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Interpellation om anställningsstopp inom region Norrbotten till regionstyrelsens 

ordförande Kenneth Backgård 

 

Regionledningen med sjukvårdspartiet i spetsen startade efter valet 2018 igång en rad 

omställningsarbeten inom verksamheten. Idag vet vi att detta omställningsarbete har inneburit stor 

osäkerhet och skapat oro bland regionens medarbetare. Att alla chefer samtidigt fick sina 

chefsförordnanden uppsagda, att en total omorganisering mitt i en pandemi genomförts och som 

ledningen själv har beskrivit det  att ”centralisering” av rekryteringar införts som ny rutin är några av 

anledningarna till oron och osäkerheten. Omställningsarbetet som regionledningen vid ett flertal 

tillfällen sagt att dom är stolt över har inneburit att varsamheten varit tvungen att bedrivas med ett stort 

antal vakanser. Exempelvis vet vi att regionala utvecklingsavdelningar under lång tid haft upp till 9 

vakanta tjänster. Det har också uppdagats exempel på arbetssituationer där en och samma 

medarbetare under eller efter omställningsarbetet haft ansvar för upp till tre olika tjänster samtidigt vilket 

vi socialdemokrater anser vara orimligt. Regionen gick dessutom 2019 09 02 ut med ett 

pressmeddelande på den egna hemsidan att anställningsstopp införs. Rubriken före denna nyhet lät 

”Norrbotten tar krafttag för att minska kostnaderna – inför anställningsstopp”. Denna nyhet 

rapporterades också av bland annat SVT, Läkartidningen osv. I efterhand har både regionledningen och 

tjänstepersoner sagt att inget anställningsstopp har införts, något som skapar ett flertal frågor. Bland 

annat ställer vi socialdemokrater oss frågande varför pressmeddelandet och regionens hemsida 

fortfarande innehåller detta begrepp. Pressmeddelandet kombinerat med det stora antalet vakanta 

tjänster som finns eller funnits i regionens verksamheter gör att vi socialdemokrater måste kräva att få en 

tydlig förklaring på hur dessa frågor har hanterats. Alla dessa fakta kombinerat med att kommunal och 

vårdförbundet sagt upp samverkansavtalet med regionen är mycket oroväckande. Därför ställer vi 

följande frågor till regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård: 

 

Har anställningsstopp varit gällande inom någon del av regionens verksamheter sedan 2019 till dagens 

datum? 

Hur många tjänster har berörts av eventuella vakanshållningar? 

Har riskanalyser genomförts i dom verksamheter där vakanshållning genomförts/använts? 
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