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Härnösand 
  
 

DEN 27 april KL 09.15 

§ 41  Kungörelse om mötet 

Det antecknades till protokollet att kungörelse om mötet enligt föreskrifterna i 
5 kap. 8–11 §§, kommunallagen, utfärdats av landstingsfullmäktiges ord-
förande den 15 april 2016 Anslag härom hade samma dag skett på landstingets 
anslagstavla och tillkännagivandet om mötet hade utsänts till varje ledamot och 
ersättare. Slutligen hade annons om mötet införts i tidningarna Sundsvalls 
Tidning, Tidningen Ångermanland och Örnsköldsviks Allehanda. 
  

§ 42 Öppnande av mötet 

Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Stenberg hälsade landstingsfullmäktiges 
ledamöter samt övriga närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
Mötet ajournerades i 20 minuter för introduktion av det nya digitala 
voteringssystemet.  
 

§ 43 Anmälan av förhinder samt upprop av tjänstgöringsskyldiga 
landstingsfullmäktigeledamöter 

Anmäldes att följande ledamöter anmält förhinder att delta i förhandlingarna: 
 

Mikael Westin (S) 
Johanna Bergsten (S) 
Stefan Dahl (S)   §§ 60–101 
Jimmi Edlund (S) 
Mikael Sjölund (S)  §§ 58–101 
John Åberg (S)   §§ 58–101 
My Larsson (S) 
Lars-Olof Olsson (S)  § 59 
Cathrine Edström (S)  §§ 92–101 
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Eva Andersson (MP)  §§ 92–101 
Lina Heidenbeck (M)  §§ 60–101 
Kjell Bergkvist (C)  
Anita Hellstrand (C)  § 59 
Ingeborg Wiksten (L)   §§ 92–101 
Roger Boork (KD)   §§ 60–101 
Daniel Engström (SD) 
Fredrik Bernblom (SD) 
Sven-Ingemar Vernersson (SD) §§ 60–101 
 
I deras ställe hade kallats ersättarna: 
 
Per-Arne Frisk (S) 
Goran Garmiani (S) 
Olof Ögren (S)   §§ 59–101 
Jonne Norlin (S)   §§ 41–59 
Mats Höglund (S)   §§ 58–101 
Malin Svanholm (S)  §§ 41–89 
Margareta Alton (MP)  §§ 92–101 
Hjördis Bredberg (M)  §§ 60–101 
Mona Mattsson (C) 
Bengt Molander (L)  §§ 92–101 
Roland Persson (SD) 
Marcus Molinder (SD) 
Sven Nordlund (SD)  §§ 60–101 
 
Därefter verkställdes upprop, varvid följande ledamöter var närvarande: 
 
Sundsvall-Ånge 
Erik Lövgren (S) 
Ewa Back (S) 
Stig Grip (M)  
Hans Stenberg (S) 
Roland Persson (SD) 
Ulla-Britt Lagergren (S) 
Tony Andersson (M) 
Lars Åström (S) 
Mona Mattsson (C) 
Annicka Burman (V) 
Anette Lövgren (S) 
 
Robert Kuusikko (S) 
Ingeborg Wiksten (L) 
Christina Vallsten (SD) 
Zofia Henriksson (M) 
Elina Arab (S) 
Tobias Larsson (S) 
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Folke Nyström (MP) 
Mona Hammarstedt (KD) 
Lena Sjöberg (S) 
Bertil Swenson (M) 
 
Centrala Sundsvall-Timrå  
Christina Nordenö (S) 
Per-Arne Frisk (S) 
Per Wahlberg (M) 
Goran Garmiani (S) 
Bengt Nilsson (S) 
Mats Hellhoff (SD) 
Lina Heidenbeck (M) 
Kenneth Challis (V) 
Desislava Cvetkova (S) 
Arne Engholm (L) 
Hans Backlund (S) 
Pirjo Jonsson (S) 
Rodney Engström (M) 
Eva Andersson (MP) 
Patrik Eriksson (S) 
Marcus Molinder (SD) 
Anita Hellstrand (C) 
Roger Boork (KD) 
Cathrine Edström (S) 
Ulla Olofsson (V) 
 
Ådalen 
Elisabet Strömqvist (S) 
Christer Sonidsson (S) 
Andreas Sjölander (S) 
Bengt Sörlin (M) 
Siw Sachs (S) 
Hans Hedlund (C) 
Lars-Gunnar Hultin (V) 
Mikael Sjölund (S) 
Sven-Ingemar Vernersson (SD) 
Monica Fällström (S) 
Jonne Norlin (S) 
Kristoffer Bodin (M) 
Myriam Estrella-Näslund (MP) 
Jonny Lundin (C) 
Torgny Jarl (S) 
Thomas Tejle (V) 
John Åberg (S) 
Stina Ekbäck (L)  
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Nolaskogs  
Elvy Söderström (S) 
Anna-Karin Sjölund (S) 
Jan-Olov Häggström (S) 
Helén Östmar-Rosdahl (M) 
Roger Byström (C) 
Karin Nordin (S) 
Lars-Olof Olsson (S) 
Soledad Henriquez (KD) 
Malin Westman (S) 
Sigge Tjärnlund (M) 
Gunnar Fors (V) 
Sonia Seidevall (C) 
Stefan Dahl (S) 
Christer Nylander (S) 
Ronny Edlund (SD) 
Birgitta Häggblad (S) 
Erica Markusson (L) 
 

 
§ 44 Val av justerare för protokollet 
 
Landstingsfullmäktige beslutar 
 
att utse Jan-Olov Häggström (S) med Monica Fällström (S) som ersättare och 
Ingeborg Wiksten (L) med Arne Engholm (L) som ersättare att jämte ordföranden 
justera protokollet den 11 maj kl. 9.15 på landstingets kansli i Härnösand. 
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§ 45 Anmälan av motioner 
 
Från Ingeborg Wiksten (L) * Återinför vårdbiträden 
 
Jonny Lundin (C)   * Borgmästaravtalet: Genomförandet av 
   Parisavtalet COP21 
 
Soledad Henriquez (KD)  * Lägg ut handlingarna på webben! 
 
Per Wahlberg (M)      * Akademisk specialisttjänstgöring för  
   sjuksköterskor 
 
Erica Markusson (L)  * Skapa digitalt familjecenter 
 
Erica Markusson (L) * Gynna ansvarsfullt företagande vid 

upphandlingar 
 
Mona Hammarstedt (KD) * Personcentrerad vård 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionerna till landstingsstyrelsen för behandling. 
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§ 46 Anmälan av interpellationer och frågor under behandling 
 
Interpellationer 
  
Från  Arne Engholm (L) * EU:s direktiv om yrkeskvalifikation     
 
 Erica Markusson (L) * Barns synundersökningar 
 
 Lars-Gunnar Hultin (V) * Personalen är vår främsta resurs! Eller? 
 
 Kristoffer Bodin (M) * Bisysslor i landstinget   
 

Ingeborg Wiksten (L) * Varför har landstinget Västernorrland flest 
sjukskrivna i landet? 

  
Frågor 
 
Från Lars-Gunnar Hultin (V) * Smärtkliniken i Sollefteå 
 
  
                Sonia Seidevall (C) * Tidsåtgången för remissvar från Privata 
   läkarhuset i  Sundsvall till ögonkliniken i 
   Örnsköldsvik 
 
 Gunnar Fors (V) * Akademisk specialisttjänstgöring (AST) 
 
 Gunnar Fors (V) * AT och ST-rekrytering  
  
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar 
 
att medge att interpellationerna och frågorna får ställas. 
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§ 47 Avsägelser 
 
Erica Markusson (L) Ledamot i Folkhälso-, primärvårds- och 

tandvårdsnämnden 
Ledamot i Folkhälso-, primärvårds- och 
tandvårdsnämndens arbetsutskott 

   Ledamot i Demokratiberedningen  
 
Linnéa Stenklyft (S)  Ledamot i Landstingsfullmäktige 
   Vice ordförande i landstingsstyrelsen 
   Ordförande i HälsosamY 
   Vice ordförande i investerings- och  
   strukturberedningsgruppen 
   Ordförande i Länspensionärsrådet 
   Vice ordförande i Finansutskottet 
   Ordförande i Personalpolitiska och allmänna 
   utskottet 
   Ordförande i Vårdvalsutskottet 
   Ordförande i Medborgarpanelen 
   Ledamot i Länspartnerskapet 
   Ledamot i Regionalt samverkansråd 
   Ledamot i Samordningsförbundet Sollefteå 
   Ledamot i SocialKOLA 
   Ersättare i Norrlandstingens regionförbund 
   Ersättare i Valberedningen 
   Ersättare i Viltförvaltningsdelegationen 
 
Åsa Sjödén (S)  Ledamot i Landstingsfullmäktige  
   Ledamot i Landstingsstyrelsen 
   Vice ordförande i Vårdvalsutskottet 
   Ledamot i SocialKOLA  
 
Birgitta Liivlaid (V)  Ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
Ulla Olofsson (V)  Ersättare i Folkhälso-, primärvårds- och 
   tandvårdsnämnden 
 
Marita Björling (V)  Ersättare i Patientnämnden – Etiska nämnden 
 
Jon Björkman (V)  Ersättare i Kollektivtrafikmyndigheten i  
   Västernorrlands län 
   Ledamot i AER Kommitté 3 
 
Gunnar Fors (V) Vice ordförande i Folkhälso-, primärvårds- 

och tandvårdsnämnden 
Ledamot i investerings- och  

 strukturberedningsgruppen 
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   Ersättare i Landstingsstyrelsen 
 
Hans Backlund (S)  Ledamot i Landstingsstyrelsen  
 
Robert Kuusikko (S)  Ledamot i Folkhälso-, primärvårds- och 
   tandvårdsnämnden 
 
Jimmi Edlund (S)  Ledamot i Landstingsfullmäktige 
  
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar 
 
att bevilja begärda avsägelser. 
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§ 48 Information från landstingets revisorer 
 
Presidium, ledamöter i fullmäktige och övriga åhörare! 
 
Med revisionsberättelsen för 2015 har landstingets revisorer avslutat årets 
granskning. Vi har under mars och april träffat nämnderna och styrelsen och fört en 
dialog om det gångna året och vår granskning av landstingets delägda företag är 
nästan avslutad. Det som återstår är de fem finansiella samordningsförbunden. Där 
sker slutrevision den 2 maj. 
 
Ni har i era handlingar fått information om de granskningar som slutförts sedan ert 
möte i februari. Om jag skulle lämna en rekommendation så är det att läsa 
granskningen av landstingets ekonomistyrning inom hälso- och sjukvården. Där 
finns många intressanta iakttagelser och synpunkter på ekonomistyrningen som 
bland annat rör tydlighet och ansvarsförhållanden.  
 
Vi har ju granskat ekonomistyrningen vid flera tillfällen och vi gör det för att vi är 
övertygade om att en ökad kunskap om hur styrningen egentligen går till kan bidra 
till att styrelse och nämnder kan lösa sina uppdrag på bättre sätt. 
 
Jag vill också nämna att landstingets revisorer gemensamt med revisorerna i 
Sundsvalls kommun i början på april ordnade ett seminarium om samverkan kring 
de mest sjuka äldre. Seminariet pågick under en förmiddag och gav en 
blixtbelysning av samverkan utifrån olika perspektiv. Vi hade bjudit in företrädare 
för kommunens socialnämnd och våra egna vårdnämnder. Jag uppfattade det som 
att seminariet var uppskattat. 
 
Häromveckan publicerades vår granskning av kontrollen av att läkare och 
sjuksköterskor också är legitimerade. De resultat som framkommer är inte 
uppmuntrande. Det får ju inte vara så att personer utan legitimation är verksamma 
som läkare och sjuksköterskor i vår hälso- och sjukvård.  
 
Jag tänker inte ta tid med att i detalj redovisa våra resultat men vi revisorer har 
framfört till styrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden att detta måste lösas. Detta 
var några axplock från slutfasen av 2015 års revision. 
 
Jag avslutar mitt anförande med att informera om vår planering av 2016 års 
revision. Utgångspunkten är vår övergripande risk-bedömning, som i allt väsentligt 
har sin grund i fullmäktiges mål och planer och de resultat som rapporteras.  
 
2016 års revision kommer att ha sin tyngdpunkt i styrelsens och nämndernas 
styrning, ledning, kontroll och uppföljning. Fullmäktiges insatsplan, pågående 
organisering av sjukhusvården och handlingsplaner inom primärvården är viktiga 
inslag i detta sammanhang. 
 
Bland de granskningar som planeras kan nämnas landstingsplanen, organisationen 
av hälso- och sjukvården och samverkan inom vården. I vår granskning kommer vi 
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liksom tidigare att föra en nära dialog med styrelse och nämnder. Jag kanske också 
ska säga att vår granskning av landstingsplanen inte ska förstås som ett 
ifrågasättande, vår frågeställning är hur planen används av styrelse och nämnder i 
det operativa arbetet. 
 
Jag tänker inte säga mera om vår revisionsplan. Men hör gärna av er om ni har 
frågor om innehåll och våra prioriteringar! 
 
Med detta tackar jag för er uppmärksamhet! 
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§ 49 Information från tillförordnade landstingsdirektör Inger Bergström 
 
I min roll som tillförordnad landstingsdirektör ser jag med stolthet och glädje på det 
arbete som görs i landstinget varje dag, både av chefer och medarbetare. I den oro 
som är, kan vi lätt förlora sikten över det viktiga jobb och de fina prestationer som 
görs för länets invånare på hälsocentralerna, i den specialiserade vården, inom 
tandvården, i olika service- och administrativa verksamheter och genom regionalt 
utvecklingsarbete, kultur och kollektivtrafik.  
 
Vår personalpolitiska plattform har reviderats och gäller nu 2016–2021. Jag vill 
påminna om att Landstingets personalpolitik utgår från den grundläggande synen att 
alla människor har lika värde. Vår gemensamma uppfattning uttrycks genom 
värderingarna: Vår drivkraft är inflytande och ansvar. Vi vill alla göra ett bra arbete. 
Vi har glädje av att vi inte är ”lika som bär”. 
 
En organisation består av de människor som verkar i den. Vi gör inte allt perfekt 
och vissa saker kan och ska vi bli mycket bättre på. Till exempel har vi nu 
samverkansformer som kommer att möjliggöra en betydligt bättre samverkan med 
våra fackliga organisationer och medarbetare. Vi har slitit hårt för att få dem på 
plats och jag är tacksam för de konstruktiva samtal vi haft med våra fackliga 
representanter.  
 
