalt påverkansarbete på nationell och internationell nivå. Detta genomförs i dialog med näringsliv, medborgare och
organisationer. Resultatet ska redovisas i form av en prioriteringslista.
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Regional utvecklingsdirektör
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