
 

 

Initiativärende till Regionstyrelsen 

Gör om, gör rätt! 

Politiskt beslut om förändrad verksamhet inom Regional utveckling 

Under 2020 utfördes utredningar om den framtida organiseringen av Region Norrbottens Hälso- och 
sjukvård samt stabsorganisation. Ernst & Young genomförde en utredning gällande 
sjukvårdssystemet och KPMG genomförde en översyn och kartläggning av lednings-, stabs- och 
stödfunktioner. 
 
På regionfullmäktige i november 2020 beslutades: 
”1. Fastställa ny driftsorganisation enligt bild 1.  
2. Den nya organisationen träder i kraft från och med 1 januari 2021.” 
 
Inför beslutet hade ärendet varit på minoritetsåterremiss, från regionfullmäktige i oktober 2020, för 
konsekvensbeskrivning: ” Regionfullmäktige har 2020-10-28/29 § 104 beslutat återremittera ärendet 
för en konsekvensbedömning för medborgare, nyttjare av Region Norrbottens verksamhet, patienter 
och personal.” 
 
I beslutsunderlaget i november 2020 redovisades i bilaga ”Konsekvensbedömning av ny 
driftorganisation i Region Norrbotten” och i själva ärendet angavs som en följd av detta enbart: 
” Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet  
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och 
pojkar.” 
 
I ”Konsekvensbedömning …” anges: ” Den nya stabs- och stödstrukturen består av en regionstab 
samt stöd inom hälso- och sjukvård, ekonomi- och uppföljning, HR, IT/MT- och digitalisering och 
kommunikation. Avdelningen för regional utveckling innehåller både stödfunktioner och operativ 
verksamhet.”  
Det sista trots att ingen av konsultrapporterna/utredningarna tittat på den operativa verksamheten 
inom Regionala utveckling och dess olika verksamhetsområden. 
 
I ”konsekvensbedömning …” anges också: 
” I en omorganisation är det viktigt att säkerställa att processen för omställning är så transparent 
som möjligt, att den tillvaratar den kompetens som finns inom organisationen och att den sker utan 
fördröjning. Detta eftersom en utdragen process kan påverka chefer och medarbetare negativt 
eftersom den skapar ovisshet inför framtiden” 
 



Den hittillsvarande processen har inte genomförts på ett transparent sätt. Tjänster har vakanthållits 
utan att man vetat varför och vad som är den långsiktiga planen även inom Regionala 
utvecklingsavdelningen. 
 
Den Regionala utvecklingsavdelningen med dess olika verksamheter har drabbats av vakanshållna 
tjänster och står nu inför omställning utan att verksamheten på samma sätt som Hälso- och 
sjukvården samt Stabsfunktioner utretts och genomlysts samt att förslag till förändringar 
konsekvensbeskrivits. 
 
Eftersom den Regionala utvecklingsavdelningen med verksamhetsområden som: 

 Näringslivsutveckling 

 Regional kulturutveckling 

 Regional kompetensförsörjning 

 Regional demokrati 

 Nationella minoriteter 

 Kollektivtrafik 

 Infrastruktur (fysisk och digital) 

 Internationell samordning  

 Ägarstyrning samt  

 Klimat, miljö och energi 

och dess olika enheter som Näringslivsutvekling, Samhällsplanering, Resurscentrum, konsulenter, 
Norrbottens museum, Norrbottensmusiken, Regionbiblioteket, osv inte varit föremål för 
genomlysningar eller konsekvensbeskrivningar eller politiska beslut anser vänsterpartiet att de 
förändringar i bemanningar som det nu förhandlas om skall avbrytas och att ett förslag till 
verksamhetsförändring och bemanning konsekvensbeskrivs samt ställas under politisk 
beslutsbehandling i regionstyrelse/regionfullmäktige. 
 
Mot bakgrund av att många av de ovan listade enheterna riktar sig till barn och unga med betydande 
del av sin verksamhet är det viktigt att konsekvenserna för barn och unga finns med i 
beslutsunderlag. 
 
Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen lag. Eftersom inget i den hittillsvarande hanteringen av 
ärenden om ny driftsorganisation har konsekvensbeskrivit utifrån barnkonventionen eller 
konsekvenser för barn utretts anser vänsterpartiet att denna fråga är av sådan vikt att den skall vara 
föremål för politiskt beslut i regionstyrelse/regionfullmäktige samt att beslutsförslagen skall åtföljas 
av konsekvensbeskrivningar som bl a redovisar effekten för dels jämställdheten samt dels också från 
barnkonventionen. 
 
Vänsterpartiet yrkar därför att regionstyrelsen skall besluta att ge regiondirektören i uppdrag att: 
-avbryta förhandlingarna med de fackliga organisationerna om förändrad bemanning inom 
Avdelningen för regional utveckling 
-genomföra utredning om framtida verksamhet inom Avdelningen för regional utvecklings samtliga 
verksamhetsområden 
-konsekvensbeskriva förslag till förändring speciellt utifrån barnkonventionen och 
jämställdhetsperspektivet 
-tillställa regionstyrelsen förslag till beslut om framtida verksamhet inom Avdelningen för regional 
utvecklings samtliga verksamhetsområden med konsekvensbeskrivningar. 
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