Vi måste utgå från värderingarna jag nyss nämnde. Jag känner därför inte igen mig i 
bilden som sprids i sociala media av landstinget som en fifflande organisation, vars 
chefer och läkare bara är ute för att luras och sko sig själva, att vår mycket 
kompetenta ekonomidirektör och hennes avdelning inte kan räkna osv. Det är 
verkligen en saga att, visserligen entusiastiska, men dock amatörer vet bättre än 
professionella yrkesmänniskor som arbetar inom landstinget och inget hellre vill än 
att göra rätt och ett bra arbete, till gagn för invånare och patienter. 
 
Jag och min ledningsgrupp ska verka för att landstingets personalidé ”Liv och hälsa 
för västernorrlänningarna med kompetenta och motiverade medarbetare” 
förverkligas genom att:  
 
- Medarbetarna upplever arbetet viktigt och stimulerande, får möjligheter att 

utvecklas, har inflytande och tar ansvar i kraft av sin kompetens 
 
- Cheferna känner sig trygga och har stöd i sin ledarroll. Cheferna har tid för 

chefsuppdraget och har tydliga befogenheter och ansvarsområden. Ledarskapet 
präglas av tillit och förtroende 

 
- Arbetsorganisationen utgår från ett helhetstänkande kring patient/invånare, 

stöder ett ständigt förbättringsarbete samt bidrar till hälsa och 
arbetstillfredsställelse. 
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Under detta fullmäktige kommer bland annat året som gått att behandlas och 
därifrån vill jag lyfta upp några av alla de bra saker som utförts: 
 
- Det första är patientmedverkan. Arbetet med hur verksamheter involverar 

patienter, brukare eller kunder i sitt utvecklingsarbete fortsätter. 
- Det andra är de standardiserade vårdförloppen i cancervården inom ramen för 

regionalt cancercentrum, RCC, där standardisering innebär ett tryggare 
bemötande för de patienter som berörs. 

- Vi har också arbetat med kompetensförsörjning, med ett brett spann av 
marknadsföringsaktiviteter gentemot prioriterade målgrupper. Positivt är till 
exempel att det i länet under året har beviljats två YH-utbildningar till 
medicinsk sekreterare och barnspecialistundersköterska. 

- Våra verksamheter har även lyckats hålla kostnadsökningstakten på en låg nivå, 
vilket är imponerande, trots att resultatet ändå är ett ekonomiskt underskott av 
kända orsaker. 

 
På flera sätt har vi nu ett tufft läge. Möjligheten att begära ut allmänna handlingar 
har verkligen ställt höga krav på vårt diarium och våra handläggare under de senaste 
månaderna. Under de kommande veckorna planerar vi att de handlingar som begärs 
ut också ska publiceras på landstingets externa webbplats så att alla kan ta del av 
dem – allt för att ge ännu bättre möjlighet till insyn för allmänheten. Öppenhet och 
dialog är ledord i vårt arbete med att återskapa förtroende för vår organisation. 
 
Jag ser fram emot fortsatta samtal med kommunerna, om hur vi kan förbättra vården 
för till exempel kroniker och multisjuka, tillsammans. Vem vet, det kanske kommer 
att ske med hjälp av ny teknik och inom nya organisationsformer? 
 
När det gäller den fortsatt viktiga asylfrågan ser vi med tillförsikt fram emot att de 
mobila teamen blir fullt verksamma. Det kommer att ge bättre förutsättningar för 
Hälsocentralerna att genomföra sina uppdrag. Vi måste dock fortsätta med vår 
förmågeuppbyggnad för att själva, och i samverkan med andra aktörer, på både kort 
och lång sikt bli starkare och duktigare på att fånga upp de nya invånare och 
medarbetare vi så väl behöver i länet och landstinget. 
 
Vårt arbete med intern klimatkompensation har fortsatt få genomslag i landet, nu 
senast i förra veckan när vi belönades med SJ:s miljöpris. 
 
Arbetet med att bilda region i Västernorrland 2017 har inletts med dialog med 
många berörda. Det, tillsammans med en eventuellt kommande större region, är ett 
stort och ansvarsfullt arbete som i hög grad ställer krav på samarbete, dialog och 
förtroende.   
Jag avslutar som jag brukar, med att tacka våra chefer och medarbetare för de 
prestationer ni gör, som gör skillnad för länets invånare varje dag. Ni är alla mina 
hjältar! Tack! 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL §§ 41-101 
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 
 
Datum Dnr Sida 

2016-04-27--28 16LS690 13 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den 

   

   

Utdragsbestyrkande 

 

 

SÄKERHETSINFORMATION 
 
Landstingsfullmäktiges ledamöter tog därefter del av en allmän 
säkerhetsgenomgång av säkerhetschef Mats Jonsson.  
 
 
PARENTATION 
Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Stenberg höll parentation över bortgångne 
ledamoten Sven-Åke Sjödin. 
 
Vid landstingsfullmäktiges möte i februari skickade Sven-Åke Sjödin en hälsning 
till oss i fullmäktige. Han låg då på sjukhus men räknade med att vara tillbaka vid 
det här fullmäktigesammanträdet. Tyvärr blev det inte så. I slutet av februari avled 
Sven-Åke. 
 
Sven-Åke hade en lång tid av politiskt engagemang bakom sig både i kommun-
politiken och i landstinget. Han var också djupt engagerad i nykterhetsrörelsen och i 
handikapprörelsen. I landstingspolitiken var han mycket aktiv som ledamot i 
fullmäktige från 2002 och fram till sin bortgång. Under de åren hade han en rad 
olika uppdrag och satt bland annat i Patientnämnd-Etisk nämnd, kollektivtrafik-
myndigheten och i Assembley of European Regions kommitté för socialpolitik och 
folkhälsa. Under den nuvarande mandatperioden var han en mycket engagerad 
ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
 
Vi minns Sven-Åke framför allt för hans djupa samhällsengagemang och som en 
person som alltid agerade på ett sätt som väckte respekt både bland partivänner och 
politiska motståndare. Trots sin svåra sjukdom så gav han aldrig upp utan kämpade 
oförtrutet vidare för de ideal han trodde så starkt på. Vi i landstingsfullmäktige 
kommer att sakna hans både kunniga och humoristiska inlägg här i talarstolen.  
 
Våra tankar går nu till Sven-Åkes anhöriga och vi hedrar hans minne med en stunds 
tystnad. 
 
 
§ 50 Fastställande av föredragningslista 

 
Beslut 
Då inga extra ärenden förelåg beslutar landstingsfullmäktige 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 51 Delgivningar 
 
AER och CPMR årsrapport 2015, bilaga 1 
 
Protokoll  
Landstingsstyrelsen 17 mars 2016, bilaga 2 
Landstingsstyrelsen 7 april 2016, bilaga 3 
 
 
§ 52 Revisionsberättelse 2015 

 
Diarienummer: 16LS3839 
Ärendeansvarig: Inger Bergström 
Handläggare: Margareta Tufvesson 
 
Ärendebeskrivning 
Landstingets revisorer har överlämnat revisionsberättelse för 2015.  
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2015, bilaga 4 
 
Beslut: 
 
Landstingsfullmäktige beslutar 
 
att lägga ”Revisionsberättelse för år 2015” till handlingarna. 
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§ 53 Ansvarsprövning för 2015 
 
a) Ansvarsprövning för 2015 för Landstingsstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till beslut ansvarsprövning för 2015 för Landstingsstyrelsen, bilaga 5  
 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar 
 
att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot Landstingsstyrelsen; 
 
att bevilja ansvarsfrihet för Landstingsstyrelsen; samt 
 
att bevilja ansvarsfrihet för de enskilda förtroendevalda i Landstingsstyrelsen. 
 
Jäv 
Erik Lövgren (S), Christina Nordenö (S), Christer Sonidsson (S), Jan-Olov 
Häggström (S), Hans Backlund (S), Anna-Karina Sjölund (S), Bengt Nilsson (S), 
Desislava Cvetkova (S), Lars- Olof Olsson (S), Siw Sachs (S), Mikael Sjölund (S), 
Monica Fällström (S), Elisabeth Strömqvist (S), Lars-Gunnar Hultin (V), Annicka 
Burman (V), Gunnar Fors (V), Tomas Tejle (V), Eva Andersson (MP), Folke 
Nyström (MP), Per Wahlberg (M), Bengt Sörlin (S), Tony Andersson (M), Lina 
Heidenbeck (M), Hans Hedlund (C), Jonny Lundin (C), Anita Hellstrand (C), 
Ingeborg Wiksten (L), Arne Engholm (L), Mona Hammarstedt (KD), Mats Hellhoff 
(SD) och Sven-Ingemar Vernersson (SD) anmälde jäv.  
 
 
b) Ansvarsprövning för 2015 för Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 

Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar 
 
att bevilja ansvarsfrihet för Hälso- och sjukvårdsnämnden; samt 
 
 
att bevilja ansvarsfrihet för de enskilda förtroendevalda i 
Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
 
Jäv  
Ewa Back (S), Karin Nordin (S), Lars Åström (S), Birgitta Häggblad (S), John 
Åberg (S), Andreas Sjölander (S), Annicka Burman (V), Kenneth Challis (V), Ninni 
Smedberg (MP), Stig Grip (M), Helén Östmar Rosdahl (M), Zofia Henriksson (M), 
Kristoffer Bodin (M), Roger Byström (C), Soledad Henriquez (KD) och Sara 
Seppälä (SD) anmälde jäv. 
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c) Ansvarsprövning för 2015 för Folkhälso-, primärvårds- och 
tandvårdsnämnden 

 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar 
 
att bevilja ansvarsfrihet för Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden; samt 
 
 
att bevilja ansvarsfrihet för de enskilda förtroendevalda i Folkhälso-, primärvårds- 
och tandvårdsnämnden. 
 
Jäv  
Andreas Sjölander (S), Ulla-Britt Lagergren (S), Stefan Dahl (S), Robert Kuusiko 
(S), Anette Lövgren (S), Torgny Jarl (S), Gunnar Fors (V), Ulla Olofsson (V), 
Myriam Estrella Näslund (MP), Sigge Tjärnlund (M), Erica Markusson (L) och 
Christina Vallsten (SD) anmälde jäv. 
 
 
d) Ansvarsprövning för 2015 för Patientnämnden – Etiska nämnden 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar 
 
att bevilja ansvarsfrihet för Patientnämnden – Etiska nämnden; samt 
 
 
att bevilja ansvarsfrihet för de enskilda förtroendevalda i Patientnämnden – 
Etiska nämnden. 
 
Jäv  
Roger Boork (KD) anmälde jäv. 
 

 
e) Ansvarsprövning för 2015 för Kostnämnden Sollefteå 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar 
 
att bevilja ansvarsfrihet för Kostnämnden Sollefteå; samt 
 
att bevilja ansvarsfrihet för de enskilda förtroendevalda i Kostnämnden Sollefteå. 
 
Jäv  
John Åberg (S) anmälde jäv. 
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f) Ansvarsprövning för 2015 för Kostnämnden Örnsköldsvik 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar 
 
att bevilja ansvarsfrihet för Kostnämnden Örnsköldsvik; samt 
 
 
att bevilja ansvarsfrihet för de enskilda förtroendevalda i Kostnämnden 
Örnsköldsvik. 
 
Jäv 
Karin Nordin (S), Malin Westman (S) och Erica Markusson (L) anmälde jäv. 
 
 

 
g) Ansvarsprövning för 2015 för Arvodeskommittén 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar 
 
att bevilja ansvarsfrihet för Arvodeskommittén; samt 
 
 
att bevilja ansvarsfrihet för de enskilda förtroendevalda i Arvodeskommittén. 
 
Jäv  
Lars-Olof Olsson (S) anmälde jäv. 
 
 

 
h) Ansvarsprövning för 2015 för Demokratiberedningen 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar 
 
att bevilja ansvarsfrihet för Demokratiberedningen; samt 
 
 
att bevilja ansvarsfrihet för de enskilda förtroendevalda i Demokratiberedningen. 
 
Jäv  
Anette Lövgren (S), Malin Westman (S), Myriam Estrella Näslund (MP), Bertil 
Swenson (M), Anita Hellstrand (C), Erica Markusson (L) och Marcus Molinder 
(SD) anmälde jäv. 
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i) Ansvarsprövning för 2015 för Medborgarpanelen 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar 
 
att bevilja ansvarsfrihet för Medborgarpanelen; samt 
 
 
att bevilja ansvarsfrihet för de enskilda förtroendevalda i Medborgarpanelen. 
 
Jäv  
Erik Lövgren (S), Ewa Back (S), Lina Heidenbeck (M), Sonia Seidevall (C) och 
Roger Boork (KD) anmälde jäv.  
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§ 54 Landstingets årsredovisning 2015 
 
Diarienummer: 15LS8445 
Ärendeansvarig: Inger Bergström, Margareta Tufvesson 
Handläggare: Hanna Vahlund, Lars Halén 
 
Ärendebeskrivning 
Landstingsfullmäktige har i landstingsplanen för 2015–2017 fastställt vilka mål som 
ska följas upp på landstingsgemensam nivå under 2015. Landstingsstyrelsens sam-
lade bedömning bygger på graden av måluppfyllelse för dessa mål. 
 
Alla fyra perspektiven i den balanserade styrningen är viktiga hörnstenar för att 
åstadkomma en god ekonomisk hushållning. För att nå måluppfyllelse i ekonomi-
perspektivet är det av stor vikt att invånar-, process- och medarbetarperspektivet ut-
vecklas. Med korta köer, hög patientsäkerhet, effektiva processer med maximalt 
värde för patienten samt en attraktiv arbetsmiljö med goda rekryterings-
förutsättningar i en kostnadseffektiv verksamhet ökar förutsättningarna för en eko-
nomi i balans och på sikt god ekonomisk hushållning. 
 
Landstingsstyrelsens samlade bedömning av måluppfyllelsen i invånarperspektivet 
är att måluppfyllelse är nära att nås.  
 
Arbetet med folkhälsoplanen ”Friskare Västernorrland” har uppnåtts. Målen för 
den särskilda tillgängligheten för barn och unga, både till besök och behandling, har 
uppnåtts men landstinget når inte upp till målsättningen utifrån vårdgarantin 0 dagar 
och 7 dagar. 
 
Indikatorerna ur ”Öppna Jämförelser1” visar att landstingets generella 
kvalitetsutveckling är jämförbar med rikets och att det finns både starka områden 
och förbättringsområden.  
 
Den nationella patientenkäten visar att primärvården ligger på 59 procent i 
jämförelse med rikets resultat som är 63 procent. Inom länets psykiatriska 
slutenvård visar patientenkäten ett högre resultat än riksgenomsnittet. Barn och 
ungdomspsykiatrin får också högre betyg än riksgenomsnittet. Förtroendet för 
hälso- och sjukvården varierar över landet. I Västernorrland var genomsnittet 50 
procent 2015.  
 
