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§ 229

Uppdrag för fullmäktiges beredningar
2019
Dnr 4213-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
1. Sjukvårdsberedningen ges uppdraget; Hur kan sjukvårdens arbetssätt
utvecklas för att stärka äldre och personer med kroniska sjukdomars behov av vård.
2. Uppdragsberedningen ges uppdraget; Hur ska regionen arbeta för att
möta företagens behov av stöd för att kunna växla upp nationella och
EU-medel.
Reservationer
Kenneth Backgård (NS), Mattias Karlsson (M) och Nils-Olov Lindfors (C)
reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
I arbetsordningen för regionfullmäktige anges att regionfullmäktiges presidium föreslår uppdrag för nästkommande år för samtliga beredningar. Uppdragen ska vara i enlighet med målen i den strategiska planen. Slutgiltigt
beslut om uppdragen tas av regionfullmäktige.
Ärendets behandling under sammanträdet
Kenneth Backgård (NS) föreslår avslå det liggande förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Kenneth Backgårds förslag
och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

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 sitt arbete med val av uppdrag har presidiet använt följande kriterier:


DOKUMENT-ID
ARBGRP477-148015901-129, 0.1

Länsperspektivet. Resultatet av beredningarnas arbete ska belysa förhållanden över hela länet.
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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.
 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.
Regionfullmäktiges presidium föreslår att sjukvårdsberedningen under 2019
ska arbeta med uppdraget:


Hur kan sjukvårdens arbetssätt utvecklas för att stärka äldre och personer
med kroniska sjukdomars behov av vård?

Uppdragsberedningen
Uppdragsberedningen arbetar med uppgifter som rör aktuella frågor av brett
allmänt intresse för länets invånare.
Regionfullmäktiges presidium föreslår att uppdragsberedningen under 2019
ska arbeta med uppdraget:


DOKUMENT-ID
ARBGRP477-148015901-129, 0.1

Hur ska regionen arbeta för att möta företagens behov av stöd för att
kunna växla upp nationella och EU-medel?
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