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Interpellation Jämställdhet på chefspositioner inom Region Norrbotten till regionstyrelsens 

ordförande Kenneth Backgård 

 

Vid politiska samverkansberedningen den 27/5 presenterades de organisationsförändringar som är 

genomförda inom regionen. I samband med detta kunde vi konstatera att 10 av dom 13 högsta 

chefsposterna är besatta av män. Senare har vi fått uppgifter att det finns fler chefsposter som räknas 

till kategorin ”högsta chefsposter” och att detta skulle göra att siffrorna förbättras något. Men läget är 

enligt oss socialdemokrater inte acceptabelt. Att regionen som är den största arbetsgivarna i länet med 

ca 6900 anställda vid årsskiftet 20/21, inte klarar av att uppnå en jämställdhet inom ledningsfunktioner 

måste ses som ett misslyckande. I dagsläget är ca 80 % av regionens personal kvinnor, att ledningen 

för organisationen då speglas av denna stora övervikt åt andra hållet är alvarligt då det sänder ”skadliga 

”signaler till personalen och andra delar av samhället. Vi socialdemokrater har ett flertal gånger lyft 

upp frågan om jämställdhet. Bland annat försökte vi förgäves påtala riskerna med att sluta genomföra 

den årliga jämställdhetsrapporten var stora och att det kan få negativa konsekvenser. För att kunna 

öka jämställdheten behöver det finnas verktyg för att kunna lyfta upp problemen på bordet, 

jämställdhetsrapporten var en av dessa viktiga verktyg. Regionledningen och regionrådet Linda From 

(m) påtalade debatten om jämställdhetsrapportens varande eller icke-varande att jämställdhet skulle bli 

en del av det vardagliga arbetet. Detta har uppenbarligen inte skett. 

 

Självklart ska alla som arbetar inom regionen ha rätt kompetens för de arbetsuppgifter som respektive 

tjänst kräver, men alla kan vi konstatera att vi i 2021 års Sverige och Norrbotten vet att det finns en 

bred bas av kompetens bland både män och kvinnor. 

 

Vi socialdemokrater ställer därför följande frågor till regionstyrelsens ordförande och regionledningen: 

 

Varför är bara 3 av 13 av dom högsta cheferna inom regionen kvinnor? Om uppgifterna inte stämmer 

vill vi ha en redovisning 

Hur många sökande fanns det av båda könen till dom av regionen själv identifierade 13 högsta 

chefstjänsterna 

 

Anser regionledningen att jämställdhetsarbetet inom regionen går åt rätt håll? 
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