Målet att minst 50 procent av kulturutbudet ska vända sig till barn och unga har 
uppnåtts. Målet om fördubblat andel resande i kollektivtrafik uppnås inte när det 
gäller hela den regionala kollektivtrafiken. 
 
Landstingsstyrelsens samlade bedömning av måluppfyllelsen i processperspektivet 
är att måluppfyllelse är nära att nås.  

                                                 
1 I Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa 
verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. 
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Folktandvården säkerställer att alla behandlas lika ur ett grundläggande 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Folkhälso-, primärvårds- och 
tandvårdsnämnden uppnår målet om att 80 procent av avvikelserna ska vara avslu-
tade inom 90 dagar. Hälso- och sjukvårdsnämndens mål att 85 procent av alla avvi-
kelser ska vara avslutade inom 90 dagar är mycket nära att nås.  Kostnaden per 
DRG2 poäng, inom specialistvården, har minskat med 2,2 procent. 
 
Landstingets mål gällande arbetet med att begränsa koldioxidutsläppen från 
tjänsteresorna till högst 830 ton per år uppnås inte. Utfallet 2015 visar dock på att 
koldioxidutsläppen minskat med 6 procent i förhållande till föregående år.  
 
Den stora kostnadsminskningen för läkemedelskostnader inom primärvården3 har 
klingat av efter flera år av pressade priser på generiska läkemedelssubstanser utan 
patentskydd.  
 
Under året har den interna kontrollen främjats genom fortsatt standardisering av ar-
betssätt, utveckling av produktions- och kapacitetsplanering samt kvalitetssäkring 
av styrdokument och ärendehantering.  
 
Landstingsstyrelsens sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen i medarbetar-
perspektivet, enligt definitionen, är nära. Fortsätter den neråtgående trenden finns 
det en risk för att målet inte kommer att uppnås under kommande verksamhetsår. 
 
Landstinget ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarnas individuella förut-
sättningar och kompetenser tas tillvara.  
 
Medarbetarenkätens värden är jämförbara med föregående års utfall. Landstinget 
fortsätter att aktivt arbeta för att utveckla ledarskapet. Ledarskapsindex visar på ett 
oförändrat indexvärde i jämförelse med föregående mätning. Indexvärdet har ökat i 
bemärkelsen att chefen skapar goda förutsättningar för samarbetet på arbetsplatsen.  
 
Chefsenkäten har fokus på hur chefer upplever sina förutsättningar att vara chef i 
landstinget. Det övergripande indexet för chefsenkäten har minskat.  
 
Sjukfrånvaron uppgår till 7,3 procent vilket innebär ökning med 0,7 procentenheter 
från föregående år. Landstingets målsättning om högst 4 procent är därmed inte 
uppfyllt.  
 
Landstingsstyrelsens samlade bedömning av måluppfyllelsen i ekonomiperspektivet 
är att målen inte har nåtts under verksamhetsåret. Trots goda resultat inom andra 
målområden har god ekonomisk hushållning inte uppnåtts.  

                                                 
2 Diagnosrelaterade grupper 
3 Primärvården ansvarar för merparten av dessa kostnader. Dock har Läkemedelsenheten som är en 
central funktion i landstinget kostnadsansvar för teststickor och liknande diabeteshjälpmedel, 
kostnader för dosdispensering för boende i särskilda boenden samt läkemedelskostnader för personer 
som av olika skäl inte är listade på någon hälsocentral. Dessa kostnader uppgår till cirka 7 miljoner 
kronor. 
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Resultaträkningen beskriver samtliga intäkter och kostnader för verksamheten och 
hur det egna kapitalet har förändrats under året. Årets resultat innebär en minskning 
av det egna kapitalet med 135 miljoner kronor efter att hänsyn tagits till 
landstingsgemensamma intäkter, finansnetto samt avskrivningar. Jämfört med bud-
get är det en negativ avvikelse med 140 miljoner kronor. 
Exklusive jämförelsestörande poster redovisas ett underliggande underskott med 
cirka 20 miljoner kronor sämre än föregående års justerade resultat. 
 
Balanskravsutredningen för 2015 visar, efter justeringar för realisationsvinster för 
sålda fastigheter, ett resultat på -136 miljoner kronor. Tillsammans med 
balanskravsresultatet från 2014 på -222 miljoner kronor skall sammanlagt 358 mil-
joner kronor återställas, varav 222 miljoner kronor senast år 2017 och 136 miljoner 
kronor senast år 2018. 
 
Landstingsstyrelsens bedömning är att 2015 års beslut om höjning av skattesats och 
patientavgifter, samt de i insatsplanen i övrigt angivna kostnadsreduceringarna i 
form av både generella som strukturella åtgärder utgör en bra grund för att uppnå 
målet om ekonomi i balans. I ett längre perspektiv är målsättningen att klara åter-
ställningen. Det kommer dock vara nödvändigt att besluten om dessa åtgärder kan 
effektueras enligt lagd tidsplan. 
 
Styrelsen inser vikten av att återkomma till landstingsfullmäktige, senast i samband 
med behandlingen av budgeten i november 2016, med en analys av de ekonomiska 
förutsättningarna för att klara återställningen fullt ut. 
 
De likvida medlen och de kortfristiga placeringarna har, som framgår av kassaflö-
desanalysen, minskat med 70 miljoner kronor och uppgår vid årsskiftet till 1 668 
miljoner kronor. Minskningen beror på flera faktorer: negativt resultat samt låg grad 
av skattefinansiering av investeringarna som uppgår till 145 miljoner kronor. Till 
detta kommer lösen av skulden till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag samt 
det extra kapitaltillskott som tillförts densamma.  
 
Styrelsen ser med allvar på att det egna kapitalet försämrats och att möjligheterna 
till avsättning av nya medel för framtida pensionsförpliktelser inte kan genomföras. 
Mot bakgrund av detta föreslås att kapitalförvaltningen för finansiering av framtida 
pensionsförpliktelser i 2015 års bokslut inte tillförs nya medel. För att kunna avsätta 
medel för infriandet av framtida pensionsförpliktelser krävs ett bättre ekonomiskt 
resultat och en högre grad av skattefinansiering av investeringarna. Medel har pla-
cerats för att täcka framtida pensionsutbetalningar och har i redovisningen värderats 
som en omsättningstillgång. Detta överensstämmer med god redovisningssed.  
 
Av balansräkningen framgår vilka utestående fordringar som kan bedömas vara 
osäkra fordringar. I bokslutet redovisas osäkra fordringar med en nettoökning med 
5,3 miljoner kronor. 
 
Landstingsservice har i anslutning 2015 års verksamhetsberättelse anhållit om en 
utökning av 2016 års investeringsram med 2,0 miljoner kronor för att klara inköp av 
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flera bladderskanner. Enligt en överenskommelse mellan landstinget och länets 
kommuner skall kommunerna hyra utrustningen inklusive kontroller och service.  
 
Landstingets investeringar enligt investeringsplanen för 2015 redovisas i bilaga.  
 
I anslutning till behandlingen av landstingets årsredovisning för 2015 redovisas fi-
nansiell rapport i bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Landstingets investeringsredovisning 2015, bilaga 6  
Årsredovisning 2015 Landstinget Västernorrland, bilaga 7  
Finansiell rapport 2015, bilaga 8  
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 51 
Landstingsstyrelsen den 7 april 2016, § 81 
 
Överläggningar och förslag till beslut vid sammanträdet  
Landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S), oppositionsrådet Per Wahlberg 
(M) samt följande företrädare för politiska partier representerade i 
landstingsfullmäktige, Hans Hedlund (C), Lars-Gunnar Hultin (V), Ingeborg 
Wiksten (L), Eva Andersson (MP) och Mona Hammarstedt (KD) inledde 
överläggningarna om Landstinget årsredovisning 2015.  
 
Yrkanden 
Erik Lövgren (S), Ewa Back (S), Andreas Sjölander (S), Elvy Söderström (S), 
Anna-Karin Sjölund (S), Monica Fällström (S), Per Wahlberg (M), Bengt Sörlin 
(M), Kristoffer Bodin (M), Hans Hedlund (C), Ingeborg Wiksten (L), Erica 
Markusson (L), Eva Andersson (MP), Mona Hammarstedt (KD) och Lars-Gunnar 
Hultin (V), yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.  
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar på landstingsstyrelsens förslag 
 
att godkänna ”Landstingets investeringsredovisning 2015”;  
 
att fastställa ” Årsredovisning 2015 Landstinget Västernorrland”; 
 
att i enlighet med balanskravsutredningen fastställa 2015 års justerade resultat en-
ligt balanskravet till -136 miljoner kronor och detta är föremål för återställning en-
ligt kommunallagens kap 8, § 5;  
 
att till den aktiva kapitalförvaltningen för finansiering av framtida pensionsförplik-
telser inte tillföra några nya medel; samt  
 
att godkänna ”Finansiell rapport 2015”. 
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§ 55 Kompletteringsbudget för 2016 års investeringsplan 
 
Diarienummer: 16LS3366 
Ärendeansvarig: Inger Bergström 
Handläggare: Hans Axelsson 
 
Ärendebeskrivning 
I bilagd kompletteringsbudget föreslås justeringar avseende 2016 års investerings-
plan. Justeringarna är gjorda efter granskning av investeringsplanen för 2016–2018 
samt efter bedömning av utgifter i avslutade, pågående och planerade projekt per 
2015-12-31. Efter bokslutet för 2015 bedöms således vissa justeringar av investe-
ringsplanen i 2016 års budget vara erforderliga för att tydligare motsvara planerad 
investeringsverksamhet under 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Kompletteringsbudget för 2016 års investeringsplan, bilaga 9  
 
Beredning 
Landstingsstyrelsen den 7 april 2016, § 99 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar på landstingsstyrelsens förslag 
 
att godkänna kompletteringsbudget för 2016 års investeringsplan. 
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§ 56 Investering i bladderskanner för kommunerna 
 
Diarienummer: 16LS3307 
Ärendeansvarig: Margareta Tufvesson 
Handläggare: Lars Halén 
 
Ärendebeskrivning 
Landstingsservice har i anslutning 2015 års verksamhetsberättelse anhållit om en 
utökning av 2016 års investeringsram med 2,0 miljoner kronor. Detta för att klara 
inköpet av flertal bladderskanner i syfte att effektivisera vården vid kommunernas 
boenden och minska behovet av insatser i landstingets primär- och slutenvård. En-
ligt överenskommelsen mellan landstinget och länets kommuner skall kommunerna 
svara för kostnaderna genom att kommunerna hyr utrustningen inklusive kontroller 
och service.  
 
Beredning 
Landstingsstyrelsen den 7 april 2016, § 82 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar på landstingsstyrelsens förslag 
 
att bevilja en utökning av Landstingsservice investeringsram i 2016 års budget med  
2 000 000 kronor. 
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§ 57 Förändring av politisk majoritet i Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
Diarienummer: 16LS3104 
Ärendeansvarig: Thomas Olsson 
Handläggare: Thomas Olsson  
 
Ärendebeskrivning 
Den politiska majoriteten i Landstinget Västernorrland har ändrats från att bestå av 
ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, till att 
bestå av ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 
 
Det har fått konsekvensen att den styrande majoriteten inom Landstinget 
Västernorrland inte innehar majoritet inom Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
 
Enligt 4 kap. 10 a § Kommunallag kan Landstingsfullmäktige återkalla uppdragen 
för samtliga förtroendevalda i en nämnd när den politiska majoriteten i nämnden 
inte längre är densamma som i fullmäktige. 
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 58 
Landstingsstyrelsen den 7 april 2016, § 89 
 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar på landstingsstyrelsens förslag 
 

att uppdraget för samtliga förtroendevalda i Hälso- och sjukvårdsnämnden återkal-
las; samt 
 
att val av ledamöter till Hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden 28 april 2016–31 
december 2018 sker vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 27-28 april 2016.  
 
Landstingsfullmäktige beslutade vidare 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
  

 
Landstingsfullmäktige beslutade att ajournera sina förhandlingar kl. 12.00 för att 
återupptas kl. 13.30. 
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DEN 27 APRIL KL 13.30 
 
Landstingsfullmäktige återupptog förhandlingarna. 
 
 
 § 58 Förändring av rehabiliteringsmedicinsk verksamhet  
 
Diarienummer:16LS2806 
Ärendeansvarig: Nina Fållbäck Svensson 
Handläggare: Henrik Kjellberg 
 
Ärendebeskrivning 
Landstinget Västernorrland befinner sig i ett omfattande besparingsarbete. Hälso- 
och sjukvårdsnämnden (HSN) ska spara 160 miljoner kronor fram till utgången av 
2018. HSN har gett förvaltningarna i uppdrag att aktivt även söka och föreslå ytter-
ligare besparingsmöjligheter (HSN 2015-11-12 § 144) Inom ramen för det uppdra-
get har förvaltningen tagit fram förslag till åtgärder inom rehabiliteringsmedicin. 
 
Förslaget innebär att den rehabiliteringsmedicinska verksamheten i Härnösand 
flyttas till sjukhuset i Sundsvall. 
 
Den redovisade lösningen medför, enligt beräkningarna, en kostnadsbesparing med 
helårseffekt på 10 miljoner kronor per år. I beredningen av förslaget har även 
följande områden belysts; patientsäkerhet, kompetensförsörjning, utvecklingsmöj-
ligheter, lokaler och miljö samt eventuella effekter för de olika patientgrupperna. 
 
Sammantaget är det verksamhetens bedömning att fördelarna överväger 
nackdelarna och att besparingen kan genomföras enligt redovisat förslag med fort-
satt gott värde för patienterna. 
 
En alternativ förändring genom neddragning av antalet vårdplatser från 24 till 16 
vårdplatser vid avdelning 26 B i Sundsvall skulle ge en kostnadsreducering på 2,5 
miljoner kronor per år. 
 
Facklig information, arbetsmiljöanalyser och förhandlingar genomförs under mars 
månad. 
 
Genomförande av förslaget kan ske efter politiskt fattade beslut. 
Verksamhetsmässigt är det lämpligast att inte öppna efter sommarstängningen som 
är planerad till 2016-06-17 - 2016-08-28, då verksamheten finns i Sundsvall. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens beskrivning av tänkt förändring, daterad 2016-03-10, bilaga 10  
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 11 mars 2016, § 
44, bilaga 11  
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Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 11 mars 2016, § 44 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 55 
Landstingsstyrelsen den 7 april 2016, § 86 
 
Överläggningar och förslag till beslut vid sammanträdet 
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S), oppositionsrådet Per 
Wahlberg (M) samt följande företrädare för politiska partier representerade i 
landstingsfullmäktige, Jonny Lundin (C), Lars-Gunnar Hultin (V), Ingeborg 
Wiksten (L), Eva Andersson (MP), Soledad Henriquez (KD) och Mats Hellhoff 
(SD) inledde överläggningarna om ärendet Förändring av rehabiliteringsmedicinsk 
verksamhet. 
 
