
 

     Luleå den 11 juni 2020 

 

 

Enkel fråga till regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård 

 

Tycker du att det finns behov av att göra en krisgenomlysning av Region Norrbottens hantering 

av Corona Covid-19 pandemin? 

 

 

Anders Öberg (S) 

Regionråd i opposition 

  



 

Luleå den 2 juni 2020 

 

Interpellation till Regionstyrelsens ordförande Keneth Backgård om Region 

Norrbottens digitala väg in i vården - Digitalen en möjlighet 

 

Det har varit strategiskt rätt att utveckla och tillgängliggöra den webbaserade ingången in i vården 

”Digitalen”. Men vi saknar fortfarande den breda informationen till länets alla hushåll om 

möjligheten att använda sig av ”Digitalens” med dess utbud och verksamhet.  

För att vi som medborgare skall förstå skillnaden på regionens vårdlösning ”Digitalen” och de 

olika privata digitala lösningarna som ”Kry” och ”Min doktor” mfl krävs det en bredare 

information till länets medborgare. Det är viktigt att synliggöra vilka ekonomiska förluster som 

den egna hälsocentralen drabbas av när jag som patient använder mig av privata vårdappar.  

Eftersom vi inte har någon information om att det är på gång ställer vi följande frågor:  

Har Region Norrbotten för avsikt att göra ett utskick med information till samtliga hushåll som 

beskriver Norrbottningens egna möjliga till digital kontakt med vården  

Vårt förslag är att Region Norrbotten skickar ut information till samtliga hushåll där man 

upplyser om Norrbottens möjlighet till digital kontakt med vården – Digitalen, och där man även 

beskriver konsekvenserna för min Hälsocentral när jag som patient använder andra vårdföretag 

än Region Norrbottens egen lösning Digitalen. 

Är det möjligt idag se ekonomiska effekter för Region Norrbotten med införandet av Digitalen i 

relation till den privata alternativen?  

 

Anders Öberg (S) 

Regionråd i opposition 

 

Sven Holmqvist (S) 

Regionfullmäktigeledamot  

Skickad  



 

Luleå den 2 juni 2020 

 

Interpellation till Regionrådet Nils-Olov Lindfors med ansvar för regional 

utveckling om nya jobb till de uppsagda medarbetarna vid Museet.  

 

Det har nu gått drygt en månad sedan Regionrådet i NSD klargjorde att Region Norrbotten 

skulle göra allt för att de nu varslade och idag uppsagda medarbetarna vid Museet. Medarbetare 

som gjort betydelsefulla insatser för att digitalisera stora delar av Norrbottens minne.  

Svaret till NSD på frågorna kring framtiden var tydligt från reigonrådet:  

– Jag har haft kontakt med vår HR-avdelning och försäkrat mig om att vi gjort allting korrekt 

hittills, vilket är fallet. Men jag är också medveten om det ansvar som vi har, inte minst med att 

inkludera personer med funktionshinder. Jag hoppas att vi ska hitta andra tjänster åt dem. I första 

hand inom det verksamhetsområde som de har. Annars är vi skyldig att göra en ordentlig 

inventering för att utreda om det finns något annat som passar. Vi kommer att följa ärendet 

löpande, säger Nils-Olov Lindfors 

– Vi har givetvis en skyldighet som arbetsgivare att göra allting som vi kan för att lösa det här, 

säger Lindfors 

Frågan till regionrådet är därför: 

På vilket sätt har regionrådet agerat i frågan och vilket är ditt ansvar? 

Vilka jobba kommer medarbetarna som jobbat 24 år vid länsmuseets digitaliseringsverksamhet att 

erbjudas inom regionen? 

Tycker regionrådet att detta har varit rätt väg att bemöta denna personalgrupp genom att varsla 

och säga upp medarbetarna och sen ta fram plan för utveckling för verksamheten? 

 

Anders Öberg (S) 

Regionråd i opposition 

 

Ia Uvberg (S) 

Regionfullmäktigeledamot  

 

Skickad  



 

Gällivare och Luleå den 2 juni 2020 

 

Interpellation till regionrådet Linda From om vilka operationer som ska 

upphandlas av privata aktörer.  

Det är med stor oro vi nu ser en utvecklingen med längre köer till undersökning, behandlingar 

och operationer. Norrbotten rapporterad som det län där det ställts in flest operationer för att 

kunna möta norrbottningarnas behov av Covid vård. En omställning som självklart varit 

nödvändig men vars konsekvenser måste hanteras. Är det något som denna Corona kris har visat 

är det att samhället och dom offentliga verksamheternas förmåga att ställa om och möta dom 

utmaningar som knackar på dörren är stor.  

 

Mitt i den brinnande Corona krisen klargör Regionrådet Linda From att det nu är läge för privat 

vård? Enligt bland annat SR ser den politiska ledningen positivt på att anlita privata vårdföretag, 

något som oroar många anställda och invånare i Norrbotten och det är också den oron som är 

anledningen till denna interpellation. 

Vårdens medarbetare och tjänstepersons ledning har gjort otroliga insatser för att ställa 

verksamheten i denna brinnande kris och därför borde politiska diskussioner om privatiseringar 

eller ej vänta men eftersom rapporterna från media visar sitt tydliga språk måste dessa frågor 

ställas redan nu.  Vi socialdemokrater får känslan att regionledningen med Moderaterna, Centern 

och Sjukvårdspartiet i spetsen kommer använda Corona krisen som ett instrument för att öka 

andelen privat vård i Norrbotten. Vi interpellanter hoppas verkligen att den känslan är fel men 

vill därför att regionledningen och Linda From redogör för följande frågor: 

 

På vilka områden är det idag aktuellt med att upphandla privata vårdgivare? 

