Svar på interpellation från Jenny Landernäs (m) och Stephanie Bruksgård (m)
om: Är invånarnas synpunkter någonting att ha?
Jenny Landenäs och Stephanie Bruksgård har ställt en interpellation angående invånardialog. I
interpellationen ställs 3 frågor:

1. Menar majoriteten allvar med att föra dialog med invånarna?
Vi i majoriteten tar invånardialoger på största allvar. Under 2014 arbetade demokratiberedningen fram
ett nytt förslag för hur vi kan stärka landstingets demokratiarbete, en förändring som samtliga partier
stod bakom. Invånarnas synpunkter är en viktig del i beslutsfattandet och den nyinrättade Beredningen
för invånardialog blev direkt underställd fullmäktige.
2. Är det rimliga förutsättningar beredningen givits?
Att genomföra en förändring och starta en ny beredning med nya ledamöter som ska hitta arbetsformer
tar tid – något som alla var medvetna om. Förutsättningen för beredningens arbete kan förstås
diskuteras och kan behöva förändras och struktureras om. Stöter arbetet på problem gäller det att ta
lärdom av detta och se vad som behöver förändras. Delar i uppdraget för beredningen kan behöva
förtydligas och en gränsdragning mellan denna beredning och LS beredningarna kan behöva göras.
Det gäller frågan om roller och ansvar att genomföra de olika dialogerna. Det kommer att ske en
uppföljning av beredningarnas arbete i slutet av året.
3. Hur kommer det sig att dialogplaneringen inte började samtidigt som övrigt strategiarbete?
När det gäller dialogen kring Hälso- och sjukvård 2025, inleddes arbetet med att ta fram ett
faktaunderlag, tänkbara scenarios och frågeställningar under våren. När detta var framme påbörjades
diskussionen om den fortsatta processen, det vill säga hur materialet skulle tas vidare och då kom
frågan om vilka grupper som skulle vara delaktiga i det fortsatta arbetet.
Att föra en dialog om Hälso- och sjukvården 2025 med våra invånare är viktigt då vi vet att det är ett
ämne som berör och är intressant för väldigt många. Från början var tidplanen för dialog väldigt snäv
så det är nu bestämt att invånardialogen för hälso- och sjukvård 2025 ska löpa över längre tid än vad
som tidigare var tänkt. På så vis skapar vi bättre förutsättningar att få till en riktigt bra dialog som både
kan ge oss beslutsunderlag och som på olika sätt kan involvera invånare över tid.
Invånardialog är ett ansvar för oss förtroendevalda och vi måste ta det ansvaret tillsammans. Detta
måste ske över partigränser och med hjälp och stöd från tjänstemän för att utveckla dialogen. Vi lär
oss genom att gå framåt och vi får ha en ambitionsnivå som är rimligt utifrån de resurser vi har.
Med detta anser jag att interpellationen är besvarad.
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