Yrkanden  
Ewa Back (S), Erik Lövgren (S), Elvy Söderström (S), Lars-Olof Olsson (S), Pirjo 
Jonsson (S), Annicka Burman (V), Kennet Challis (V), Eva Andersson (MP), Folke 
Nyström (MP) och Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.  
 
Ewa Back (S) yrkar på en tilläggsattsats med följande lydelse: ”att inför 
verkställighet av beslutad förändring ska genomförd risk- och konsekvensanalys 
samt MBL-förhandling återrapporteras till Hälso- och sjukvårdsnämnden.” 
 
Jonny Lundin (C) yrkar på en återremiss med följande motivering: ”En samlad 
helhetsbild saknas från Hälso- och sjukvårdsnämnden som ansvarig politisk nämnd, 
gällande konsekvenserna av samtliga utbudsförändringar inom specialistvården i 
länet som är föremål för politiska beslut och tjänstemannautredning för närvarande 
efter den politiska majoritetens utlovade omtag. Därför anser vi att ärendet ska 
återremitteras för komplettering, för att möjliggöra ett samlat politiskt beslut av 
Landstingsfullmäktige under 2016.”  
 
Lars-Gunnar Hultin (V) yrkar i första hand bifall till Jonny Lundins (C) yrkande om 
återremiss och i andra hand avslag till landstingsstyrelsens förslag med följande 
motivering: ”Medicinsk rehab är en väl fungerande och effektiv verksamhet idag, 
som kommer att kunna utvecklas till en specialistklinik för hela norra 
sjukvårdsregionen/den nya norra regionen. Enheten har full bemanning och lyckas 
väl med kompetensförsörjningen. De kostnadsbesparingar, som beredningen räknar 
med om förslaget genomförs är mycket osäkra. De är inte heller i den 
storleksordningen, om de skulle kunna förverkligas, att de kan anses rimliga med 
tanke på den försämring av verksamheten och kompetensförsörjningen, som 
förslaget innebär både för Medicinsk Rehab i Härnösand och för geriatrisk 
rehabilitering i Sundsvall.” 
 
Ingeborg Wiksten (L) yrkar på återremiss med följande motivering: ”Vi vill se ett 
helhetsgrepp över rehabiliteringen i länet. En tillförlitlig rapport över hur 
halveringen av rehabiliteringens resurser 2010 har påverkat medborgarnas möjlighet 
att komma tillbaka efter sjukdom. Ansvaret för rehabiliteringen har till stor del lagts 
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över till primärvård och kommunerna utan resurser vilket är en bidragande orsak till 
ökade kostnader i slutenvården.” 
 
Per Wahlberg (M), Bengt Sörlin (M), Tony Andersson (M), Soledad Henriquez 
(KD), Kristoffer Bodin (M), Sigge Tjärnlund (M), Stig Grip (M), Roger Byström 
(C) och Mona Hammarstedt (KD) yrkar bifall till Jonny Lundins återremissyrkande.  
 
Gunnar Fors (V) yrkar bifall till Jonny Lundins (C) återremissyrkande och i andra 
hand att landstingsstyrelsens förslag avslås med den motivering som Lars-Gunnar 
Hultin (V) lämnat.  
 
Erica Markusson (L) yrkar bifall till Ingeborg Wikstens (L) återremissyrkande.  
 
Proposition  
Ordförande ställer följande propositionsordning: att först pröva de tre återremiss-
yrkanden som framställts och om de faller, pröva de olika yrkanden som framställts. 
Propositionsordningen godkändes.  
 
Proposition I 
Ordförande ställer Jonny Lundins återremissyrkande under proposition varvid han 
finner att yrkandet avslagits, då votering begärs. Ordförande ställde följande 
propositionsordning: Den som röstar avslag till yrkandet röstar ja, den som röstar 
bifall till yrkandet röstar nej. Votering verkställs. Resultat 48 ja-röster, 26 nej-
röster, 2 avstår, 1 frånvarande. Ordförande finner att återremissyrkande bifallits.  
 
För ja röstade Elina Arab (S), Ewa Back (S), Hans Backlund (S), Desislava 
Cvetkova (S), Stefan Dahl (S), Cathrine Edström (S), Patrik Eriksson (S), Per-Arne 
Frisk (S), Monica Fällström (S), Goran Garmiani (S), Birgitta Häggblad (S), Jan-
Olov Häggström (S), Mats Höglund (S), Torgny Jarl (S), Pirjo Jonsson (S), Robert 
Kuusiko (S), Ulla-Britt Lagergren (S), Tobias Larsson (S), Anette Lövgren (S), Erik 
Lövgren (S), Malin Svanholm (S), Bengt Nilsson (S), Christina Nordenö (S), Karin 
Nordin (S), Jonne Norlin (S), Christer Nylander (S), Lars-Olof Olsson (S), Siw 
Sachs (S), Lena Sjöberg (S), Andreas Sjölander (S), Ann-Karin Sjölund (S), 
Christer Sonidsson (S), Hans Stenberg (S), Elisabeth Strömqvist (S), Elvy 
Söderström (S), Malin Westman (S), Lars Åström (S), Eva Anderson (MP), Myriam 
Estrella Näslund (MP), Folke Nyström (MP), Annicka Burman (V), Kenneth 
Challis (V), Ronny Edlund (SD), Mats Hellhoff (SD), Marcus Molinder (SD), 
Roland Persson (SD), Christina Vallsten (SD) och Sven-Ingemar Vernersson (SD). 
 
För nej röstade Tony Andersson (M), Kristoffer Bodin (M), Rodney Engström (M), 
Stig Grip (M), Lina Heidenbeck (M), Zofia Henriksson (M), Bertil Swenson (M), 
Bengt Sörlin (M), Sigge Tjärnlund (M), Per Wahlberg (M), Helén Östmar 
Rosdahl,(M), Roger Byström (C), Hans Hedlund (C), Anita Hellstrand (C), Jonny 
Lundin (C), Mona Mattson (C), Sonia Seidevall (C), Stina Ekbäck (L), Erica 
Markusson (L), Roger Boork (KD), Mona Hammarstedt (KD), Soledad Henriquez 
(KD), Gunnar Fors (V), Lars-Gunnar Hultin (V), Ulla Olofsson (V) och Tomas 
Tejle (V). 
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Arne Engholm (L) och Ingeborg Wiksten (L) avstår.  
 
Proposition II 
Ordförande ställer Ingeborg Wikstens återremissyrkande under proposition varvid 
han finner att yrkandet avslagits, då votering begärs. Ordförande ställde följande 
propositionsordning: Den som röstar avslag till yrkandet röstar ja, den som röstar 
bifall till yrkandet röstar nej. Votering verkställs. Resultat 48 ja-röster, 24 nej-
röster, 4 avstår, 1 frånvarande. Ordförande finner att återremissyrkandet avslagits. 
 
För ja röstade Elina Arab (S), Ewa Back (S), Hans Backlund (S), Desislava 
Cvetkova (S), Stefan Dahl (S), Cathrine Edström (S), Patrik Eriksson (S), Per-Arne 
Frisk (S), Monica Fällström (S), Goran Garmiani (S), Birgitta Häggblad (S), Jan-
Olov Häggström (S), Mats Höglund (S), Torgny Jarl (S), Pirjo Jonsson (S), Robert 
Kuusiko (S), Ulla-Britt Lagergren (S), Tobias Larsson (S), Anette Lövgren (S), Erik 
Lövgren (S), Malin Svanholm (S), Bengt Nilsson (S), Christina Nordenö (S), Karin 
Nordin (S), Jonne Norlin (S), Christer Nylander (S), Lars-Olof Olsson (S), Siw 
Sachs (S), Lena Sjöberg (S), Andreas Sjölander (S), Ann-Karin Sjölund (S), 
Christer Sonidsson (S), Hans Stenberg (S), Elisabeth Strömqvist (S), Elvy 
Söderström (S), Malin Westman (S), Lars Åström (S), Eva Anderson (MP), Myriam 
Estrella Näslund (MP), Folke Nyström (MP), Annicka Burman (V), Kenneth 
Challis (V), Ronny Edlund (SD), Mats Hellhoff (SD), Marcus Molinder (SD), 
Roland Persson (SD), Christina Vallsten (SD) och Sven-Ingemar Vernersson (SD). 
 
För nej röstade Tony Andersson (M), Kristoffer Bodin (M), Rodney Engström (M), 
Stig Grip (M), Lina Heidenbeck (M), Zofia Henriksson (M), Bertil Swenson (M), 
Bengt Sörlin (M), Sigge Tjärnlund (M), Per Wahlberg (M), Helén Östmar Rosdahl, 
(M), Hans Hedlund (C), Mona Mattson (C), Stina Ekbäck (L), Arne Engholm (L), 
Erica Markusson (L), Ingeborg Wiksten (L), Roger Boork (KD), Mona 
Hammarstedt (KD), Soledad Henriquez (KD), Gunnar Fors (V), Lars-Gunnar 
Hultin (V), Ulla Olofsson (V) och Tomas Tejle (V). 
 
Roger Byström (C), Anita Hellstrand (C), Jonny Lundin (C) och Sonia Seidevall 
(C) avstår.  

 
Övriga yrkanden har fallit då ärendet återremitteras.  
 
Landstingsfullmäktige beslutade i enlighet härmed. 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet. 
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§ 59 Ny enhet för elektiv ortopedi i Sollefteå 
 
Diarienummer: 16LS2854 
Ärendeansvarig: Nina Fållbäck Svensson 
Handläggare: Henrik Kjellberg 
 
Ärendebeskrivning 
Landstinget Västernorrland befinner sig i ett omfattande besparingsarbete. Hälso- 
och sjukvårdsnämnden (HSN) ska spara 160 miljoner kronor fram till utgången av 
2018. HSN har gett förvaltningarna i uppdrag att aktivt även söka och föreslå 
ytterligare besparingsmöjligheter (HSN 2015-11-12 § 144). 
 
Som en del i detta arbete planeras förändringar av akut och planerad ortopedi inom 
landstinget. Föreliggande förslag innebär att en enhet för elektiv proteskirurgi ska-
pas på Sollefteå sjukhus. Landstingets övriga två sjukhus påverkas också av försla-
get. Akut ortopedi flyttas från Sollefteå till Örnsköldsvik. En del av de planerade 
operationerna vid Sundsvalls sjukhus kommer istället att utföras vid den nya enhe-
ten. 
 
Antalet operationer bedöms kunna öka i betydande omfattning, när en opererande 
enhet kan arbeta ostört från det akuta flödet. En ny enhet, inklusive två 
operationssalar, ger förutsättningar att operera cirka 600 knä- och höftproteser per 
år. Förslaget innebär också ett effektivt utnyttjande och tillvaratagande av 
resurserna i Sollefteå gällande både personal, lokaler och utrustning. Den årliga 
besparingen bedöms uppgå till cirka 10 miljoner kronor. 
 
Inom Landstinget Västernorrland finns ett stort behov av en ökad produktion när det 
gäller proteskirurgi. Landstinget klarar idag inte målen i den nationella 
vårdgarantin. Kostnaderna för utomlänsvård ökar i motsvarande mån för berörda 
patientgrupper. 
 
Det finns flera exempel inom Sverige och internationellt, där ortopediverksamhet 
har organiserats i elektiva enheter som uteslutande bedrivs över fem vardagar i 
veckan. Syftet har varit att skapa effektiva flöden i vårdens produktion och förbättra 
vårdens kvalité. Erfarenheterna från dessa exempel talar starkt för att en liknande 
modell inom Landstinget Västernorrland kan ge mycket goda resultat. 
 
Länsverksamhet ortopedi har tagit fram underlag som visar att belastningen på 
Örnsköldsvik sjukhus ortopedi kommer öka med 3-4 patienter per dag, vilket ryms 
inom dagens bemanning. Det ökade akuta omhändertagandet bedöms också leda till 
ytterligare en operation per dygn för Örnsköldsviks ortopeder. De bakomliggande 
underlagen visar också att förslaget kan genomföras utan att riskera medicinsk kva-
litet och patientsäkerhet i akutsjukvården. 
 
Ytterligare konsekvensanalys och planering kommer att behöva göras innan försla-
get genomförs fullt ut. Det gäller till exempel justeringar i transportverksamheten 
mellan landstingets sjukhus. 
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Beslutsunderlag 
”Elektiv ortopedi i Sollefteå”, Länsklinikchefens slutrapport med förslag och un-
derlag, bilaga 12  
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2016-03-11 § 45, 
bilaga 13  
Kompletterande underlag Ekonomisk kalkyl elektiv ortopedi 2016-03-31, bilaga 14  
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2016-03-11 § 45 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 56 
Landstingsstyrelsen den 7 april 2016, § 87 
 
Överläggningar och förslag till beslut vid sammanträdet 
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S), oppositionsrådet Per 
Wahlberg (M) samt följande företrädare för politiska partier representerade i 
landstingsfullmäktige, Hans Hedlund (C), Lars-Gunnar Hultin (V), Ingeborg 
Wiksten (L), Folke Nyström (MP), Soledad Henriquez (KD) och Mats Hellhoff 
(SD) inledde överläggningarna om ärendet Ny enhet för elektiv ortopedi i Sollefteå. 
Mats Hellhoff (SD) aviserade att Sverigedemokraternas landstingsfullmäktigegrupp 
avstår från att rösta i detta ärende.  
 
Yrkanden  
Ewa Back (S), Erik Lövgren (S), Jan-Olov Häggström (S), Lena Sjöberg (S), 
Christina Nordenö (S), Elina Arab (S), Christer Sonidsson (S), Stefan Dahl (S), 
Annicka Burman (V), Kennet Challis (V), Folke Nyström (MP), Eva Andersson 
(MP) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.  
 
Ewa Back (S) yrkar på en tilläggsattsats med följande lydelse: ”att inför 
verkställighet av beslutad förändring ska genomförd risk- och konsekvensanalys 
samt MBL-förhandling återrapporteras till Hälso- och sjukvårdsnämnden.” 
 
Andreas Sjölander (S) och Eva Andersson (MP) yrkar bifall till landstingsstyrelsens 
förslag och till Ewa Backs yrkande om en tilläggs-attsats.  
 
Hans Hedlund (C) yrkar på en återremiss med följande motivering: ”En samlad 
helhetsbild saknas från Hälso- och sjukvårdsnämnden som ansvarig politisk nämnd, 
gällande konsekvenserna av samtliga utbudsförändringar inom specialistvården i 
länet som är föremål för politiska beslut och tjänstemannautredning för närvarande 
efter den politiska majoritetens utlovade omtag. Därför anser vi att ärendet ska 
återremitteras för komplettering, för att möjliggöra ett samlat politiskt beslut av 
Landstingsfullmäktige under 2016.” 
  