För vilka belopp är det aktuellt att göra upphandlingar? 

 

Om upphandling sker kommer den ordinarie verksamheten som fanns inom regionen innan 

Corona krisen att minskas?  

 

Johannes Sundelin 
Ledamot i regionfullmäktige (s) 
 
Lennart Törnlund 
Ledamot i regionfullmäktige (s) 
  



 

Piteå den 2 juni 2020 

 

Interpellation angående samverkan vad gäller barn och ungas psykiska ohälsa. 

Detta borde vara en interpellation som jag inte skulle behöva skriva eftersom Norrbottens läns 
landsting och Kommunförbundet i Norrbotten redan 2013 antog en överenskommelse om 
samverkan kring barn och unga som är i behov av åtgärder från mer än en aktör (Norrbus). I 
överenskommelsen finns en tydlig struktur för arbetet med samverkansgrupper på såväl länsnivå, 
länsdelsnivå som kommunnivå, mål, målgrupper, arbetsmodell och ansvarsfördelning. 
 
Under 2019 genomförde regionens revisorer en granskning av hur överenskommelsen användes 
och efterlevdes. Ett antal nyckelpersoner intervjuades och i rapporten ”Samverkan mellan 
regionen och länets kommuner när det gäller barn och unga med psykisk ohälsa” framkommer en 
del uppseendeväckande resultat.  

 I intervjuerna framkommer att samverkan idag inte sker enligt den iordning som 
förespråkas i styrdokumentet, bland annat skall en avvikelserapport skrivas om någon av 
samverkansparterna inte arbetar enligt den överenskomna modellen. Hur denna rapport 
sedan skall hanteras råder stor okunskap om 
 

 I granskningen framkommer att ingen av de olika nivågrupperna fungerar på ett 
tillfredsställande sätt. I länsgruppen sitter ej alltid ansvarig politiker med (från alla 
kommuner), i länsdelsgrupperna saknas beslutsmandat och det finns stor olikhet mellan 
grupperna inbördes, vilket bidrar till att processerna blir långsamma När det gäller 
kommunnivån visar det sig att det dels inte finns grupper i alla kommuner och där de är 
etablerade ibland saknas representanter från socialtjänsten och närsjukvården.  

 

 För att fylla tomrummet inom vården för barn och unga med medelsvår och lättare 
psykisk ohälsa och som ett komplement till hälsocentralerna startade 2017 Barn- och 
ungdomshälsan. Revisorernas granskning visar dock att det finns stor okunskap om barn- 
och ungdomshälsans uppdrag både bland chefer och vårdpersonal.  
 

 Revisorerna finner vidare att det saknas samsyn om ansvarsfördelning, mm. Och när det 
gäller åtgärder för att styra verksamheten enligt överenskommelserna görs vissa försök på 
verksamhetsnivå men på regionnivå har det inte vidtagits några övergripande åtgärder 

 
 
I den strategiska plan som tog av regionfullmäktige i november 2018 lyfts särskilt fram vikten av 
”goda livsvillkor och jämlik hälsa som en grund för ett attraktivt Norrbotten” och i styrelsens 
plan där fullmäktiges mål konkretiseras poängteras att ”samverkan med andra för en förbättrad 
folkhälsa” är en viktig framgångsfaktor. Vidare slår det fast i styrelseplanen 2020-2022 att 
”region, socialtjänst och skola samverkar för tidig upptäckt av ohälsa och utsatthet hos barn och 
unga. Det är alltså klart att den politiska ledningen i styrdokumenten lyfter lyfter området. Men 
hur ser det då ut i Norrbotten?, Jo, om vi tittar oss runt kan vi se hur antalet barn och unga som 
mår psykiskt dåligt ökar i länet och att väntetiderna för utredningar etc  kan vara långa. De unga 
behöver insatser från flera håll: skola, socialtjänst, sjukvården, mm, och för detta finns det 
överenskommelser – men de följs inte alltid och de ungas behov av vård och stöd tillgodoses ej! 
 



 

Sammanfattningsvis kan vi slå fast att det finns tydliga målsättningar, mall för samverkan, 
kontrollmål, etc men det brister när det gäller uppföljning av målen vilket i sin tur leder till att 
verksamheten inte fungerar på ett optimalt sätt.  
 
 
Med anledning av ovanstående frågar jag regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård  
 

Vilka åtgärder avser regionledningen och du som ordförande för 
regionstyrelsen att vidta för att regionen som en av parterna skall leva upp 
till målen i överenskommelsen? 
 
Vilka åtgärder avser regionledningen och du som regionstyrelsens 
ordförande vidta så att barn och unga med psykisk ohälsa i Norrbotten får 
rätt hjälp och vård och stöd enligt överenskommelsen?  
  

Elisabeth Lindberg 
Ledamot i regionfullmäktige (s) 
 
 
 
 
Skickad 

  



 

Pajla den 2 juni 2020 

 

Interpellation med anledning av tillgänglighetsrådet i Pajalas rapport   

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet i Pajala kommun har 2018-06-08 genomfört en 
tillgänglighetsinventering av Region Norrbottens fastighet som där Pajala Hälsocentral och 
Folktandvården har sina verksamheter. I rapporten framkom flertalet brister. Enligt Pensionärs- 
och tillgänglighetsrådet har de efterfrågat en åtgärds- och tidsplan för hur dessa brister ska 
åtgärdas men svar har uteblivit.  
  
Min fråga till regionrådet är: 
 
Hur och på vilket sätt kommer ledningen att hantera och följa upp denna tillgänglighetsrapport? 
 
 
Ann-Sofie Isaksson 
Ledamot i regionfullmäktige (s) 

 

 

Skickad 


