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Tjänsteskrivelse Regionstyrelsens svar på fullmäktigeberedningarnas rapporter
RS 460-2020
Sammanfattning
De tre fullmäktigeberedningarna för folkhälsa och demokrati fick inför 2019 tre uppdrag av
regionfullmäktige;
1.Utveckla former för medborgardialog som bidrar till ökat medborgarinflytande i det
hälsofrämjande arbetet inom Region Västerbotten
2.Utreda och föreslå former för dialog med kommuner, samhällsorgan, frivilligorganisationer och
andra intressenter i folkhälso- och demokratifrågor
3. Utifrån ett medborgarperspektiv belysa hinder och goda exempel på övergångarna mellan
sjukhusvård och kommunal hemsjukvård.
Uppdragen har redovisats i beredningarnas rapporter som behandlades i regionfullmäktige den 1819 november 2019, § 192-194. Vid sammanträdet beslutades att rapporterna skulle överlämnas för
beredning till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Beredning av rapporternas
uppdrag 1 och 2 har hanterats inom ramen för regionstyrelsens verksamhet medan uppdrag 3
bereds av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Gällande uppdrag 1 framgår i rapporterna att medborgardialog är en viktig del i den demokratiska
processen men att det inom regionen finns ett behov av policy och riktlinjer för när, var och hur
medborgardialoger ska genomföras. För att lyckas med en bra medborgardialog krävs en grundlig
planering för att utifrån rätt frågeställning nå rätt målgrupp. Förslaget från regionstyrelsens sida är
att det inom regionen arbetas fram en riktlinje för genomförande av medborgardialog.
Gällande uppdrag 2 beskriver de tre beredningarna hur de under 2019 har samverkat med
kommunernas folkhälsoråd, träffat patient- och pensionärsföreningar, genomfört olika möten som
visat sig vara viktiga för möjligheten till dialog och samverkan. Med hänvisning till det arbete som
pågår kring den nya samverkansstrukturen samt beredningarnas intention att fortsätta arbetet med
att hitta former för samverkan med intresseorganisationer mm, föreslås inga ytterligare åtgärder
kring detta uppdrag från regionstyrelsens sida.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar:
Regiondirektören får i uppdrag att utarbeta en riktlinje för genomförande av medborgardialog i
Region Västerbotten. I detta uppdrag ingår även att göra en översyn av hur och i vilken omfattning
medborgardialog sker idag.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta:
Redovisningen godkänns.