Lars-Gunnar Hultin (V) yrkar i första hand på att ärendet återremitteras med 
följande motivering: ”att förslaget återremitteras för fördjupad utredning av 
1. Hur elektiv ortopedi i Sollefteå, Örnsköldsvik och Sundsvall kan kombineras 
med fortsatt akut ortopediverksamhet under hela eller delar av dygnet  
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2. hur det totala behovet av vårdplatser inom ortopedi och kirurgi påverkas och kan 
lösas så att inte följdverkningar uppstår för möjligheterna att bedriva akut kirurgi 
och förlossningsverksamhet i Sollefteå  
3. hur möjligheterna att rekrytera och utbilda ST-läkare i Sollefteå för behoven 
inom primärvård och specialistvård påverkas  
4. hur primärvården påverkas av och kan möta konsekvenserna av förslaget 
5. hur ekonomin och patientsäkerheten påverkas inom alla verksamhetsområden 
inom specialist- och primärvården  
6. hur ett samlat vårdområde Ådalen (modellTio100) kan utformas och införas. 
I andra hand yrkar Lars-Gunnar Hultin att uppdra till landstingsdirektören att 
utveckla den elektiva ortopedin i kombination med akut ortopediverksamhet vid 
Sollefteå, Örnsköldsviks och Sundsvalls sjukhus och att avslå landstingsstyrelsens 
förslag.” 
 
Erika Markusson (L) och Stina Ekbäck (L) yrkar återremiss med följande 
motivering: ”En samlad helhetsbild saknas från HSN som ansvarig politisk nämnd. 
Vi ser positivt på förslaget till utökad planerad (elektiv) ortopedi på Sollefteå 
sjukhus och bättre nyttjande av primärvårdens resurser i Sollefteå. Men i underlaget 
saknas väsentliga uppgifter för att utifrån ett helhetsperspektiv kunna bedöma 
konsekvenserna på de fyra perspektiven om akuta ortopedin från Sollefteå sjukhus. 
Vi anser att ärendet ska återremitteras för komplettering utifrån de fyra perspektiven 
genom bland annat ett öppet remissförfarande. Underlaget bör även kompletteras 
med uppgifter om vilka resurser som måste tillföras primärvården för att ett utökat 
uppdrag ska kunna hanteras. Vi bedömer att HSN måste säkerställa att förslaget 
förhandlas enligt gällande arbetsrättslig lagstiftning.”  
 
Per Wahlberg (M), Bengt Sörlin (M), Soledad Henriquez (KD), Kristoffer Bodin 
(M), Sigge Tjärnlund (M), Stig Grip (M), Jonny Lundin (C) och Mona 
Hammarstedt (KD), yrkar bifall till Hans Hedlunds återremissyrkande.  
 
Gunnar Fors (V) yrkar bifall till Lars-Gunnar Hultins (V) återremissyrkande och 
andrahandsyrkande samt till Hans Hedlunds (C) återremissyrkande.  
 
Proposition  
Ordförande ställer följande propositionsordning: att först pröva de tre återremiss-
yrkanden som framställts och om de faller, pröva de olika yrkanden som framställts. 
Propositionsordningen godkändes.  
 
Proposition I 
Ordförande ställer Hans Hedlunds återremissyrkande under proposition varvid han 
finner att yrkandet avslagits, då votering begärs. Ordförande ställde följande 
propositionsordning: Den som röstar avslag till yrkandet röstar ja, den som röstar 
bifall till yrkandet röstar nej. Votering verkställs. Resultat 44 ja-röster, 25 nej-
röster, 6 avstår, 2 frånvarande. Ordförande finner att återremissyrkandet bifallits.  
 
För ja röstade Elina Arab (S), Ewa Back (S), Hans Backlund (S), Desislava 
Cvetkova (S), Stefan Dahl (S), Cathrine Edström (S), Patrik Eriksson (S), Per-Arne 
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Frisk (S), Monica Fällström (S), Goran Garmiani (S), Birgitta Häggblad (S), Jan-
Olov Häggström (S), Mats Höglund (S), Torgny Jarl (S), Pirjo Jonsson (S), Robert 
Kuusiko (S), Ulla-Britt Lagergren (S), Tobias Larsson (S), Anette Lövgren (S), Erik 
Lövgren (S), Malin Svanholm (S), Bengt Nilsson (S), Christina Nordenö (S), Karin 
Nordin (S), Jonne Norlin (S), Christer Nylander (S), Lars-Olof Olsson (S), Siw 
Sachs (S), Lena Sjöberg (S), Andreas Sjölander (S), Ann-Karin Sjölund (S), 
Christer Sonidsson (S), Hans Stenberg (S), Elisabeth Strömqvist (S), Elvy 
Söderström (S), Malin Westman (S), Lars Åström (S), Eva Anderson (MP), Myriam 
Estrella Näslund (MP), Folke Nyström (MP), Annicka Burman (V), Kenneth 
Challis (V), Arne Engholm (L) och Ingeborg Wiksten (L).  
 
För nej röstade Tony Andersson (M), Kristoffer Bodin (M), Rodney Engström (M), 
Stig Grip (M), Lina Heidenbeck (M), Zofia Henriksson (M), Bertil Swenson (M), 
Bengt Sörlin (M), Sigge Tjärnlund (M), Per Wahlberg (M), Helén Östmar Rosdahl, 
(M), Roger Byström (C), Hans Hedlund (C), Jonny Lundin (C), Mona Mattson (C), 
Sonia Seidevall (C), Stina Ekbäck (L), Erica Markusson (L), Roger Boork (KD), 
Mona Hammarstedt (KD), Soledad Henriquez (KD), Gunnar Fors (V), Lars-Gunnar 
Hultin (V), Ulla Olofsson (V) och Tomas Tejle (V). 
 
Ronny Edlund (SD), Mats Hellhoff (SD), Marcus Molinder (SD), Roland Persson 
(SD), Christina Vallsten (SD) och Sven-Ingemar Vernersson (SD) avstår.  
 
Proposition II 
Ordförande ställer Lars-Gunnar Hultins återremissyrkande under proposition varvid 
han finner att yrkandet avslagits, då votering begärs. Ordförande ställde följande 
propositionsordning: Den som röstar avslag till yrkandet röstar ja, den som röstar 
bifall till yrkandet röstar nej. Votering verkställs. Resultat 48 ja-röster, 14 nej-
röster, 13 avstår, 2 frånvarande. Ordförande finner att återremissyrkandet avslagits. 
 
För ja röstade Elina Arab (S), Ewa Back (S), Hans Backlund (S), Desislava 
Cvetkova (S), Stefan Dahl (S), Cathrine Edström (S), Patrik Eriksson (S), Per-Arne 
Frisk (S), Monica Fällström (S), Goran Garmiani (S), Birgitta Häggblad (S), Jan-
Olov Häggström (S), Mats Höglund (S), Torgny Jarl (S), Pirjo Jonsson (S), Robert 
Kuusiko (S), Ulla-Britt Lagergren (S), Tobias Larsson (S), Anette Lövgren (S), Erik 
Lövgren (S), Bengt Nilsson (S), Christina Nordenö (S), Karin Nordin (S), Jonne 
Norlin (S), Christer Nylander (S), Siw Sachs (S), Lena Sjöberg (S), Andreas 
Sjölander (S), Ann-Karin Sjölund (S), Christer Sonidsson (S), Hans Stenberg (S), 
Elisabeth Strömqvist (S), Malin Svanholm (S) Elvy Söderström (S), Malin 
Westman (S), Lars Åström (S), Olof Ögren (S), Eva Anderson (MP), Myriam 
Estrella Näslund (MP), Folke Nyström (MP), Annicka Burman (V), Kenneth 
Challis (V), Hans Hedlund (C), Roger Byström (C), Stina Ekbäck (L), Arne 
Engholm (L), Erica Markusson (L) och Ingeborg Wiksten (L).  
 
För nej röstade Tony Andersson (M), Kristoffer Bodin (M), Stig Grip (M), Lina 
Heidenbeck (M), Zofia Henriksson (M), Bertil Swenson (M), Bengt Sörlin (M), 
Sigge Tjärnlund (M), Per Wahlberg (M), Helén Östmar Rosdahl, (M) Gunnar Fors 
(V), Lars-Gunnar Hultin (V), Ulla Olofsson (V) och Tomas Tejle (V). 
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Rodney Engström (M), Jonny Lundin (C), Mona Mattsson (C), Sonia Seidevall (C), 
Roger Boork (KD), Mona Hammarstedt (KD), Soledad Henriquez (KD), Ronny 
Edlund (SD), Mats Hellhoff (SD), Marcus Molinder (SD), Roland Persson (SD), 
Christina Vallsten (SD) och Sven-Ingemar Vernersson (SD) avstår.  
 
Proposition III 
Ordförande ställer därefter Erica Markussons och Stina Ekbäcks återremissyrkande 
under proposition varvid han finner att yrkandet avslagits. 
 
Övriga yrkanden har fallit då ärendet återremitteras.  
 
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet härmed. 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.  
 
Protokollsanteckning 
Ingeborg Wiksten (L) lämnade en protokollsanteckning med följande lydelse: 
”Liberalerna tillstyrker förslaget till planerad (elektiv) ortopedi på Sollefteå sjukhus. 
Om detta kommer att medföra ett utökat uppdrag för primärvården ska resurser 
tillskjutas hälsocentralerna i motsvarande omfattning. För oss Liberaler är det 
viktigt att vården är jämlik i länet, av hög kvalitet och organiseras utifrån 
befolkningens behov. Att patienterna känner trygghet och frihet att välja. I det svåra 
ekonomiska läge som landstinget befinner sig i är det extra viktigt att på bästa 
effektivaste sätt ta tillvara befintliga resurser. Det gäller så väl en god arbetsmiljö 
för medarbetarna som bra bemötande för länets medborgare. Vi vill även utreda 
möjligheterna till roterande team inom samtliga opererande specialiteterna för att 
höj kompetens, undvika onödiga transporter och skapa sammanhållning i länet (vi 
avser att återkomma med en motion i ärendet).”  
 

 
I detta ärende yttrade sig även Stig Grip (M) och Arne Engholm (L). 
 
 
 
Landstingsfullmäktige beslutade att ajournera sina förhandlingar kl. 19.00 för att 
återupptas den 28 april kl. 09.15. 
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DEN 28 APRIL KL 9.15 
 
Landstingsfullmäktige återupptog förhandlingarna.  
 
 
§ 60 Verksamhetsberättelse 2015 för Arvodeskommittén, 

fullmäktigeberedning 
 
Diarienummer: 15LS8707 
Ärendeansvarig: Inger Bergström 
Handläggare: Anita Wiklander  
 
Ärendebeskrivning 
Arvodeskommittén har under 2015 arbetat med att enligt framställan från 
landstingsfullmäktige se över arvodesreglerna och förtydligat dessa. 
Landstingsfullmäktige fastställde nu gällande arvodesregler den 24–25 juni 2015, § 
112. 
 
Arvodeskommittén ska enligt reglementet bereda frågan om beslut att utbetala 
partistöd. Kommitténs förslag om att betala ut partistöd två gånger per år 
fastställdes av landstingsfullmäktige den 18–19 november 2015, § 202. Den andra 
utbetalningen sker efter det att en skriftlig redovisning att partistödet har använts för 
sitt avsedda ändamål har lämnats in. Arvodeskommittén har fått fullmäktiges 
uppdrag att bereda detta ärende.  
 
Arvodeskommitténs budget uppgick till 122 000 kronor och kostnaderna har 
uppgått till 100 134 kronor vilket innebär ett överskott på 21 866 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2015 för Arvodeskommittén, bilaga 15  
 
Beredning  
Arvodeskommittén den 27 januari 2016 § 3 
Finansutskottet den 8 mars 2016, § 28 
Landstingsstyrelsen den 17 mars 2016, § 42 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar på landstingsstyrelsens förslag 
 
att lägga Verksamhetsberättelse 2015 för Arvodeskommittén till handlingarna. 
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§ 61 Interpellation från Arne Engholm (L) angående EU:s direktiv om 
yrkeskvalifikation 

 
Arne Engholm (L) överlämnade till ordförande en interpellation med följande 
lydelse ställd till landstingsstyrelsens ordförande. 
 
”Hälso- och sjukvårdslagen anger att “Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det 
finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall 
kunna ges.” 
 
EU:s direktiv om yrkeskvalifikation gäller från den 18 januari 2016.  Innebörden är 
bl.a. tydligare krav på fortbildning i hälso- och sjukvårdens professioner. 
 
“Medlemsstaterna skall genom att uppmuntra fortbildning säkerställa att 
yrkesutövare kan uppdatera sina kunskaper, färdigheter och kompetenser så att 
yrkesinsatsen bibehålls på säker och effektiv nivå.” 
 
Med hänvisning till ovanstående önskar jag svar på följande frågor: 
1. Hur avser Landstinget att agera med anledning av direktivets andemening? 
2. Vem har initiativet beträffande fortbildning? Arbetsgivare eller arbetstagare? 
3. Hur säkerställer Landstinget att ”stafettpersonal” har nödig, relevant 

kompetens? 
 
Härnösand den 8 februari 2016  
 
För Liberalernas landstingsgrupp 

 

Arne Engholm” 
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§ 62 Svar på interpellation från Arne Engholm (L) angående EU:s 
direktiv om yrkeskvalifikation 

 
Landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) lämnade följande svar på 
interpellationen: 
 
”Fråga  
Hur avser Landstinget att agera med anledning av direktivets andemening? 
 
Svar 
Lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer ersätter bestämmelser i ett antal 
författningar. I de fall yrkeskvalifikationsdirektivet innehåller bestämmelser som 
endast avser ett eller ett begränsat antal yrken bedöms sådana bestämmelser även 
fortsättningsvis genomföras i de författningar som gäller just dessa yrken. Den nya 
lagen och lagändringarna trädde i kraft den 18 januari 2016. Lagen anger de 
rättigheter som en yrkesutövare, som vill utöva ett reglerat yrke i Sverige, har i 
fråga om tillfällig yrkesutövning och om erkännande av yrkeskvalifikationer. 
Gällande lagar som rör reglerade yrken ska anpassas till den generella regleringen. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela de 
ytterligare föreskrifter som behövs för att genomföra yrkeskvalifikationsdirektivet.  
 
För hälso- och sjukvårdspersonal som inte omfattas av automatiskt erkännande har 
Sverige sedan tidigare valt att utnyttja den möjlighet till förhandskontroll som 
direktivet ger, vilket minskar risken för att yrkesutövare som har otillräckliga 
kvalifikationer utövar yrkena inom landet. Bestämmelserna finns i 
patientsäkerhetslagen och i de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna 
lag. Enligt regeringens bedömning bör dessa möjligheter till förhandskontroll bestå̊, 
i syfte att värna den allmänna säkerheten och patientsäkerheten. 
 
