Interpellation till Regionstyrelsen ordförande Kenneth Backgård gällande
organisationsförändringen inom Division Närsjukvård.
På Regionstyrelsens kunskapsdel torsdag den 3/10 meddelade regiondirektör Anna-Stina
Nordmark Nilsson utan förvarning eller information till någon i oppositionen att hon hade
beslutat och verkställt en organisationsförändring.
Direktören meddelade samtidigt att hon samma morgon hade informerat delar av
tjänstemannaorganisationen och att hon före klockan 11.30 skulle informera samtliga chefer och
därefter i ett pressmeddelande gå ut med förändringen till media.
Förändringen som direktören informerade oss om bestod av att den största av Hälso- och
Sjukvårdsdivisionerna skulle delas och därmed förändrades organisationen för över 4000 av
regionens 7200 medarbetare. Styrelsen reagerade kraftigt på denna information varvid en
diskussion om hur ett sådant beslut kan fattas utan vare sig politiska beslut, delaktighet eller
information till styrelsen följde.
Socialdemokraterna anser att majoriteten med sjukvårdspartiet, moderaterna och centern i
ledningen sätter den demokratiska processerna helt ur spel! Majoriteten påstår att de vill ha ett
aktivt samarbete med oppositionen om regionens verksamhet men gång på gång utestängs
oppositionen från processen och den information man bör ha rätt till.
När den nuvarande majoriteten hade rollen som opposition ansåg samtliga partier att alla
organisationsförändringar skulle fattas av politiken och att fullmäktige som det högst beslutade
organet alltid ska besluta om större frågor. Nu när dessa partier utgör ledningen för regionen
tycker man uppenbarligen inte ens att en förändring som berör över 4000 anställda ska föregås av
politiska beslut och diskussion. Detta är dubbelmoral och ett oseriöst sätt att leda Norrbottens
största företag, en organisation som omsätter över 9 miljarder och har drygt 7200 medarbetare!
Våra frågor till regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård:
- Är fler beslut av denna karaktär fattade eller planerade att genomföras utan politiska beslut och
debatt?
- Anser regionledningen att det är rätt att ca 1,5 timme innan ett beslut presenteras för media
informera den samlade oppositionen och på så sätt hindra oppositionens möjligheter att påverka
eller diskutera frågan?
- Kommer frågan om uppdelning av division Närsjukvård att tas upp som beslutsfråga på
kommande regionfullmäktige?
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