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Interpellation om nationella medel för arbete mot psykisk ohälsa till regionstyrelsens vice ordförande 

Linda Frohm 

 

Region Norrbotten och Norrbottenskommuner (kommunförbundet) har tillsammans tagit fram en 

Länsgemensam handlingsplan för arbetet med psykiskohälsa. Den planen har arbetats fram av tjänstepersoner 

från både region och kommunförbund och sedan antagits i länsgemensamma styrgruppen den 20 maj och den 

politiska samverkansberedningen den 27 maj 2021. Handlingsplanen innehåller också en aktivitetsplan med tre 

insatsområden och ett flertal aktiviteter som är kopplade till varje insatsområde. 

 

1: Stärkt samverkan mellan huvudmännen 

2: Länsgemensamt arbete för Suicidprevention 

3: Stärkt brukarmedverkan 

Vi socialdemokrater anser att arbetet inom dessa insatsområden måste förstärkas för att vi ska kunna stötta och 

hjälpa personer som drabbats av psykiskohälsa på ett bra sätt. Kommunerna och regionen har tilldelats 

statsbidrag för att jobba med samverkan i enlighet med den länsgemensamma handlingsplanen. Dessa medel är 

viktiga för att utveckla arbetet för att motverka psykiskohälsa och suicid inom länet. Region Norrbotten och 

regionrådet Linda Frohm har vid ett flertal tillfällen pratat om vikten av samverkan samt insatser på detta område. 

Kommunerna har genom Norrbottenskommuner riggat förutsättningar för att arbeta och samverka enligt planen 

men har inte mötts av samma inställning från regionen. Det har kommit till socialdemokraternas kännedom att 

kommunerna och regionen med stor sannolikhet riskerar att bli av med pengarna eller återbetalningsskyldiga 

eftersom regionen inte riggat upp förutsättningarna för detta viktiga arbete. Enligt dom uppgifter vi tagit del av 

rör det sig om uteblivna medel på 5,8 miljoner. Trots att politiska samverkansberedningen där den politiska 

ledningen för regionnorrbotten ingår tog beslutet den 27/5 dröjde det till 1/10 innan regionen godkände 

användandet vilket innebär att mycket av pengarna inte kan användas.  

 

Vi ställer därför följande frågor till regionstyrelsens vice ordförande Linda Frohm: 

Är regionen ansvariga för att dessa medel riskeras att utebli och vad är i så fall anledningen till detta?  

 

Hur stor är summan pengar som ”brinner inne”/ uteblir pga den sena hanteringen av dessa medel? 

Finns det andra statsbidrag eller stimulansbidrag som riskerar att utebli pga regionens hantering? 

 

Varför har regionstyrelsen inte fått kännedom om detta?  

Kommer regionen kompensera förlusten av dom förlorade pengarna för att på så sätt möjliggöra att insatserna 

blir möjliga? 

Kommer regionen säkerställa rutiner så att liknande händelser inte kan ske? 
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