Fråga  
Hur säkerställer Landstinget att ”stafettpersonal” har nödig, relevant kompetens? 
 
Svar 
Inhyrda resurser hyrs in för att utföra ett specifikt arbete enligt de kvalifikationskrav 
som ställts. Kompetensutveckling för inhyrda resurser erhålls av respektive 
arbetsgivare det vill säga inte av den organisation som hyr in resursen. 
 
Fråga 
Vem har initiativet beträffande fortbildning? Arbetsgivare eller arbetstagare? 
 
Svar 
Medarbetarnas kompetens är avgörande för hur Landstinget i Västernorrland ska 
kunna förverkliga sitt uppdrag. Därför är det viktigt att ständigt utveckla den 
kompetens som finns i organisationen. Varje medarbetare förväntas ta ansvar för 
den egna kompetensutvecklingen i samråd med sin närmaste chef. Genom 
kompetensutveckling bidrar medarbetaren till organisationens lärande och till 
arbetet med ständiga förbättringar på arbetsplatsen. 
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Landstinget erbjuder en mängd kompetensutvecklingsinsatser, alltifrån 
chefsutvecklingsprogram till fördjupad introduktion för nyanställda. Förutom 
lagstadgade utbildningar erbjuds också ämnesinriktade utbildningar inom alltifrån 
försäkringsmedicin till mödrahälsovård och prehospital sjukvårdsledning.  
 
Varje medarbetare förväntas ta ansvar för den egna kompetensutvecklingen i 
samråd med sin närmaste chef. Genom kompetensutveckling bidrar medarbetaren 
till organisationens lärande och till arbetet med ständiga förbättringar på 
arbetsplatsen. 
 
Om yrkesdirektiven  
I propositionen föreslår regeringen en ny generell lag om erkännande av 
yrkeskvalifikationer som gäller reglerade yrken i Sverige. Den nya lagen ersätter 
bestämmelser i ett antal författningar varigenom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av 
yrkeskvalifikationer tidigare har genomförts för vissa reglerade yrken. Den nya 
lagen syftar också̊ till att genomföra delar av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/55/EU av den 20 november 2013 om ändring av direktivet 
2005/36/EG om erkännande av yrkes- kvalifikationer och förordning (EU) nr 
1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI- förordningen). Den konsoliderade versionen av de båda direktiven 
be- nämns yrkeskvalifikationsdirektivet.  
 
I de fall yrkeskvalifikationsdirektivet innehåller bestämmelser som endast avser ett 
eller ett begränsat antal yrken bedöms sådana bestämmelser även fortsättningsvis 
genomföras i de författningar som gäller just dessa yrken. Det föreslås ändringar i 
lagen (1974:191) om bevakningsföretag, socialtjänstlagen (2001:453), lagen 
(2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, patientsäkerhetslagen 
(2010:659), skollagen (2010:800), taxitrafiklagen (2012:211) och lagen (2013:513) 
om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. Det föreslås även en ny sekretessbestämmelse i 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  
 
Den nya lagen och lagändringarna trädde i kraft den 18 januari 2016. 
Lagen anger de rättigheter som en yrkesutövare, som vill utöva ett reglerat yrke i 
Sverige, har i fråga om tillfällig yrkesutövning och om erkännande av 
yrkeskvalifikationer. Gällande lagar som rör reglerade yrken ska anpassas till den 
generella regleringen. 
 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela de 
ytterligare föreskrifter som behövs för att genomföra yrkeskvalifikationsdirektivet 
och de genomförandetakter och delegerade akter som antas med stöd av 
direktivet. För hälso- och sjukvårdspersonal som inte omfattas av automatiskt 
erkännande har Sverige sedan tidigare valt att utnyttja den möjlighet till 
förhandskontroll som direktivet ger, vilket minskar risken för att yrkesutövare som 
har otillräckliga kvalifikationer utövar yrkena inom landet. Bestämmelserna finns i 
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patientsäkerhetslagen (2010:659) och i de föreskrifter som har meddelats med stöd 
av denna lag. Enligt regeringens bedömning bör dessa möjligheter till 
förhandskontroll bestå̊, i syfte att värna den allmänna säkerheten och 
patientsäkerheten. 

Härnösand den 27 april 2016  

Erik Lövgren (S) 

Landstingsstyrelsens ordförande” 

 

Arne Engholm tackade för svaret. 
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§ 63 Interpellation från Erica Markusson (L) angående barns 
synundersökningar 

 
Erica Markusson (L) överlämnade till ordförande en interpellation med följande 
lydelse ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. 

 
”Det behövs knappast någon källa till att det är långa köer till länets 
ögonmottagningar. I början av januari var väntetiderna 9-13 veckor i Sundsvall och 
Örnsköldsvik och över 13 veckor i Sollefteå (vintertider.se 160203). Patienter som 
inte visa armbågarna och aktivt tar kontakt med mottagningarna kan få vänta 
månader på kallelser efter att remisser skickats.  
 
En grupp patienter som är hänvisade till ögonmottagningen är barn under åtta år 
med misstänkt synnedsättning. Vanligtvis kallas barnen till kombinerade besök till 
först ortoptist och sedan ögonläkare efter remiss från primärvården. 

 
Utifrån ovanstående önskar jag svar på följande frågor: 
 
- Hur många barn per år gör sin första synundersökning på länets 

ögonmottagningar? 
- Vad är den genomsnittliga väntetiden för barns första synundersökning efter 

remiss från primärvården? 
- Hur många barn ges information om sina rättigheter om vårdgarantin inte kan 

hållas? 
- Hur många barn får tid först efter att föräldrar ringt och efterfrågat kallelse? 
- För att öka ögonmottagningarnas kapacitet, är det möjligt att låta optiker bedöma 

om remiss till ögonläkare är nödvändig? 
- Är det inte dags att låta ögonmottagningarnas verksamhet ingå i det fria 

vårdvalet? 
 
Härnösand den 8 februari 2016  
 
För Liberalernas landstingsgrupp 

 
Erica Markusson 
Liberalerna” 
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§ 64 Svar på interpellation från Erica Markusson (L) angående barns 
synundersökningar 

 
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) har överlämnat till Hälso- 
och sjukvårdsnämndens vice ordförande Annicka Burman (V) att besvara 
interpellationen. 

 
”Jag tackar Erica Markusson för interpellationen. 
 
Fråga  
Hur många barn per år gör sin första synundersökning på länets ögonmottagningar? 
 
Svar 
Antal nyremisser år 2015 hos ortoptist genererade 170 nybesök. En minskning i 
jämförelse med år 2014 med 107 besök. Minskningen är relaterad till att en av 
länets ortoptister är föräldraledig och en annan är långtidssjukskriven. Ortoptister är 
en svårrekryterad specialitet. 
 
Fråga 
Vad är den genomsnittliga väntetiden för barns första synundersökning efter remiss 
från primärvården? 
 
Svar 
Tyvärr kan jag inte ge svar på den frågan då uppgiften inte kunnat tagits fram. 
 
Fråga 
Hur många barn ges information om sina rättigheter om vårdgarantin inte kan 
hållas? 
 
Svar 
Man för inte statistik kring detta. Föräldrar som kontaktar ögonkliniken får 
information om gällande regler för vårdgaranti och patientens rättigheter. Vid besök 
hos ögonspecialist kan det ske en bedömning om det är aktuellt med operation. 
Även då ges information om vårdgaranti och patientens rättigheter. 
 
Fråga  
Hur många barn får tid först efter att föräldrar ringt och efterfrågat kallelse? 
 
Svar 
Ögonkliniken för ingen statistik gällande detta. Personalen försöker utifrån de 
resurser som finns att boka in barnet snarast möjligt efter medicinsk prioritering. 
 
Fråga  
För att öka ögonmottagningarnas kapacitet, är det möjligt att låta optiker bedöma 
om remiss till ögonläkare är nödvändig? 
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Svar 
Nej, barn under åtta år ska undersökas av ögonspecialist. Uppföljningsbesök kan 
ske hos optiker. 
 
Fråga  
Är det inte dags att låta ögonmottagningarnas verksamhet ingå i det fria vårdvalet? 
 
Svar 
I enlighet med den nya patientlagen erbjuds redan idag rätt att söka vårdgivare inom 
öppna specialistvården i hela landet. 
 
 
Härnösand den 23 februari 2016   
 
Annicka Burman (V) 
Vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden” 
 
Erica Markusson tackade för svaret. 
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§ 65 Interpellation från Lars-Gunnar Hultin (V) angående Personalen 
är vår främsta resurs! Eller? 

 
Lars-Gunnar Hultin (V) överlämnade till ordförande en interpellation med följande 
lydelse ställd till landstingsstyrelsens ordförande. 
  
”Vi har genom våra kontakter med personal och dess fackliga organisationer fått 
kunskap om att vårt landsting inte kommer till skott kring åtgärder för att förbättra 
arbetsmiljön och för att kunna bli en attraktiv arbetsgivare. 
 
Vi har länge drivit frågan om att satsa på vår personal men inte fått gehör för detta, 
nu är läget akut! 
 
En av de viktigaste frågorna är schemafrågorna. Stafettsköterskorna som snabbt 
ökar i antal tar de bästa arbetspassen och vår ordinarie personal får ta de pass som 
återstår, detta ökar på den frustration som vår egen personal upplever. 
 
Ex på framkomliga vägar är att: Jobba tre dagar ledig tre dagar. Arbeta två helger av 
fem. Bättre ersättning för obekväma arbetstider samt nattarbete. 
 
Andra landsting genomför nu kraftiga förbättringar utifrån insikten om att något 
måste göras för att få ned sjukskrivningstal och att minska stafettberoendet. 
 
Är ni i Majoriteten villiga att uppmuntra och tillåta olika pilotprojekt för att ta till 
vara personalens idéer kring hur arbetsmiljön kan förbättras? Vilka konkreta idéer 
finns för att åstadkomma positiva personalinsatser och när sätts de i verket? 
 
Härnösand den 17 mars 2016 

 
Lars-Gunnar Hultin 
Gruppledare för Vänsterpartiets landstingsgrupp.” 
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§ 66 Svar på interpellation från Lars-Gunnar Hultin (V) angående 
Personalen är vår främsta resurs! Eller? 

 
Landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) lämnade följande svar på 
interpellationen: 

 
”Fråga 
Är ni i Majoriteten villiga att uppmuntra och tillåta olika pilotprojekt för att ta 
tillvara personalens idéer kring hur arbetsmiljön kan förbättras?  
 
Svar 
Landstinget bedriver en avancerad och komplex verksamhet dygnet runt årets alla 
dagar. Att vara en attraktiv arbetsgivare innefattar mycket och utgår från den 
personalpolitiska plattformen. I plattformen uttrycker Landstinget att medarbetarna 
gör skillnad för alla invånare i hela länet, utgör det fundament som Landstingets 
verksamhet vilar på och att arbetet bygger på mötet mellan människor där varje 
medarbetares yrkesmässiga erfarenhet och sociala kompetens tas tillvara. En lyhörd, 
tillitsfull och sammanhållen personalpolitik är en förutsättning för att fullgöra det 
uppdrag vi fått. Den politiska ledningens utgångspunkt är att vi gör skillnad, olikhet 
berikar och tillsammans skapar vi trygghet i förändring. 

Målet om 4 procent sjukfrånvaro är ett av de viktigaste målen Landstinget 
Västernorrland har. Ett långsiktigt mål som sätter arbetsplatsen i centrum. 
Landstinget hade under 2015 hög sjukfrånvaro, totalt 7,3 procent och det är framför 
allt de långa sjukskrivningarna som har ökat. 2014 var det cirka 50 procent av 
sjukfrånvaron som var långtidsfrånvaro, 2015 var den siffran cirka 70 procent. 
Arbetet har påbörjats med en fördjupad analys av sjukfrånvaron inom bland annat 
specialistvård och primärvård. En strategisk grupp arbetar med att ta fram verktyg 
för att underlätta arbetet med till exempel rehabilitering och det finns etablerade 
kontakter med övriga myndigheter som till exempel Försäkringskassan.  

 
Fråga 
Vilka konkreta idéer finns för att åstadkomma positiva personalinsatser och när 
sätts de i verket? 
 
Svar 

Medarbetarinflytande och samverkan med de fackliga organisationerna är viktigt 
för ledning och styrning av verksamheten. Här har medarbetare och chefer ett stort 
ansvar för den gemensamma arbetsmiljön. Medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och 
samverkansråd bildar tillsammans ett system för inflytande och medansvar som ger 
förutsättningar för en bättre verksamhet och en bättre arbetsmiljö. Det finns redan 
en mängd olika varianter av schemakonstruktioner, samt en del på försök som till 
exempel att arbeta två helger av fem, var fjärde helg, var tredje helg, varannan helg 
natt och två helger av fem på dagtid, flexibla arbetstider, ändrad grundbemanning 
och olika längd på arbetspass. Dessa redan införda konstruktioner och försök 
uppmuntras och pågår just nu.  
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Härnösand den 27 april 2016  

Erik Lövgren (S) 

Landstingsstyrelsens ordförande” 

 

Lars-Gunnar Hultin tackade för svaret. 

 
 
 
I detta ärende yttrade sig även Elvy Söderström (S), Torgny Jarl (S), Andreas 
Sjölander (S), Ewa Back (S), Pirjo Jonsson (S), Christer Sonidsson (S), Annicka 
Burman (V), Kenneth Challis (V), Eva Andersson (MP), Sigge Tjärnlund (M), 
Bengt Sörlin (M), Kristoffer Bodin (M) och Erika Markusson (L). 
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§ 67 Interpellation från Kristoffer Bodin (M) om bisysslor i landstinget 

  
Kristoffer Bodin (M) överlämnade till ordförande en interpellation med följande 
lydelse ställd till landstingsstyrelsens ordförande. 

 
”Det finns många exempel på när personal åker och arbetar som 
hyrläkare/hyrsjuksköterskor på komptid eller annan ledighet. Möjligheten att ha 
konkurrerande bisysslor är väldigt begränsade i de flesta organisationer, speciellt i 
offentliga då även förtroendefrågan ska vägas in. 
 
Revisionen skriver i en rapport från 2014-04-09: Enligt kollektivavtalet kan 
arbetsgivaren förbjuda bisysslan ”om arbetsgivaren finner att den kan innebära 
verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens”. Enligt landstingets riktlinjer ska en 
bisyssla inte tillåtas om den konkurrerar med landstingets verksamhet och det är inte 
tillåtet för landstingets anställda att sälja tjänster till landstinget inom arbetstagarens 
normala kompetensområde. 
 
