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Förfrågan till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionala
utvecklingsnämnden
Fullmäktigeberedningarna för folkhälsa och demokrati har sedan 2019 arbetat med
medborgardialog utifrån av fullmäktige givna tematiska uppdrag. Temana har spänt
över en rad områden och fokus har varit att lyfta invånarnas behov och bereda dem
möjlighet till dialog med den politiska organisationen. Detta för att kunna bidra till och
påverka det regionala beslutsfattandet.
Beredningarna har också samverkat och fört dialoger med kommuner,
samhällsorgan, frivilligorganisationer och andra intressenter för att få ett bättre
underlag för bedömningar av behov och få till stånd en bredare medverkan i arbetet
med hälsofrämjande insatser.
En betydande del i medborgardialogen är återkopplingen, dels till de som medverkat
i dialoger, dels till övriga invånare. Återkopplingen är den kommunikation som visar
för invånarna att det är meningsfullt att delta i olika former av medborgardialog och
att det som kommit fram i medborgardialogen faktiskt kan påverka beslutsfattandet.
En god återkoppling kan stärka förtroendet och stärka viljan att föra dialog medan
bristande återkoppling kan skapa en känsla av att dialogen var bortkastad tid och att
invånarnas synpunkter inte tagits på allvar eller tappats bort.
Fyra år har gått sedan beredningarna inledde sina första tematiska
medborgardialoger. Nu närmar sig slutet på mandatperioden och beredningarna
anser det angeläget att få information om vilka åtgärder som har vidtagits inom
regionen som resultat av de rapporter som beredningarna har sammanställt med
invånarnas behov och synpunkter som utgångspunkt.
Nedan listas uppdragen som beredningarna fått 2019–2021. Inom vart och ett av
dessa önskar beredningarna få svar på följande frågor:
1. Vilka åtgärder har genomförts i nämnden/styrelsen med anledning av de
behov som beredningarna har lyft i sina rapporter utifrån genomförda
medborgardialoger?
2. Planeras ytterligare åtgärder de kommande åren?
För 2021 års uppdrag ombeds nämnderna endast att svara på eventuella åtgärder
som genomförts efter april 2022 då nämnderna/styrelsen senast återrapporterade
genomförda insatser till fullmäktige.
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År

Uppdrag
Utveckla former för medborgardialog som bidrar till ökat
medborgarinflytande i det hälsofrämjande arbetet inom Region
Västerbotten

2019

Utreda och föreslå former för dialog med kommuner, samhällsorgan,
frivilligorganisationer och andra intressenter i folkhälso- och
demokratifrågor
Utifrån ett medborgarperspektiv belysa hinder och goda exempel på
övergångarna mellan sjukhusvård och kommunal hemsjukvård

2020

Genom medborgardialog och i samverkan med kommuner och andra
aktörer i samhället ta fram underlag vad som kan göras för att främja
barn och ungas psykiska hälsa.
Genom medborgardialog ta fram underlag för att stärka god och nära
vård ur ett medborgarperspektiv med fokus på jämlikhet och
tillgänglighet genom samverkan med andra aktörer.

2021

Genom medborgardialog och i samverkan med relevanta
samhällsaktörer undersöka hur regionens verksamheter på ett mer
effektivt sätt kan stötta invånarna i arbetet med att förebygga övervikt,
fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom för ökad livskvalitet och för att
främja en jämlikare folkhälsa i Västerbotten.

På uppdrag av beredningarna för folkhälsa och demokrati i Södra Lappland,
Skellefteå- och Norrsjöområdet och Umeåregionen.
Daniel Johansson, Ordförande fullmäktigeberedningen i Södra Lappland
Mahmoud Alturk, Ordförande fullmäktigeberedningen i Umeåregionen
Janeth Lundberg, Ordförande fullmäktigeberedningen i Skellefteå- och
Norsjöområdet

