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Minnesanteckningar
Samråd med nya Region Västerbotten
Funktionsrätt Västerbottens styrelse har tillsatt en arbetsgrupp med syfte att ta fram ett förslag på
hur vi själva önskar att samverkan med framtida Region Västerbotten ska struktureras och fungera. I
förslaget som ska kommuniceras med Region Västerbottens politiker finns det en
samverkansstruktur för den politiska organisationen och en för tjänstemannaorganisationen. I den
första innefattar samråd och den andra brukarråd, patientråd och anhörigråd.
Politisk samverkan
Arbetsgruppen har arbetat fram två förslag gällande samverkan där gruppen förespråkar modellen
där samverkansgrupper för funktionshinder- och patientrörelsen finns direkt under de två stora
nämnderna, Hälso- och sjukvårdsnämnden och den Regionala utvecklingsnämnden. Ett sådant
upplägg skapar goda förutsättningar för föreningarna att företräda dess medlemmar genom hela
processen och inte hamna i en situation att endast kommentera redan tagna beslut. Gruppen är
övertygade om den strukturen leder till att Region Västerbotten får tillgång till större delar av vår
unika kompetens och erfarenhet och att det leder till bättre och mer genomtänkta beslut som gynnar
våra medlemmar. Vidare betonar arbetsgruppen vikten av att samverkan mellan oss sker explicit och
att vi måste undvika sammanslagningar av samverkan. Ett exempel från Landstinget har varit ett Råd
för mänskliga rättigheter där samtliga områden kopplat till diskriminering är deltagande. Vi tror att
det leder till att ingen blir hörd då områdena är vitt skilda och därmed tar uppmärksamhet från
varandra.
I det andra förslaget samverkar vi direkt med styrelsen. Arbetsgruppen bedömer att det upplägget
inte skapar det inflytande som krävs för att kalla det samverkan eller samråd.
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Sam- och brukarrådsmötet instämmer med arbetsgruppens och gör samma bedömning. Vidare
tycker mötet att de två olika samverkansfunktionerna ska ha två separata grupper med
förtroendevalda. Alltså ska vi nominera och välja två olika grupper för den samverkan. Mötet vill
också att vi lägger mycket vikt vid att förhandla förutsättningar och ersättningar till våra deltagare.
Det ska handla om allt från ersättning för förlorad arbetsinkomst till videosamtal. Samverkan måste
vara tillgänglig ur många olika perspektiv och respektera det faktum att vi är länsorganisationer.
Bilden nedan visar ett exempel på hur samverkan kan byggas upp.
Bilden nedan är under arbete och ska inte spridas.
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Tjänstemannasamverkan
Samverkan med förtroendeorganisationen inom framtida Region Västerbotten vill arbetsgruppen ska
spegla hela folkrörelsens sammansättning. Med det menar gruppen att alla föreningar ska ha
möjlighet och ett strukturerat forum för samverkan med tjänstemännen. I dagsläget finns det stora
”hål” i samverkan där många föreningars medlemmar inte har någon möjlighet att påverka i
folkhälso- eller sjukvårdsfrågor. Därför föreslås en organisation som gör det motsatta och faktiskt
inkluderar samtliga. Detta kan innebära att några små brukarråd som finns idag förändras och fasas
in i något mer övergripande. Syftet är fortfarande att det ska vara ett forum även för detaljfrågor
men inte uteslutande. Den modell vi tagit fram involverar samtliga verksamhetsområde i Region
Västerbotten. Nedan har ni en bild på tankarna under arbete. Dessa ska kommuniceras med
Landstinget och framöver kommer vi kunna redovisa något bestämt. Sam- och brukarrådsmötet står
bakom arbetsgruppens tankar i det stora hela. De önskar dock att vi tydliggör vikten av samverkan
med medicinsk teknik och digitalisering. Vidare diskuterades samverkan med primärvården i länet
som i dagsläget är i princip obefintlig. Mycket på grund av hur Landstinget är organiserat med tre
nämnder utan driftansvar och en driftansvarig styrelse utan organiserad samverkan med oss. I den
nya organisationen kommer möjligheterna förändras till det bättre då primärvården inkluderas i
Hälso- och sjukvårdsnämnden. Utöver detta önskar vi samverkan på brukarnivå för primärvården i
inlandet, Skellefteå med omnejd samt Umeå med omnejd. Mötet efterfrågar även möjligheter för
anhöriga att samverka och arbetsgruppen ska titta på detta. Bilden nedan är uppdaterad med
önskemål från detta möte.
