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Interpellation till regionstyrelsens ordförande Kennet Backgård gällande BB i Malmfälten 

 

Frågan om BB har länge varit viktig för invånarna i Kiruna kommun. Ofta har kravet om 

återöppnande av BB förts fram av kommunmedborgare och politiska företrädare från Kommunen, ett 

krav som också Sjukvårdspartiet fört fram och lovat kirunaborna i sina vallöften.  

Det finns många åsikter i frågan rörande BB och så sent som 2019 sa regionstyrelsens ordförande och 

Sjukvårdspartisten Kennet Backgård i en intervju med NSD att ” Vi säger som så att nu tar vi inte 

ställning till det förens det nya sjukhuset är byggt”. Detta är enligt oss socialdemokrater ett mycket 

underligt uttalade först och främst för att sjukvårdspartiet har lovat sina väljare i Kiruna att det skulle 

öppnas ett BB om dom kom till makten. Det är också märkligt att man ska vänta tills sjukhuset står på 

plats innan man tar ställning i frågan då ett införande av ett nytt BB i Kiruna rimligen borde påverka 

utformningen av sjukhuset och därmed borde avgöras eller förberedas i och under projekteringen.  

 

Bristen på tydlighet från regionledningen skapar stor oro i hela Malmfälten. Många inser att det inte 

finns underlag för två BB avdelningar i Malmfälten då antal födslar gör det omöjligt att hålla 

medicinsk kvalité om det blir en uppdelning. Personal och kommunmedborgare i Gällivare, Pajala och 

Jokkmokk måste också få svar på vilka planer regionen har för BB i Gällivare. Nu måste 

regionledningen inse att det är dom som styr och att det är dom som måste berätta vad dom vill.  

 

Alla invånare i Malmfälten förtjänar tydlighet i frågan och det är dags för regionledningen att lägga 

fram fakta på bordet, tydlighet och bra samt välgrundade beslut vinner alla på.  

 

Därför ställer vi följande frågor: 

 

Kommer regionstyrelsens ordförande och den styrande majoriteten i Regionen att återöppna BB i 

Kiruna i samband med öppnande av det nya sjukhuset som planeras? Om inte kommer lokalerna som 

byggs inne i det nya sjukhuset att byggas så att en BB avdelning kan öppnas när sjukhuset står klart? 

Finns det ett nog stort befolknings och underlag av födslar för att på ett patientsäkert och 

kvalitetsmässigt sätt ha två BB i Malmfälten? 

 

Vilka planer har regionledningen för BB i Gällivare?  

 

Om BB öppnas i Kiruna kommer BB i Gällivare att läggas ner?   
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