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§ 239 

Uppdrag till regionfullmäktiges bered-

ningar 2020 
Dnr 3097-2019 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen överlämnar regionfullmäktiges presidiums samt socialde-

mokraternas förslag om uppdrag till beredningarna 2020 till regionfullmäk-

tige att besluta om. 

Sammanfattning 
Regionfullmäktiges två beredningar är sjukvårdsberedningen och uppdrags-

beredningen. 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 reg-

ionfullmäktige.  

Regionfullmäktiges presidium har föreslagit att sjukvårdsberedningen för år 

2020 ges uppdraget att föra medborgardialog om följande uppdrag: Vilka 

behov av stöd och hjälp från en ungdomsmottagning har barn och ungdomar 

i Norrbotten?  

Regionfullmäktiges presidium har föreslagit att uppdragsberedningen för år 

2020 ges uppdraget att föra medborgardialog om följande uppdrag: Hur kan 

Region Norrbotten möjliggöra för medborgare och aktörer i Norrbotten att 

ställa om till en fossilfri region? 

Regionfullmäktiges presidium har föreslagit att beredningarna ska lämna 

sina verksamhetsrapporter till regionfullmäktige senast i november 2020.  

Ärendets behandling under sammanträdet  
Elisabeth Lindberg (S) lämnar följande förslag till uppdrag för regionfull-

mäktiges beredningar: 

Att sjukvårdsberedningen arbetar med uppgifter som rör livsstilsfrågor, före-

byggande hälso- och sjukvård samt länets hälso- och sjukvård och tandvård 

och att sjukvårdsberedningen under 2020 ska arbeta med uppdraget:   

 Vilket behov har norrbottningarna av tandvård? Motsvaras den av det 

utbud av tandvård som finns i Region Norrbotten idag? Hur kan tand-

vårdens arbetssätt utvecklas för att täcka behov av tandvård i regionen?  

Att uppdragsberedningen arbetar med uppgifter som rör aktuella frågor av 

brett allmänt intresse för länets invånare och att uppdragsberedningen under 

2020 ska arbeta med uppdraget:   
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 Hur ska regionen arbeta för att möta unga norrbottningars behov och 

intressen? Vilken strategi bör regionen ha för att med ett långsiktigt per-

spektiv locka fler ungdomar att stanna kvar i länet och fler unga vuxna 

att flytta till Norrbotten? 

Ärendet 
Beredningarnas arbetssätt är medborgardialog, en samtalsmetod där både 

medborgare och förtroendevalda är delaktiga. När dialogen genomförs väx-

lar deltagarna mellan att lyssna och att tala. Metoden innebär också att resul-

tatet av dialogen utgör en del av kommande beslutsunderlag och återkopplas 

till medborgarna.  

När beredningens ledamöter genomför dialoger ökar medborgarnas infly-

tande samtidigt som regionens förtroendevalda får större kunskap om med-

borgarnas behov. 

I val av uppdrag har presidiet använt följande kriterier  

 Länsperspektivet. Det ska gå att föra dialog om uppdragen i hela Norr-

botten 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 utvecklingsmöj-

ligheter identifieras och att hälsovinster i länet uppnås.  

 Möjlighet till dialog. Uppdragen måste gå att föra dialog om ur det per-

spektiv som beredningens grunduppdrag omfattar.  

 Nyhetsvärde. Uppdragen ska innefatta ett nytt ämne eller belysa ett tidi-

gare ämne på ett nytt sätt.  

Sjukvårdsberedningen 

Sjukvårdsberedningen arbetar med uppgifter som rör livsstilsfrågor, före-

byggande hälso- och sjukvård samt länets hälso- och sjukvård och tandvård.  

Region Norrbottens strategiska plan för 2020-2022 påminner om att barn-

konventionen blir lag från och med 1 januari 2020. Regionen ska arbeta med 

införande och efterlevnad av konventionens intentioner på alla nivåer i orga-

nisationen.  

Ett av de strategiskt målen i regionstyrelsen plan för 2020-2022 är en god, 

jämlik och samordnad vård för kvinnor, män, flickor och pojkar. Som fram-

gångsfaktor nämns bland annat fungerande samarbete och koordinering uti-

från patientens perspektiv. Samverkan internt och externt underlättas av att 

det finns en samsyn hos alla om vart vi är på väg. Ett prestigelöst samarbete 

bidrar till en samordnad hälso- och sjukvård och bättre nyttjande av resurser. 

