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Motion 23-2019 om inrättande av hälsooch sjukvårdsnämnd
Dnr 3038-2019

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Yttrande till beslutsförslaget
Att inrätta en hälso- och sjukvårdsnämnd skulle göra Region Norrbottens
politiska organisation mer liknande den i flertalet andra regioner. Nuvarande
organisation bygger på en önskan om en stark styrelse med helhetssyn avseende hälso- och sjukvård med dess stödfunktioner i övriga divisioner. Mot
bakgrund av att regionstyrelsen på ett tillfredsställande sätt bedöms hantera
de sakfrågor som en hälso- och sjukvårdsnämnd skulle ansvara för, bedöms
inrättandet av en ny nämnd inte vara motiverat.

Sammanfattning
Glenn Berggård (V) föreslår i en motion att regionfullmäktige ska besluta att
inrätta en hälso- och sjukvårdsnämnd i Region Norrbotten.
I Region Norrbotten har regionstyrelsen en helhetssyn avseende hälso- och
sjukvård med dess stödfunktioner. En hälso- och sjukvårdsnämnd kan bedömas få ansvar för omkring 90 procent av styrelsens nuvarande budget och
ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågorna. Nuvarande organisation bygger på
en önskan om en stark styrelse med helhetssyn över hälso- och sjukvården
med dess stödfunktioner.ö

Ärendet
I en motion föreslår Glenn Berggård (V) att en hälso- och sjukvårdsnämnd
inrättas i Region Norrbotten. Berggård anför att Region Norrbottens politiska organisation uppvisar en obalans i förhållande till andra regioner, som i
de flesta fall har inrättat hälso- och sjukvårdsnämnder. Då dagens hälso- och
sjukvård kan komma att samverka än mer över länsgränserna i framtiden kan
det redan idag behövas en symmetri även i den politiska organisationen.
Vidare kan dagens hälso- och sjukvårdspolitiska beslut behöva hanteras av
politiker intresserade av detta politikområde på samma sätt som regionala
utvecklingsfrågor hanteras i den regionala utvecklingsnämnden.
En hälso- och sjukvårdsnämnd skulle ta över vissa ansvarsområden som idag
hanteras i regionstyrelsen. Nämnden skulle få hantera över 90 procent av
styrelsens nuvarande budget samt överta ansvaret för hälso- och sjukvårdsfrågorna i regionen. I och med att varje nämnd är en egen suverän myndighet
kan styrelsen därefter inte besluta i områden/ärenden som tilldelats nämnden
och inte heller överpröva nämndens beslut. Bakgrunden till nuvarande organisation var en önskan om en stark styrelse som kan ha en helhetssyn avseende hälso- och sjukvården och dess stödfunktioner i övriga divisioner.
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Mot bakgrund av ovanstående bedöms det inte vara motiverat att inrätta en
hälso- och sjukvårdsnämnd.
Beslutets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Motion 23-2019 om inrättande av hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Verksamhetsdirektör
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