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Uppdrag 2018 för regionfullmäktiges
beredningar
Dnr 3695-2017

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att
1. Allmänna beredningen får följande uppdrag för 2018 för rapportering till regionfullmäktige i oktober 2018.
Uppdrag: Med utgångspunkt från allmänna beredningens uppdrag år
2017 utreda ungdomars möjlighet till och behov av inflytande och
möjlighet att påverka.
2. Demokratiberedningen fortsätter med sitt pågående uppdrag under
2018 och avlämnar sin rapport till regionfullmäktige i juni 2018.
Uppdrag: Vilket behov har de norrbottningar som talar något av de
nationella minoritetsspråken samiska, finska eller meänkieli av information etc. på sitt modersmål när det gäller kontakter med regionen?
3. Framtidsberedningen fortsätter med sitt pågående uppdrag under
2018 och avlämnar sin rapport till regionfullmäktige i april 2018.
Uppdrag: Vilket behov har olika aktörer inom regional utveckling
när det gäller kunskap om struktur och processer, mötesplatser och
påverkansmöjligheter vid framtagningen av en ny regional utvecklingsplan (RUS)?
4. Hälsoberedningen fortsätter med sitt pågående uppdrag under 2018
med kompletteringen att i analysen även ta hänsyn till regionens
folkhälsostrategi. Beredningen avlämnar sin rapport till regionfullmäktige i oktober 2018.
Uppdrag: Vilket behov har norrbottningarna av hälsosamtal och hälsorådgivning från länets hälsocentraler? I analysen ska även regionens folkhälsostrategi beaktas.
5. Sjukvårdsberedningen fortsätter med sitt pågående uppdrag under
2018 med kompletteringen att även beakta regionens påbörjade pilotverksamhet med patientkontrakt. Beredningen avlämnar sin rapport till regionfullmäktige senast i oktober 2018.
Uppdrag: Vilket behov har medborgare och patienter med flera
sjukdomsdiagnoser samt närstående av bättre samordning, dels mellan regionens enheter och dels mellan regionen och andra aktörer? I
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analysen ska även regionens påbörjade pilotverksamhet med patientkontrakt beaktas.

Sammanfattning
I arbetsordningen för regionfullmäktige anges att presidiet föreslår uppdrag
för nästkommande år för samtliga beredningar. Då 1:e och 2:e vice ordförande i regionfullmäktige innehar förtroendeuppdrag i beredningarna har
förslaget utarbetats av regionfullmäktiges ordförande i samråd med ordförandena i fullmäktiges beredningar. Uppdraget ska vara i enlighet med målen
i den strategiska planen. Slutgiltigt beslut om uppdraget tas av regionfullmäktige.

Ärendet
Under del av år 2017 har tjänstemannastödet till beredningarna varit begränsat på grund av vakant tjänst vilket påverkar beredningarnas möjligheter att
avlämna välanalyserade rapporter till regionfullmäktige i november 2017.
Detta tillsammans med den under 2018 kommande valrörelsen och att regionfullmäktiges mandatperiod upphör i oktober bedöms det vara lämpligt att
inte samtliga beredningar får nya uppdrag utan att befintliga uppdrag förlängs, och i några fall utvidgas, för att därefter rapporteras till regionfullmäktige under 2018.
Allmänna beredningen lämnar sin rapport över sitt uppdrag för 2017 på regionfullmäktiges sammanträde i november 2017 och föreslås därför få ett nytt
uppdrag för 2018. Uppdraget föreslås bli att med utgångspunkt från beredningens uppdrag år 2017 utreda ungdomars möjlighet till och behov av inflytande och möjlighet att påverka. Rapport avlämnas till regionfullmäktige i
oktober 2018.
Sjukvårdsberedningen har under 2017 i uppdrag att analysera vilket behov
medborgare och patienter med flera sjukdomsdiagnoser samt närstående har
av bättre samordning, dels mellan regionens enheter och dels mellan regionen och andra aktörer. I maj 2017 beslutade regeringen om en satsning på så
kallade patientkontrakt för att öka förutsättningarna för en mer tillgänglig
och samordnad vård. Region Norrbotten har tillsammans med Hallands och
Kalmars läns landsting tilldelats statliga medel för att bedriva pilotverksamhet med patientkontrakt. Eftersom detta arbete har kopplingar till sjukvårdsberedningens uppdrag föreslås att beredningens uppdrag utvidgas till att
även omfatta patientkontrakt. Rapport avlämnas till regionfullmäktige senast
i oktober 2018.
Hälsoberedningen har under 2017 i uppdrag att analysera vilket behov norrbottningarna har av hälsosamtal och hälsorådgivning från länets hälsocentraler. Då uppdraget föreslås pågå även under år 2018 föreslås uppdraget
utökas till att i analysen även beakta regionens folkhälsostrategi. Rapport
avlämnas till regionfullmäktige i oktober 2018.
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Demokratiberedningen och framtidsberedningen föreslås att under 2018
fortsätta med sina under 2017 påbörjade uppdrag och avlämna sina rapporter
i juni respektive april 2018. Under resterande del av mandatperioden ska
beredningarna arbeta med spridning och återkoppling av resultatet av deras
dialoger.
Protokollsutdrag skickas till:
Sven Holmqvist (S), ordförande allmänna beredningen
Ingmari Åberg (V), ordförande demokratiberedningen
Lennart Thörnlund (S), ordförande framtidsberedningen
Bengt Westman (S), ordförande hälsoberedningen
Ingela Uvberg Nordell (S), ordförande sjukvårdsberedningen
Micke Boström, beredningssekreterare
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