SAMMANTRÄDESDATUM

Regionfullmäktige

2020-11-25/26

Uppdrag till regionfullmäktiges
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Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att
1. Sjukvårdsberedningen för 2021 ges en förlängning av föregående uppdrag att fortsätta föra medborgardialog om uppdraget: Vilka behov av
stöd och hjälp från en ungdomsmottagning har barn och ungdomar i
Norrbotten?
2. Uppdragsberedningen för 2021 ges uppdraget att föra medborgardialog
om uppdraget: Hur kan Region Norrbotten underlätta för medborgare
och aktörer att ta del av digitala tjänster i samhället?
3. Beredningarna ska lämna sina verksamhetsrapporter till regionfullmäktige senast i november 2021.

Sammanfattning
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.
Enligt beredningarnas reglemente föreslår regionfullmäktiges presidium
uppdrag och uppdragslängd för beredningarna. Uppdragen fastställs av regionfullmäktige.
Regionfullmäktiges presidium föreslår att sjukvårdsberedningen för 2021
ges en förlängning av föregående uppdrag att fortsätta föra medborgardialog
om följande uppdrag: Vilka behov av stöd och hjälp från en ungdomsmottagning har barn och ungdomar i Norrbotten?
Regionfullmäktiges presidium föreslår att uppdragsberedningen för 2021 ges
uppdraget att föra medborgardialog om följande uppdrag: Hur kan Region
Norrbotten underlätta för medborgare och aktörer att ta del av digitala tjänster i samhället?

Ärendet
Beredningarnas arbetssätt är medborgardialog, en samtalsmetod där både
medborgare och förtroendevalda är delaktiga. När dialogen genomförs växlar deltagarna mellan att lyssna och att tala. Metoden innebär också att resultatet av dialogen utgör en del av kommande beslutsunderlag och återkopplas
till medborgarna.
När beredningens ledamöter genomför dialoger ökar medborgarnas inflytande samtidigt som regionens förtroendevalda får större kunskap om medborgarnas behov.
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I val av uppdrag har presidiet använt följande kriterier:








Länsperspektivet. Det ska gå att föra dialog om uppdragen i hela Norrbotten och resultatet av beredningarnas arbete ska belysa förhållanden i
hela länet.
In- och omvärldsbevakning. Beredningarnas uppdrag ska ligga i linje
med regionens uppdrag och strategier samt harmoniera med signaler och
trender från omvärlden.
Påverkansmöjligheter. Uppdragen ska kunna leda till att utvecklingsmöjligheter identifieras och att hälsovinster i länet uppnås.
Möjlighet till dialog. Uppdragen måste gå att föra dialog om ur det perspektiv som beredningens grunduppdrag omfattar.
Nyhetsvärde. Uppdragen ska innefatta ett nytt ämne eller belysa ett tidigare ämne på ett nytt sätt.

Sjukvårdsberedningen
Sjukvårdsberedningen arbetar med uppgifter som rör livsstilsfrågor, förebyggande hälso- och sjukvård samt länets hälso- och sjukvård och tandvård.
Regionfullmäktige beslutade 19-20 november 2019 § 129 att sjukvårdsberedningen för år 2020 ges uppdraget att föra medborgardialog om vilka behov av stöd och hjälp från en ungdomsmottagning har barn och ungdomar i
Norrbotten.
Med anledning av pandemin har sjukvårdsberedningens arbete med medborgardialoger under 2020 inte kunnat genomföras som planerat. Alla planerade
medborgardialoger har varit tvungna att avbokas. Därför kvarstår behovet av
ytterligare dialoger för att kunna ge en mer heltäckande bild av läget i länet.
Mot denna bakgrund föreslår regionfullmäktiges presidium att fullmäktige
beslutar om förlängning av sjukvårdsberedningens pågående uppdrag:


att föra medborgardialog om vilka behov av stöd och hjälp från en ungdomsmottagning som barn och ungdomar i Norrbotten har.

Uppdragsberedningen
Uppdragsberedningen arbetar med uppgifter som rör aktuella frågor av brett
allmänt intresse för länets invånare.
I förslag till Region Norrbottens strategiska plan för 2021-2023 anges att
hälso- och sjukvården i allt större utsträckning bedrivs i öppna vårdformer
och med stöd av digitala lösningar. Digitaliseringens distans- och tidsoberoende bidrar till omställningen för att skapa en nära hälso- och sjukvård på
nya sätt. Digitala lösningar och nya arbetssätt stödjer utvecklingen av en
jämlik och jämställd hälsa. En väl utbyggd och driftsäker infrastruktur innebär en hög digital tillgänglighet, och stora förändringar kan väntas genom
digitalisering inom bland annat hälso- och sjukvård, offentliga tjänster, handel och transporter. Digitalisering skapar även möjligheter till ett mer socialt
sammanhållet samhälle och mindre klimatpåverkan genom ett minskat behov av resor och transporter.
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Mot denna bakgrund föreslår regionfullmäktiges presidium att regionfullmäktige beslutar om följande uppdrag för uppdragsberedningen:


Hur kan Region Norrbotten underlätta för medborgare och aktörer att ta
del av digitala tjänster i samhället?

Beslutsunderlag:
Regionfullmäktiges protokoll 2019-11-19/20 § 129
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