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§ 242 

Motion 11-2022 om inrättande av hälso- 

och sjukvårdsnämnd 

Dnr 599-2022 

Regionstyrelsens beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Reservation 

Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.  

Yttrande till beslutsförslaget 

Nuvarande politisk organisation i Region Norrbotten bygger på inriktningen 

att regionstyrelsen ska ha helhetssyn över hälso- och sjukvårdsfrågor inklu-

sive stödfunktioner. Inrättande av en särskild hälso- och sjukvårdsnämnd 

skulle innebära att ansvaret för regionens största uppdrag förskjuts utanför 

regionstyrelsens försorg. Regionstyrelsen anser inte att detta är en ändamåls-

enlig struktur för Region Norrbottens politiska organisation.  

Beslutsunderlag 

Motion 11-2022 om inrättandet av hälso- och sjukvårdsnämnd 

Ärendets behandling under sammanträdet 

Glenn Berggård (V) föreslår bifalla motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Glenn Berggårds förslag och 

finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.  

Sammanfattning 

Glenn Berggård (V) föreslår i en motion att regionfullmäktige ska besluta att 

inrätta en hälso- och sjukvårdsnämnd i Region Norrbotten. Förslaget motive-

ras med att regionens politiska organisation uppvisar en obalans i förhål-

lande till andra regioner, som i de flesta fall har inrättat hälso- och sjuk-

vårdsnämnder. Vidare hävdas i motionen att dagens hälso- och sjukvårdspo-

litiska beslut kan behöva hanteras av politiker intresserade av detta politik-

område på samma sätt som regionala utvecklingsfrågor hanteras i den reg-

ionala utvecklingsnämnden. 

Regionstyrelsen anser att motionen ska avslås.  
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Ärendet 

Förslaget om inrättande av en hälso- och sjukvårdsnämnd innebär att ansva-

ret för hälso- och sjukvårdsfrågorna i regionen skulle övertas av nämnden 

från regionstyrelsen. Det innebär också att merparten av regionstyrelsens 

budget skulle tas över av nämnden. I och med att varje nämnd är en egen 

suverän myndighet kan styrelsen därefter inte besluta över områden och 

ärenden som tilldelats nämnden och inte heller överpröva nämndens beslut.  

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Stabschef 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

  


