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Meddelanden till regionstyrelsen 2021-
05-05 
Dnr 521-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar lägga redovisade meddelanden till handlingarna.  

Ärendet 
Följande meddelanden redovisas: 

Avsändare   Ämne 

Glenn Berggård (V) Initiativärende 8-2021 om psy-

kisk ohälsa och självmordsför-

sök 

Anders Öberg (S) Initiativärende 9-2021 om om-

startsprogram för Norrbotten ef-

ter coronapandemin 

Regionala utvecklingsnämnden Sammanträdesprotokoll 2021-

01-26 

Regionala utvecklingsnämnden Sammanträdesprotokoll 2021-

02-23 

Infrastrukturdepartementet Remiss – Kompletterande be-

stämmelser till EU:s förordning 

om en gemensam digital ingång 

Socialdepartementet Remiss – Justering av avgifter 

för den statliga kontrollen av lä-

kemedel 

Socialdepartementet Remiss – God och nära vård – 

Rätt stöd till psykisk hälsa 

Socialdepartementet Remiss – Konsekvenser av ju-

sterade åldersgränser i pensions-

systemet och i andra trygghets-

system (besvaras ej – innehåller 

ej förslag att ta ställning till) 

Socialdepartementet Remiss – Statsbidrag för att 

främja ett hållbart arbetsliv 

inom vård och omsorg 

Socialdepartementet Remiss – Barnets bästa när vård 

enligt LVU upphör 
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Socialdepartementet Remiss – När behovet får styra-

ett tandvårdssystem för en mer 

jämlik tandhälsa 

Socialdepartementet Remiss – Fortsatt giltighet av 

covid-19-lagen och lagen om 

tillfälliga smittskyddsåtgärder 

på serveringsställen 

Socialdepartementet Remiss – En stärkt försörjnings-

beredskap för hälso- och sjuk-

vården 

Justitiedepartementet Remiss – Struktur för ökad mot-

ståndskraft 

SKR Beslut gällande begäran om 

aktivering av krislägesavtalet 

Regionens revisorer Revisionsrapport Jämförande 

PM, Granskning av 1177 Vård-

guidens tjänster 

Regionens revisorer Rapport översiktlig arbetsmiljö-

granskning BD Pop AB 

Regionens revisorer Rapport översiktlig arbetsmiljö-

granskning Invest in Norrbotten 

AB 

Regionens revisorer Rapport översiktlig granskning 

Stiftelsen Ájtte 

Regionens revisorer Revisionsrapport – Granskning 

av det systematiska arbetsmiljö-

arbetet, Energikontor Norr AB 

Regionens revisorer Revisionsrapport – Granskning 

av det systematiska arbetsmiljö-

arbetet, Filmpool Nord AB 

Regionens revisorer Revisionsrapport – Granskning 

av det systematiska arbetsmiljö-

arbetet, Stiftelsen Norrbottens-

teatern 

Regionens revisorer Revisionsrapport – grundläg-

gande granskning av sjukvårds-

beredningen 2020 
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Regionens revisorer Revisionsrapport – grundläg-

gande granskning av uppdrags-

beredningen 2020 

Regionens revisorer Revisionsrapport – grundläg-

gande granskning av patient-

nämnden 2020 

Regionens revisorer Revisionsrapport – grundläg-

gande granskning av regionsty-

relsen 2020 

Regionens revisorer Revisionsrapport – regler vid 

resor – tillämpning och intern 

kontroll 

Regionens revisorer Revisionsrapport – ledningssy-

stem för systematiskt kvalitets-

arbete 

Regionens revisorer Revisionsrapport – cancervår-

den – standardiserade vårdför-

lopp 

Regionens revisorer Revisionsrapport – IT- och cy-

bersäkerhet samt GDPR-

anpassning 

Regionens revisorer Revisionsrapport – säkring och 

kontroll av arbetet mot våld i 

nära relationer 

Regionens revisorer  Revisionsrapport – palliativ vård 

– uppföljande granskning 

Bilagor: 

Initiativärende 8-2021 om psykisk ohälsa och självmordsförsök 

Initiativärende 9-2021 om omstartsprogram för Norrbotten efter coro-

napandemin 

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-01-26 

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-02-23 

Remiss – Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemen-

sam digital ingång 

Remiss- Justering av avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel 

Remiss – God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa 

Remiss – Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i 

andra trygghetssystem 

Remiss – Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och om-

sorg 
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Remiss – Barnets bästa när vård enligt LVU upphör 

Remiss – När behovet får styra-ett tandvårdssystem för en mer jämlik tand-

hälsa 

Remiss – Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smitt-

skyddsåtgärder på serveringsställen 

Remiss – En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården 

Remiss – Struktur för ökad motståndskraft 

SKR:s beslut gällande begäran om aktivering av krislägesavtalet 

Skrivelse till revisionsrapport – Jämförande PM, Granskning av 1177 Vård-

guidens tjänster 

Revisionsrapport – Jämförande PM, Granskning av 1177 Vårdguidens tjäns-

ter 

Rapport översiktlig arbetsmiljögranskning BD Pop AB 

Rapport översiktlig arbetsmiljögranskning Invest in Norrbotten AB 

Rapport översiktlig granskning Stiftelsen Ájtte 

Revisionsrapport – Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, Ener-

gikontor Norr AB 

Revisionsrapport – Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, Film-

pool Nord AB 

Revisionsrapport – Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, Stif-

telsen Norrbottensteatern 

Revisionsrapport – grundläggande granskning av sjukvårdsberedningen 

2020 

Skrivelse till revisionsrapport – grundläggande granskning av uppdragsbe-

redningen 2020 

Skrivelse till revisionsrapport – grundläggande granskning av patientnämn-

den 2020 

Skrivelse till revisionsrapport – grundläggande granskning av regionstyrel-

sen 2020 

Skrivelse till revisionsrapport – regler vid resor – tillämpning och intern 

kontroll 

Skrivelse till revisionsrapport – ledningssystem för systematiskt kvalitetsar-

bete 

Skrivelse till revisionsrapport – cancervården – standardiserade vårdförlopp 

Skrivelse till revisionsrapport – IT- och cybersäkerhet samt GDPR-

anpassning 

Skrivelse till revisionsrapport – säkring och kontroll av arbetet mot våld i 

nära relationer 

Skrivelse till revisionsrapport – palliativ vård – uppföljande granskning 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regionens revisorer 


