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Uppföljande interpellation om BB i Malmfälten till regionstyrelsens ordförande Kenneth 

Backgård 

 

I maj 2021 frågade vi socialdemokrater i en Interpellation till regionstyrelsens ordförande Kenneth 

Backgård ett antal frågor gällande BB i Malmfälten. Vi beskrev i den interpellationen att det måste vara 

tydligt för personalen och invånarna i Malmfälten vilka planer regionledningen har förr BB 

verksamheten då osäkerheten skapar stress och oro. I svaret på interpellationen skrev styrelsens 

ordförande bland annat:  ”Region Norrbotten och LKAB har i mars 2021 enats om att genomföra en 

förstudie av det nya sjukhuset i Kiruna. Förstudien ska ta fram underlag för utformningen av det nya 

sjukhuset inklusive vilka funktioner som behöver finnas där. Förstudien ska vara klar vid årsskiftet 

2021/2022 och regionledningen kommer inte föregå resultaten av den”. Under debatten i 

regionfullmäktige när interpellationen hanterades frågade vi socialdemokrater dessutom om 

regionledningen anser att bb ska startas upp i samband med byggandet av nya sjukhuset sa 

regionstyrelsens ordförande att man absolut inte kunde säga vad sjukhuset ska innehålla då man inte 

ska ”visa sina kort” innan förhandling med LKAB gällande ersättningen för sjukhuset är genomförd. I 

en intervju/artikel med SVT den 16/11 2021 berättar regionstyrelsens ordförande att han kommer 

kräva ersättning för BB då verksamheten tidigare funnits i huset som ska ersättas, något som Kennet 

Backgård i diskussion med oss Socialdemokrater sagt att han inte kan ta ställning om innan 

förhandlingen med LKAB. För att undvika missförstånd kommer här den exakta texten från detta 

stycket i artikeln:  

 

”Kenneth Backgård berättar att man kommer att begära ersättning av LKAB för alla funktioner och 

avdelningar i det gamla sjukhuset. Både de som finns nu, men också de som funnits tidigare. 

– Och det innebär att har vi haft ett BB och en förlossningavdelning som funktion och verksamhet så 
ska vi ha ersättning för det, det är min syn.” 
 
Dessa nyheter föranleder oss socialdemokrater att ställa ett antal frågor: 
 
När kommer resultatet från förstudien vara klar och när kommer styrelsen få information om 
resultatet? 
 
Varför kunde regionstyrelsens ordförande vid interpellationsdebatten i maj 2021 inte svara på frågan 
om bb eller lokaler för bb ska finnas i det nya sjukhuset när han till media i november 2021 kunde 
svara? 
 
Innebär svaret om att ersättning för bb ska ingå i förhandlingen att bb i Kiruna kommer att öppnas 
och hur påverkar detta iså fall bb i Gällivare? 

Johannes Sundelin  
Regionfullmäktigeledamot (s) 
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