Bland de bisysslor som dokumenterats i landstinget är det vanligt (ca 40 procent) att 
medarbetarna bedriver egen verksamhet eller arbetar extra i företag med koppling till vården 
samt att vårdpersonal arbetar extra i bemanningsföretag. Ingen av bisysslorna har förbjudits 
av berörd chef. 
 
Enligt HR-direktören har det enligt ansvariga chefer inte varit möjligt och inte heller alltid 
önskvärt, att driva en strikt restriktiv personalpolitik när det gäller konkurrerande bisysslor. 
Många gånger kan sådana bisysslor tillföra medarbetaren och därmed landstinget värdefulla 
erfarenheter. Det förekommer också att chefer hellre väljer att fria än fälla för att inte riskera 
att tappa värdefulla medarbetare. 
 
Revisionsrapporten konstaterar bara att det förekommer bisysslor som kan vara 
konkurrerande och gör ingen bedömning om rätt eller fel. 
 
Revisionsrapporten är intressant då den visar att det är väldigt vanlig med bisysslor vilket 
inte är tillåtet enligt landstingets riktlinjer. Nu är cheferna generösa i sin bedömning vilket 
säkert kan vara motiverat i vissa fall men att ingen bisyssla skulle vara så konkurrerande att 
den är otillåten verkar märkligt. Det är få organisationer som skulle vara lika generösa med 
att tillåta konkurrerande bisysslor som landstinget Västernorrland. 
 
Jag tror en viss rörlighet behövs och det kan ju ändå ingå i tjänsten att för 
kompetensutvecklingens skull tjänstgöra på andra sjukhus. Men jag tror också att 
landstinget behöver förtydliga sina riktlinjer för bisysslor och att gränser för vad som är 
acceptabelt och vad som inte är det blir tydligare. Att arbeta i landstinget Västernorrland 
ska präglas av en bra arbetsmiljö, arbetsglädje och förmåner och också av ett visst mått av 
lojalitet. 
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Därför frågar jag landstingsstyrelsens ordförande Erik Löfgren (S): 
 

- Hur ser majoriteten på frågan om bisysslor? 
- Vad har hänt i frågan om riktlinjer för bisysslor? 
- Vet man i dagsläget hur vanligt det är med bisysslor bland 

personalen? 
 
 
Härnösand den 11 april 2016  

 
Kristoffer Bodin 
Moderaterna” 
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§ 68 Svar på interpellation från Kristoffer Bodin (M) om bisysslor i 
landstinget  

 
Landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) lämnade följande svar på 
interpellationen: 
 
”Fråga 
Hur ser majoriteten på frågan om bisysslor? 
 
Svar  
Det råder inte något generellt förbud mot bisysslor i Landstinget Västernorrland, 
men uppdrag, ägarintressen eller annan verksamhet vid sidan om anställningen får 
inte förekomma, om de skulle undergräva allmänhetens förtroende, konkurrera med 
landstinget eller hindra att arbetstagaren fullgör sina åtaganden i arbetet.  
 
Arbetstagarens skyldighet att dels lämna uppgift om bisyssla, dels i förekommande 
fall avveckla uppdrag som inte är tillåtna, finns reglerad i lagstiftning och 
kollektivavtal. I Landstinget Västernorrland är det ett ansvar och en uppgift för 
närmaste chef, att i den nära dialogen med medarbetarna informera, följa upp, 
dokumentera och meddela eventuella förbud mot bisyssla. Frågor om förekomst av 
bisyssla sker i samband med nyanställning och introduktion. Uppföljning sker i de 
årliga medarbetarsamtalen och i internkontrollen. Förekommande bisysslor ska 
dokumenteras. Ett beslut om förbud ska meddelas skriftligt och får inte vara 
godtyckligt eller på annat sätt otillbörligt. 
 
Chefer och personer i förtroendeställning eller arbetstagare, som har uppgifter inom 
Landstingets upphandlingsverksamhet eller egendomsförvaltning, ska alltid anmäla 
en bisyssla till närmaste chef för att få en riskbedömning.  
 
Fråga 
Vad har hänt i frågan om riktlinjer för bisysslor? 
 
Svar  
Riktlinjen för bisysslor är nyligen reviderad och tydliggör bland annat beslut, 
anmälan, handläggningsrutiner, uppföljning, internkontroll och dokumentation. Det 
pågår en positiv utveckling kring IT-stöd och spårbarhet som stärker den interna 
kontrollen. Beslut om att inte tillåta viss bisyssla för en medarbetare fattas av 
närmaste chef. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla motivering till förbudet. I 
prejudicerande eller tveksamma fall ska alltid samråd ske med närmast överordnad 
chef. Kopia av beslut om förbud för bisyssla ska arkiveras i medarbetares 
personalakt.  
 
Fråga  
Vet man i dagsläget hur vanligt det är med bisysslor bland personalen? 
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Svar 
Samtliga bisysslor, både förekommande som ej tillåtna, ska löpande förtecknas av 
närmaste chef på särskild blankett som förvaras på arbetsstället. Varje förvaltning 
ansvarar för att en årlig uppföljning sker, både förekomst av som avslag av bisyssla, 
enligt anvisningarna för internkontroll till verksamhetsberättelsen. När den årliga 
uppföljningen sker av 2016 kommer det att finnas en helhetsbild över förekomsten 
av bisysslor.  

Härnösand den 27 april 2016  

Erik Lövgren (S) 

Landstingsstyrelsens ordförande” 

 

Kristoffer Bodin tackade för svaret. 

 

I detta ärende yttrade sig även Christina Nordenö (S), Christer Sonidsson (S), 
Kennet Challis (V) och Erica Markusson (L). 
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§ 69 Interpellation från Ingeborg Wiksten (L) angående Varför har 
Landstinget Västernorrland flest sjukskrivna i landet? 

  
Ingeborg Wiksten (L) överlämnade till ordförande en interpellation med följande 
lydelse ställd till landstingsstyrelsens ordförande. 

 
”Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många 
arbetstagare i Sverige. Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på de här 
orsakerna har ökat med drygt 70 procent sedan år 2010. För att motverka detta har 
arbetsmiljöverket beslutat om nya regler kring stress som berör bland annat 
arbetsbelastning och arbetstider. 
  
Landstinget Västernorrland (LVN) har de högsta sjuktalen inom vård och omsorg i 
hela landet. Det är framförallt kvinnor som drabbas, allt för ofta med 
utmattningsdepression som diagnos. 
  
Det är stora skillnader i landet. Medarbetare i Västernorrlands landsting är mer 
sjuka än i t.ex Norrbotten. Statistik från SKL (Sveriges Kommuner och 
Landstinget) visar att sjuktalen i LVN har ökat med nästan 20% sista året. Även här 
är vi sämst i klassen. Samtidigt har under de senaste åren tappet av sjuksköterskor 
till bemanningsföretag ökat lavinartat. Sambandet mellan medarbetare som flyr 
landstinget som arbetsgivare och ökande sjuktal får vi inte bortse ifrån. 
  
Förutom ökande sjukskrivningstal och fler medarbetare som väljer att lämna 
landstinget finns också medarbetare som väljer att gå ner i tid för att orka med 
familjeliv och fritid. I LVN har alla rätt till heltid men hur många medarbetare vill 
jobba heltid men känner att de inte orkar? 
  
Sedan 2006 har staten och SKL ingått överenskommelser för att ge 
sjukskrivningsfrågorna högre prioritet (den s.k. sjukskrivningsmiljarden). Syftet har 
varit att genom ekonomiska drivkrafter åstadkomma en bättre sjukskrivningsprocess 
och bidra till en stabil sjukfrånvaro. LVN förväntas under år 2016 få 29,6 miljoner 
kronor från den nya överenskommelsen ”En kvalitetssäker och effektiv 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016”. I en situation där fler än någonsin 
är sjukskrivna funderar vi på hur dessa medel används. 
  
För att komma till rätta med ekonomin och vakanssituationen måste prio vara att 
förbättra arbetsmiljön. Utifrån ovanstående önskar vi svar på följande frågor: 
  
1. Hur många medarbetare i landstinget arbetar inte heltid? Hur många av dessa är 
kvinnor? 
2. Finns statistik eller analyser till orsaker varför medarbetare väljer att gå ner i 
arbetstid? 
3. Hur stor del av långtidssjukskrivningarna är arbetsrelaterade? 
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4. På vilket sätt arbetar landstinget med att förebygga arbetsrelaterade 
sjukskrivningar? 
5. Hur arbetar landstinget med att få medarbetare tillbaka i arbete och förhindra 
återinsjuknande i de fall sjukfrånvaron är arbetsrelaterad? 
6. Tycker du att sjukskrivningsmiljarden används på rätt sätt? 
7. Varför har landstinget Västernorrland flest sjukskrivna i landet? 
 
Härnösand den 12 april 2016  
 
För Liberalernas landstingsgrupp 
Ingeborg Wiksten” 
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§ 70 Svar på interpellation från Ingeborg Wiksten (L) angående varför 
har Landstinget Västernorrland flest sjukskrivna i landet?  

 
Landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) lämnade följande svar på 
interpellationen: 
 
”Fråga 1-2 
Hur många medarbetare i landstinget arbetar inte heltid?  
 
Finns statistik eller analyser till orsaker varför medarbetare väljer att gå ned i 
arbetstid? 
 
Svar 
Landstinget i Västernorrland har som alla organisationer en personalomsättning. 
Under 2015 var det två verksamheter som stack ut i statistiken, två avdelningar där 
flera sjuksköterskor valde att sluta samtidigt. I övrigt är personalomsättningen att 
betrakta som normal. Idag (april 2016) arbetar 8,7 procent av medarbetarna deltid, 
av dessa är 88 procent kvinnor. Totalt är 77 procent av medarbetarna inom 
Landstinget Västernorrland kvinnor. Det finns en möjlighet att gå ner i arbetstid och 
arbeta deltid, för föräldrar med små barn finns det en laglig rätt att arbeta deltid. 
 
Fråga 3 
Hur stor del av långtidssjukskrivningarna är arbetsrelaterade? 
 
Svar 
Sjukdom är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro men inte den enda, studier av 
sjukfrånvaro visar att ca 70 % anger sjukdom som orsak till frånvaron. Övriga 
orsaker kan vara fysiska och psykosociala arbetsmiljöförhållanden, sjukfrånvaro då 
arbetsförmågan är på väg att minska, missbruk av socialförsäkring/sjuk- eller 
arbetsskadeförsäkring och arbetsmarknadsfaktorer.  En mängd faktorer påverkar 
sjukfrånvaron t ex organisation, ekonomi, arbetets krav och den egna prestationen, 
attityder, kontroll, den totala arbetstidens längd, livsstil, kultur, fysisk struktur, 
arbetstillfredsställelse, stress och osäkerhet. Det handlar inte bara om arbetsmiljö. 
 
Den korta sjukfrånvaron (mindre än en vecka) är stabil över tid, cirka två procent av 
ordinarie arbetstid och tyder inte på stor överanvändning över åren. 
 
Andel arbetsrelaterad sjukfrånvaro är svår att uppskatta eftersom det finns många 
faktorer som spelar in, inte minst balans i livet och balans mellan arbete och 
privatliv. Arbetsgivare får inte alltid tillgång till diagnos och får därför uppskatta 
andelen. Landstingsservice som är den förvaltning som har högst sjukfrånvaro 
uppskattar att den sjukfrånvaro som kan ha relation till att vara arbetsrelaterad är ca 
20 procent. 
 
Fråga 4 
På vilket sätt arbetar landstinget med att förebygga arbetsrelaterade 
sjukskrivningar? 
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Svar 
Det förebyggande arbetet, det proaktiva, och det rehabiliterande arbetet är väl 
förankrat i organisationen. Däremot har Landstinget inte varit en organisation som i 
någon större utsträckning avslutat anställningar trots att det ansvar som 
arbetsgivaren har och de åtgärder som åligger arbetsgivaren redan är utförda. Det 
uppdrag som Försäkringskassan nu har, att stödja arbetsgivaren i 
sjukskrivningsprocessen kommer att ge resultat på den långa frånvaron. 
 
Fråga 5 
Hur arbetar landstinget med att få medarbetare tillbaka i arbete och förhindra 
återinsjuknande i de fall sjukfrånvaron är arbetsrelaterad? 
 
Svar 
Landstinget i Västernorrland hade under 2015 cirka 400 årsarbetare 
sjukfrånvarande. Av dessa var cirka 300 långtidsfrånvarande. Arbetet med den korta 
sjukfrånvaron kommer inte att stanna upp men ett större fokus kommer att läggas på 
att hantera den långa sjukfrånvaron, i god samverkan med övriga aktörer som 
företagshälsovård, Försäkringskassa och Arbetsförmedling. 
 
Fråga 6 
Tycker du att sjukskrivningsmiljarden används på rätt sätt? 
 
Svar 
Sjukfrånvaromiljarden är en överenskommelse mellan staten och SKL för att 
stimulera landstingen att prioritera sjukskrivningsfrågorna inom hälso- och 
sjukvården samt utveckla sjukskrivningsprocessen för att bidra till en effektiv och 
kvalitetssäker sjukskrivningsprocess och bidra till stabil sjukfrånvaro. 
Sjukskrivningsmiljarden handlar om det som händer inom hälso- och sjukvården för 
att stimulera utveckling och har inte ett direkt samband med en organisations 
sjukfrånvaronivåer. 
 
Fråga 7 
Varför har landstinget Västernorrland flest sjukskrivna i landet?  
 
Svar 
Landstinget i Västernorrland följer landet i övrigt men har högre nivåer av 
långtidssjukskrivna. Försäkringskassans nationella statistik visar att drygt 40 
procent av den totala sjukfrånvaron är psykosocial, övriga har andra samt 
muskuloskeletala orsaker, det vill säga främst somatiska orsaker. Detsamma gäller 
för Landstinget i Västernorrland. I en jämförelse med övriga norrlandsting är  
strukturen på sjukfrånvaron densamma förutom att Landstinget Västernorrland 
ligger på en högre nivå. Ökningen under 2015 var i princip uteslutande 
långtidsfrånvaro. 
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Härnösand den 27 april 2016  

Erik Lövgren (S)  

Landstingsstyrelsens ordförande” 

 

Ingeborg Wiksten tackade för svaret. 

 

I detta ärende yttrade sig även Gunnar Fors (V). 
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§ 71 Fråga från Lars-Gunnar Hultin (V) om smärtkliniken i Sollefteå 

Lars-Gunnar Hultin (V) överlämnade till ordförande en fråga med följande lydelse 
ställd till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. 

 
”I Åtgärdslistan som Anders L Johansson lade fram till politiken i aug 2015 
pekades Sollefteå ut som ett centrum för smärtlindring. 
 