Bilden nedan är under arbete och ska inte spridas.
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Dags för val av förtroendevalda
Funktionsrätt Västerbotten har ytterligare en arbetsgrupp kopplat till vår framtida samverkan. Denna
grupp fokuserar på strukturerna vi inom funktionsrättsrörelsen ska leva efter när det kommer till
sam- och brukarråd i framtiden.
Arbetsgruppen presenterade sitt arbete så här långt för sam- och brukarrådsmötet. Det handlar om
ett introduktionsdokument, en checklista för samverkan samt strukturen för val och nomineringar.
På det utökade ordförandemötet, där valen görs, i november kommer vi börja mötet med att besluta
om dessa dokument samt regler kopplat till valet.
Introduktionsdokumentet
Dokumentet är i stora drag oförändrat från tidigare och skapades i samband med valet för fyra år
sedan. De stora förändringarna handlar om layout kopplat till vårt nya namn. Däremot upplever vi att
inte att dokumentet har varit levande inom grupperna som samverkar. Under mötet går vi igenom
innehållet snabbt och stannar till vid definitionerna som vi, funktionshinder- och patientrörelsen har
valt. De definitionerna utgår från EU-koden för samverkan, socialstyrelsen och nationalencyklopedin.
Summan av diskussionen under mötet är att vi förespråkar ordet samverkan före samordning då
svenska lagstiftning ofta använder det ordet. Samverkan innebär även ett närmare samarbete än
samråd.
Vidare diskuterades längden på förtroendeuppdragen. Några mötesdeltagare anser att två år är det
bättre alternativet och några andra mötesdeltagare att fyra år är att föredra. Det vi kunde enas om
under mötet är vikten i att förtroendevalda inom samverkan väljs omlott för att säkerställa att vi inte
förlorar viktig erfarenhet och kunskap. Men även för att underlätta introduktion av nya
förtroendevalda.
Mötet diskuterade även eventuella problem som ersättare av förtroendevalda som blir sjuka, flyttar
eller av annan anledningen inte kan fullgöra uppdraget. Där fanns enighet i att Funktionsrätt
Västerbottens styrelse har uppdraget och rätten att besluta om ersättare. Detsamma gäller i fall
kopplat till förtroendevald som inte sköter sitt uppdrag.
Checklistan
Sam- och brukarrådsmötet anser att en checklista för samverkansgrupper är en god idé och går på
arbetsgruppens linje. Men en checklista som strukturerar vem som gör vad inom respektive grupp
underlättas möjligheter till utbyte av erfarenheter mellan och inom grupperna. Vi tror att det kan
leda till en bättre introduktion och även tydliggöra vad uppdragen innebär inför exempelvis
nomineringar. Det är viktigt att även maktstrukturen framgår tydligt i checklistan och övriga
dokument. Arbetsgruppen kommer skicka ut checklistan till deltagarna på mötet och önskar
kommentarer och synpunkter.
Efter val av förtroendevalda
Arbetsgruppen föreslår att vi efter valet ordar fyra sam- och brukarrådsmöten per år istället för två
stycken som det är idag. Mötet anser detsamma men tror att vi måste lägga mycket krut på innehåll
för att göra dem intressanta och meningsfulla. Vidare efterfrågar mötet utbildning för
förtroendevalda så att de kan känna sig trygga i sin roll. Det handlar om många delar som exempelvis
att på ett tydligt sätt kommunicera vårt samhällsuppdrag och den Europeiska koden för samverkan.
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