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Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar lägga redovisade meddelanden till handlingarna.  

Ärendet 
Följande meddelanden redovisas: 

Patientnämndens delårsrapport, april 2021 

Patientnämnden beslutade 2021-05-19 § 4 att godkänna delårsrapporten per 

april 2021, se bilaga.  

Det ekonomiska utfallet första tertialen 2021 visar på en ekonomi i balans 

samt en måluppfyllelse i ett av de tre strategiska målen, ett mål har delvis 

uppnåtts och ett mål har inte uppnåtts. Det ekonomiska utfallet visar på ett 

överskott jämfört med prognostiserat utfall för nämndens båda kostnadsstäl-

len (patientnämnden och stödpersonsverksamheten).  

Jämfört med tertial 1 föregående år har patientnämnden registrerat elva pro-

cent färre ärenden. De vanligast förekommande kategorierna av ärenden år 

vård och behandling, följt av kommunikation och tillgänglighet. Patient-

nämnden noterar en fortsatt ökning av inkomna ärenden via 1177 – vårdgui-

den. Under tertial 1 2021 var nästan hälften (47 procent) av ärendena an-

mälda via den digitala kontaktvägen 1177.  

Utdelning och översyn av ägardirektiv – Matlaget i Gällivare AB 

Regionfullmäktige beslutade 2020-06-17 § 59 att begära utdelning från Mat-

laget i Gällivare vid extra bolagsstämma i augusti samt att göra översyn av 

ägardirektivet för bolaget tillsammans med Gällivare kommun. 

Vid extra bolagstämma i Matlaget i Gällivare AB 2020-11-18 behandlades 

bolagsstyrelsens förslag till vinstutdelning med 3 mnkr. Region Norrbotten 

biföll styrelsens förslag men bolagsstämman beslutade avslå densamma.  

Region Norrbotten och Gällivare kommun har inte beslutat om ett gemen-

samt ägardirektiv till bolaget. Regionen och Gällivare kommun har vid ett 

ägarsamråd i december överenskommit att påbörja dialog om regionens ut-

träde som ägare i bolaget. Regiondirektör och kommundirektör har fått upp-

draget och dialoger pågår. 

Bilagor: 
Patientnämndens beslut 2021-05-19 § 4 – delårsrapport april 2021 

Patientnämndens delårsrapport april 2021 
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