Region, socialtjänst och skola samverkar för tidig upptäckt och åtgärd av 

ohälsa och utsatthet hos barn och unga.  
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För att hälso- och sjukvården i Norrbotten ska utvecklas på bästa sätt är det 

viktigt att kartlägga flickors och pojkars behov. Regionfullmäktiges presi-

dium föreslår att regionfullmäktige beslutar om följande uppdrag för sjuk-

vårdsberedningen:  

 Vilka behov av stöd och hjälp från en ungdomsmottagning har barn och 

ungdomar i Norrbotten?  

Uppdragsberedningen 

Uppdragsberedningen arbetar med uppgifter som rör aktuella frågor av brett 

allmänt intresse för länets invånare. 

I maj 2018 fattade regeringen beslut om en nationell trafikslagsövergripande 

plan för transportinfrastrukturen för planperiod 2018–2029. Infrastruktur-

satsningarna i den trafikslagsövergripande planen ska bland annat bidra till 

en omställning till ett fossilfritt välfärdsland. Rätt investeringar i transportin-

frastrukturen bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden. 

I Norrbotten är transport- och kommunikationssätten till övervägande del 

beroende av bilar och lastbilar. Den inledda omställningen till fossilfria 

transporter är nödvändig men medför också stora omställningar för samhället 

i sig och all dess funktionalitet och ekonomi.   

Region Norrbottens strategiska plan för 2020-2022 fastställer att regionen 

ska arbeta för ett sammanhängande transportsystem och förbättringar inom 

väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Hållbara och effektiva person- och gods-

transporterna ökar tillgängligheten. Utveckling och produktion av fossilo-

beroende bränslen för olika trafikslag ska främjas. 

Vidare skriver regionala utvecklingsnämnden i sin plan för 2019-2021 att de 

samhällsutmaningar som är kopplade till omställningen till en resurseffektiv 

och fossilfri region skapar goda möjligheter till både miljönytta och till nä-

ringsutveckling. Övergången till förnybara energikällor ger jord- och skogs-

brukets satsningar på produktion av bioenergi helt nya möjligheter till till-

växt. Energi- och miljöteknik och elintensiva etableringar har en lovande 

framtid, inte minst tack vare den stora tillgången på förnyelsebar vattenkraft 

och skog i Norrbotten. Regionen ska öka möjligheten att använda naturresur-

ser ur ett hållbart perspektiv. 

Region Norrbotten är en viktig aktör i arbetet med omställning till ett mer 

fossilfritt samhälle ur flera synvinklar 

 som välfärdsproducent 

 som ansvarig för kollektivtrafiken tillsammans med kommunerna (via 

regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM) 

 som regionalt utvecklingsansvarig.  

 

Region Norrbotten deltar också i omställningsarbetet via Energikontor Norr 

AB som är delägd av Region Norrbotten och Norrbottens kommuner. Ener-
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gikontor Norrs verksamhet riktar sig till länets samtliga invånare, företag och 

organisationer och samordnar även den kommunala energi- och klimatråd-

givningen i Norrbotten. Bolaget driver energi- och miljöfrågor på lokal och 

regional nivå i ett internationellt perspektiv och ska i enlighet med EU:s 

direktiv till regionala energikontor arbeta för ökad användning av förnybar 

energi och energieffektiv och miljöanpassad teknik.  

Den regionala utvecklingsstrategin för Norrbotten 2030 (RUS) uppmanar till 

att Norrbotten deltar i teknikutvecklingen för fossilfria och autonoma trans-

portslag och skapar förutsättningar för nya hållbara möjligheter. Här behövs 

särskilda utrednings- och utvecklingsinsatser för flexibla lösningar i till ex-

empel kollektivtrafiken och för att bättre styra trafiken utifrån behov. Norr-

botten är ett av det mest bilberoende länen i Sverige och flyget har en viktig 

funktion för tillgängligheten, vilket skapar drivkraft att hitta ny teknik för 

utveckling av miljöeffektiva alternativ. Fossilfria transporter har en avgö-

rande roll för att Sverige ska bli världens första fossilfria land. Det finns 

goda förutsättningar att klara den omställningen utan att försämra Norrbot-

tens konkurrenskraft.  

Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige beslutar om 

följande uppdrag för uppdragsberedningen:  

 Hur kan Region Norrbotten möjliggöra för medborgare och aktörer i 

Norrbotten att ställa om till en fossilfri region? 

Protokollsutdrag skickas till: 

Avdelningsdirektörer 

Divisionschefer 

  


