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ANSVARIG AVDELNING  DOKUMENT-ID VERSION 

Region Norrbotten ARBGRP515-1854338440-654 0.4 

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 

Jan Öström Carola Wallstål 

Filialer och servicepunkter inom 
vårdval primärvård 
Dnr 00521-2022 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att 

1. godkänna ansökan om att öppna filial i Hemmingsmark   

2. avslå ansökan om att öppna filial i Jävrebyn 

3. finansiering för 2022 görs via nationella medel inom överenskommelsen 

god och nära vård och att den fr.o.m 2023 inarbetas i den strategiska pla-

nen för 2023-2025   

Yttrande till beslutsförslaget 
Två nya ansökningarm har inkommit. Den ena ansökan uppfyller inte kravet 

på att ligga inom Piteå hälsocentrals geografiska område. Den andra ansökan 

om att öppna en filial i Hemmningsmark, ligger inom Hortlax hälsocentrals 

geografiska område.  

Ärendet 
I beställning Vårdval Primärvård 2022, finns en möjlighet för leverantörerna 

att ansöka om att få ersättning för att öppna filial eller servicepunkt. Syftet är 

att förbättra vården, ex genom bättre tillgänglighet i glesbefolkat område. 

Två ansökningar har nu inkommit om att öppna filialer dels i Jävrebyn och 

dels i Hemmingsmark. 

Att öppna filial i Jävrebyn för Piteå hälsocentral, är inte förenligt med krite-

riet att en filial ska ligga inom hälsocentralens geografiska område. Ansökan 

föreslås därför avslås. 

Ansökan om att öppna en filial i Hemmingsmark är förenligt med kriteriet 

att filialen ska liggar inom Hortlax häslocentrals geografiska område och fö-

reslås därför godkännas. För finansiering av tillkommane filial i Hemmings-

mark föreslås att den för 2022 finansieras via nationella medel inom över-

enskommelsen god och nära vård och att den fr.o.m 2023 inarbetas i den 

strategiska planen.  

 

Bilagor: 

Bilaga ansökan filial Jävrebyn, Piteå Hälsocentral 

Bilaga ansökan filial Hemmingsmark, Hortlax hälsocentral 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomidirektör 

Divisionschef division Nära 
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