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Program för Återföringsdagen 
torsdag 2 september 2021 

Återföringsdagen är en årligt återkommande dag där representanter från 

regionens verksamheter redovisar åtgärder utifrån uppdrag i regionstyrelsens 

svar på fullmäktigeberedningarnas verksamhetsrapporter. 

Detta år handlar återföringsdagen om uppdrag med koppling till 

sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019 och uppdragsberedningens 

verksamhetsrapport 2019.  

Beredningarnas verksamhetsrapporter, styrelsen svar på rapporterna med 

uppdrag till verksamheten samt inspelningar från fullmäktige när rapporterna 

och svaren behandlades finns på https://nllplus.se/For-

fortroendevalda/Fullmaktiges-beredningar/Aterforingsdagen-20201/ 

 

På samma sida återfinns föreläsarnas bilder efter dagens slut samt länk till 

utvärdering av dagen.  

 

Plats:  Teams (länk skickas till anmälda deltagare senast 1 september)  

Tid:  Torsdag den 2 september klockan 10.00-16.00 

 

 

Varmt välkomna! 

 

 

 

 

  

https://nllplus.se/For-fortroendevalda/Fullmaktiges-beredningar/Aterforingsdagen-20201/
https://nllplus.se/For-fortroendevalda/Fullmaktiges-beredningar/Aterforingsdagen-20201/


 Sida 2 (4) 

 
 

 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

Regionfullmäktige; Regionstyrelsen ARBGRP727-892955739-36 2.0 

PUBLICERINGS DATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

2021-09-02 Tarja Lepola Sofia Liljebo 

 

  

Tid Ämne Deltagare/medverkande 

10.00–10.10 Inledning och välkommen Linda Frohm, regionstyrelsens vice ordförande 

Sjukvårdsberedningens uppdrag 2019:  

 Inriktning, omfattning och nödvändighet av den nya tekniken i hälso- och sjukvårdens möte med patienterna där 

bland annat så kallade ”vårdappar” ingår. 

Beslutade uppdrag till verksamheten:  

 Verkan för att öka tillgången till bredband 

 Informations- och marknadsföringsinsatser för att öka kunskapen om e-tjänsten Digitalen, vårdappar och 

andra digitala tjänster som 1177 

 Genomföra piloter och projektinföranden inom ramen för digitaliseringsstrategin.  

Regionstyrelsen kommer att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de frågor som beredningen 

uppmärksammat på en återföringsdag 2021 för fullmäktiges beredningar där det också finns utrymme för dialog 

och frågeställningar.  

10.10–10.50 

 

Verkan för att öka tillgången till bredband  Jonas Tiger, regional bredbandskoordinator 

10.50–11.00 Bensträckare 10 minuter  

11.00–11.30  Så ökade vi kunskapen om regionens 

digitala vårdtjänster i pandemin spår 

Alexandra Rönnqvist, kommunikatör 

11.30–12.30 Genomförda piloter och 

projektinföranden inom ramen för 

digitaliseringsstrategin 

Anders Nordin, IT/MT-direktör 

Stefan Carlsson, IT-strateg  

Gustav Söderlund, IT-strateg  

12.30–13.30 Lunchpaus 
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Tid Ämne Deltagare/medverkande 

Uppdragsberedningens uppdrag 2019:  

Norrbottens näringslivs behov av regionalt påverkansarbete på regional, nationell och internationell nivå. Dialog med 

näringsliv, medborgare och organisationer. 

Beslutade uppdrag till verksamheten:  

 Redovisa hur regionen jobbar med att förmedla en korrekt bild av Norrbottens betydelse för Sverige  

 Redovisa hur regionen har arbetat med att skapa dialog och mötesplatser för näringslivet och regionen  

 Redovisa hur det regionala kompetensförsörjningsarbetet har utvecklats och vilka insatser som genomförts 

för att stötta näringslivets behov av kompetens och arbetskraft 

 Redovisa påverkansarbetet avseende tydlig och förutsägbar juridisk tillståndsprocess om 

mineralprospektering och hur frågan har utvecklats 

 Redovisa genomförda insatser för att utveckla infrastrukturen i hela länet till gagn för näringslivets 

utveckling 

 Redovisa insatser som gjorts för att öka EU:s förståelse för ett hållbart skogsbruk. 

Regionstyrelsen kommer att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de frågor som beredningen 
uppmärksammat på en återföringsdag 2021 för fullmäktiges beredningar där det också finns utrymme för dialog 
och frågeställningar.  

13.30–14.00 Redovisning om hur regionen har jobbat med att 

förmedla en korrekt bild av Norrbottens 

betydelse för Sverige 

Åsa Snällfot, strateg näringspolitik  

Jenny Mozgovoy, internationell strateg  

 

14.00–14.20 Redovisning om hur regionen har arbetat med 

att skapa dialog och mötesplatser för näringslivet 

och regionen 

Åsa Snällfot, strateg näringspolitik   

 

14.20–14.50 Redovisning om hur det regionala 

kompetensförsörjningsarbetet har utvecklats och 

vilka insatser som genomförts för att stötta 

näringslivets behov av kompetens och arbetskraft 

Stina Almqvist, strateg kompetensförsörjning/KKN  

14.50–15.00  Bensträckare 10 minuter 
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15.00–15.20  Redovisning av påverkansarbetet avseende tydlig 

och förutsägbar juridisk tillståndsprocess om 

mineralprospektering och hur frågan han 

utvecklats 

Sven Jonsson, strateg externa relationer 

15.20–15.40 Redovisning av genomförda insatser för att 

utveckla infrastrukturen i hela länet till gagn för 

näringslivets utveckling 

Ulrika Nilsson, strateg Infrastruktur  

15.40 – 15.55  Redovisning av vilka insatser som gjorts för att 

öka EU:s förståelse för hållbart skogsbruk 

Ylva Sardén, strateg EU-program/projektstöd 

15.55–16.00  Avslutning  

 