Den enheten har under rätt lång tid haft en mycket kunnig och erfaren läkare. Han 
är numera pensionär men jobbar ändå vissa dagar i veckan på enheten. Dessutom 
finns där en läkare under utbildning. 
 
Någon förfrågan om han kan fortsätta i höst har han ej fått, detta trots att den 
kommande specialisten ofta har utbildningsperioder och ej är färdig med sin 
utbildning. 
 
HSN har fortsatt med utredningar baserade på åtgärdslistan, finns Smärtklinikfrågan 
med bland dessa eller avser du och nämnden att den enheten skall bort från 
Sollefteå? Personalen, patienterna och vi i Vänsterpartiet vill få besked! 
 
Om frågan lever hur hanteras den utifrån ovanstående situation? Vem och tar ansvar 
för att smärtkliniken fortsätter fungera i Sollefteå? Något beslut om nedläggning 
finns inte och eftersom det i så fall vore en utbudsförändring som påverkar 
patienterna så har du tidigare deklarerat att det skall avgöras i fullmäktige. Hur blir 
det? 
 
Härnösand 2016-03-21 
 
För Vänsterpartiet 
 
Lars-Gunnar Hultin Gruppledare” 
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§ 72 Svar på fråga från Lars-Gunnar Hultin (V) om smärtkliniken i 
Sollefteå 

 
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) lämnade följande svar på 
frågan: 

 
”Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 10 september 2015 med anledning av 
ärendet Insatsplan var att uppdra till landstingsdirektören att utreda samtliga förslag 
som presenterats av tjänstemannaledningen. Ett av förslagen avser "att samla länets 
avancerade smärtrehabiliteringsverksamhet till Sollefteå".  
 
Ärendet/uppdraget har inte varit uppe till diskussion i Hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Vid min förfrågan om läget i utredningsuppdraget så framkom 
följande: 
Smärtmottagningen i Sollefteå är för närvarande under kartläggning. Vilken 
inriktning som verksamheten ska ha, liksom vilka resurser som det kommer att 
kräva, ska klarläggas i den fortsatta processen.  
 
Smärtmottagningen i Sollefteå, liksom den i Sundsvall, hör organisatoriskt till 
Länsverksamheten för geriatrik, neurologi och rehabilitering.  
 
En nedläggning av en hel verksamhet är ett ärende för landstingsfullmäktige.  
 
Härnösand den 27 april 2016  
 
Ewa Back 
Ordförande, Hälso- och sjukvårdsnämnden” 
 
Lars-Gunnar Hultin tackade för svaret. 
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§ 73 Fråga från Sonia Seidevall (C) om tid på remissvar 
 
Sonia Seidevall (C) överlämnade till ordförande en fråga med följande lydelse ställd 
till landstingsstyrelsens ordförande. 

 
”Hur lång tid anser du att det bör ta för ett remissvar från Privata läkarhuset i 
Sundsvall att nå ögonkliniken i Örnsköldsvik? En, två eller fler veckor? 
 
Örnsköldsvik 2016-04-21 
 

 
Sonia Seidevall (C)” 
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§ 74 Svar på fråga från Sonia Seidevall (C) om tid för remissvar  
 
Landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgen (S) lämnade följande svar på frågan: 
 
”Fråga  
Hur lång tid anser du att det bör ta för ett remissvar från Privata Läkarhuset i 
Sundsvall att nå ögonkliniken i Örnsköldsvik? En, två eller fler veckor?  
 
Svar  
Ögon Landstinget Västernorrland har avtal med Capio Medocular AB som utför 
remissbesök (vårdgaranti) i Specialistläkarhusets lokaler.  
 
Capio Medocular ska skicka journalanteckning efter avslutad vård.  Capio 
Medocular utför ett arbete åt Ögon Landstinget Västernorrland och då räknas det 
inte som ett remissvar, utan en läkarbedömning utifrån ett remissbesök. 
 
Härnösand den 27 april 2016  

 
Erik Lövgren 
Landstingsstyrelsens ordförande” 
 
Sonia Seidevall tackade för svaret. 
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§ 75 Fråga från Gunnar Fors (V) om Akademisk Specialisttjänstgöring 
(AST) 

 
Gunnar Fors (V) överlämnade till ordförande en fråga med följande lydelse ställd 
till landstingsstyrelsens ordförande. 

 
”Vårdförbundet har under lång tid föreslagit att landstinget sluter avtal om 
Akademisk Specialisttjänstgöring (AST) för utbildning av specialistsjuksköterskor. 
Detta är helt i linje med skrivningen i Landstingsplanen 2017-2019 om att 
möjligheten till vidareutbildning på betald arbetstid bör utökas och med 
målsättningen att landstinget ska vara attraktiv som arbetsgivare. 
Allt fler landsting och kommuner sluter nu avtal  om AST i rask takt. Att dröja med 
avtal innebär därmed att landstingets konkurrenskraft i förhållande till andra 
arbetsgivare försämras. 
Utifrån detta är min fråga till dig: 
 
Är du beredd att ta initiativ så att Landstinget Västernorrland snabbt förhandlar och 
sluter avtal om Akademisk Specialisttjänstgöring (AST)? 

 
Härnösand 160421 

 
Gunnar Fors 
Vänsterpartiet” 
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§ 76 Svar på fråga från Gunnar Fors (V) om Akademisk 
specialisttjänstgöring (AST)  

 
Landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) lämnade följande svar på frågan: 
 
”Fråga  
Är du beredd att ta initiativ så att Landstinget Västernorrland snabbt förhandlar och 
sluter avtal om Akademisk Specialisttjänstgöring? 

 
Svar  
Landstinget har sedan länge i sina personalförmåner möjlighet till studielön, en 
möjlighet som ger enskilda personer chans att utbilda sig inom ett bristyrke, till 
exempel till specialistsjuksköterska och få studielön samtidigt. Det är en mycket 
generös förmån. Det som däremot är en utmaning är att få fler att vilja utbilda sig 
och att få utbildningssystemet att matcha verksamhetens behov och förutsättningar 
exempelvis genom att erbjuda specialistutbildningar inom länet och i den studietakt 
som går att anpassa till verksamheten. 
 
En dialog pågår också i det centrala personal- och arbetsmiljörådet med de fackliga 
organisationerna kring hur Landstinget Västernorrland kan utveckla 
personalförmånen möjlighet till studielön till att även omfatta fler bristyrken, t ex 
undersköterskors möjlighet att studera till sjuksköterskor. 
 
Härnösand den 27 april 2016  

 
Erik Lövgren 
Landstingsstyrelsens ordförande” 
 
Gunnar Fors tackade för svaret. 
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§ 77 Fråga från Gunnar Fors (V) angående AT och ST rekrytering 
 
Gunnar Fors (V) överlämnade till ordförande en fråga med följande lydelse ställd 
till landstingsstyrelsens ordförande. 
 
”Vänsterpartiet har som en del av dåvarande majoriteten aktivt deltagit i stora delar 
av processen att utarbeta det föreliggande förslaget till Landstingsplan 2017-2019 
från majoriteten. Många av de förändringar som görs i förhållande till gällande 
landstingsplan har vi initierat eller föreslagit.  
En fråga som är oerhört viktig är personalförsörjningen (avsnitt 5.3), vilket är 
nyckelfrågan för landstingets fortsatta möjligheter att med en ekonomi i balans 
bedriva en effektiv verksamhet. Där finns i förslaget till landstingsplan en ny 
skrivning, som Vänsterpartiet drivit, om vikten av att öka AT- och ST-rekryteringen 
som dels en bas för framtida rekrytering av specialistläkare, dels en möjlighet att 
relativt snabbt minska behovet av inhyrd stafettpersonal: 
 
 ”Landstinget ska planmässigt arbeta för att öka antalet AT- och ST-läkare, 
framför allt inom verksamheter där stora pensionsavgångar kommer att ske, 
och ge dessa så goda förutsättningar att fullfölja sin utbildning att fler väljer 
att arbeta inom Landstinget.” 
 
Det nu föreliggande förslaget till landstingsplan börjar inte gälla förrän 1 januari 
2017. På landstingsstyrelsen den 17 mars redovisades att kostnaderna för inhyrd 
personal har ökat hittills i år och riskerar att fortsätta göra det. 
Det blir allt tydligare att det är mycket angeläget att landstinget så snart som möjligt 
genomför denna och andra åtgärder för att kunna behålla och rekrytera personal.  
Utifrån detta är min fråga till dig: 
 
Är du beredd att snabbt initiera politiska beslut och åtgärder för att redan i år öka 
AT- och ST-rekryteringen? 

 
Härnösand 160421 
 
Gunnar Fors 
Vänsterpartiet” 
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§ 78 Svar på fråga från Gunnar Fors (V) om AT och ST rekryteringar   
 
Landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) lämnade följande svar på frågan: 

 
Fråga 
Är du beredd att snabbt initiera politiska beslut och åtgärder för att redan i år öka 
AT- och ST-rekryteringen? 

 
Svar  
Rekrytering och kompetensförsörjning är ett ansvar som ligger hos respektive chef 
på alla nivåer i organisationen. I det strategiska kompetensförsörjningsarbetet 
arbetar varje chef kontinuerligt med att planera för verksamheten idag och framåt. 
Det finns en tydlig ambition att öka både andelen AT och ST, vilket också visat 
resultat inom organisationen de senaste åren. 
 
Härnösand den 27 april 2016  

 
Erik Lövgren 
Landstingsstyrelsens ordförande” 
 
Gunnar Fors tackade för svaret. 
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§ 79 Verksamhetsberättelse 2015 för Demokratiberedningen, 
fullmäktigeberedning 

 
Diarienummer: 15LS8717 
Ärendeansvarig: Inger Bergström 
Handläggare: Lennart Moberg 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeberedningen Demokratiberedningen har upprättat verksamhetsberättelse 
för 2015. 
 
Under verksamhetsåret 2015 har Demokratiberedningen genomfört två utbildningar 
för landstingsfullmäktiges ledamöter:  
- Halvdag 5 februari 2015 med rubriken Fullmäktiges ansvarsprövning 
- Halvdag 28 oktober 2015 med fokus på Kommunallagen 
 
Inom ramen för beredningens sammanträden har därtill ett flertal tematiska inslag 
stått i fokus. 
 
Dessa har bland annat avsett: 
- En kommunallag inför framtiden, (SOU 2015:24) 
- Media, demokratin och Landstinget 
- Kommunikationsarbetet i Landstinget Västernorrland 
- Lagen om nationella minoriteter, (2009:724) 
 
Fortlöpande under året har avslutningsvis SKL:s idéskrift ”Fullmäktigeberedningar” 
behandlats och diskuterats vid beredningens sammanträden. 
 
Demokratiberedningens budget uppgick 2015 till 234 000 kronor och kostnaderna 
har uppgått till 184 800 kronor vilket innebär ett överskott på 49 200 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2015 för Demokratiberedningen, bilaga 16  
 
Beredning 
Demokratiberedningen den 2 februari 2015, § 3.  
Finansutskottet den 8 mars 2016, § 29 
Landstingsstyrelsen den 17 mars 2016, § 43 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade på landstingsstyrelsens förslag 
 
att lägga Verksamhetsberättelse 2015 för Demokratiberedningen till handlingarna. 
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§ 80 Verksamhetsberättelse 2015 för Medborgarpanelen, 
fullmäktigeberedning 

 
Diarienummer: 15LS8718 
Ärendeansvarig: Inger Bergström 
Handläggare: Lennart Moberg 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeberedningen Medborgarpanelen har upprättat verksamhetsberättelse för 
2015. 
 
Medborgarpanelen har haft fem sammanträden under verksamhetsåret 2015. 
Under verksamhetsåret har Medborgarpanelen genomfört fyra dialogträffar på olika 
orter i länet. 
 
Vidare har Medborgarpanelen bjudit in företrädare för HälsoSamY och 
Länspensionärsrådet till två samverkansdagar.  
 
Samverkan mellan Medborgarpanelen och HälsoSamY respektive 
Länspensionärsrådet har även vidareutvecklats under det gångna året. Exempel på 
detta är de möjligheter som under året getts de berörda instanserna att avge 
synpunkter - utgöra remissinstans – vad avser förslag som att förändra 
patientavgifter. 
 
Ytterligare arenor för Medborgarpanelen har varit medverkan utifrån olika 
tematiska innehåll vid olika mötesplatser och sammankomster som länets brukar-
/pensionärsorganisationer inbjudit till. 
 
Medborgarpanelen har därtill getts möjlighet att presentera olika exempel på 
medborgardialog i Landstinget Västernorrland i SKL:s idéskrift med fokus på 
medborgardialog. Under året har Medborgarpanelens verksamhet presenterats i 
landstingets hushållstidning ”Liv och hälsa”. 
 
En viktig fråga som beredningen behandlat, under i synnerhet året avser 
diskussioner och fastläggandet av beredningens verksamhetsinriktning 2016. Här 
kan beredningens inriktningsbeslut att fortsättningsvis under 2016 genomföra 
dialogträffar - i synnerhet på sjukhusorterna – vilka berörs av beslut om strukturell 
karaktär lyftas fram. 
 
Medborgarpanelens budget uppgick till 532 000  kronor och kostnaderna har 
uppgått till 530400 kronor vilket innebär ett överskott/underskott på 1 600 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2015 för Medborgarpanelen, bilaga 17 
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Beredning 
Medborgarpanelen den 4 februari 2016, § 4 
Finansutskottet den 8 mars 2016, § 30 
Landstingsstyrelsen den 17 mars 2016, § 44 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar på landstingsstyrelsens förslag 
 
att lägga Verksamhetsberättelse 2015 för Medborgarpanelen till handlingarna. 
 
 
I detta ärende yttrade sig Sonia Seidevall. 
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§ 81 Verksamhetsberättelse 2015 för Landstingets revisorer 
 
Diarienummer: 16LS402 
Ärendeansvarig: Bo Basun 
Handläggare: Bo Basun 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2015 för Landstingets revisorer har upprättats i enlighet med 
utfärdade anvisningar från landstingsstyrelsen. 
 
Landstingets revisorer har upprättat verksamhetsberättelse för 2015.  
 
Landstingets revisorer har genomfört 2015 års revisionsplan i nära dialog med full-
mäktiges presidium, styrelse och nämnder. Revisorerna har lämnat synpunkter på 
betänkandet ”En ny kommunallag för framtiden” (SOU2015:24). Med anledning av 
att 2015 var det först året på den nya mandatperioden har revisorerna sett över och 
uppdaterat arbetsordning och styrkort. 
 
De mål som framgår av landstingsrevisionens styrkort är uppnådda i samtliga per-
spektiv. Landstingets revisorer bedömer att de för sin del även uppnått landstingets 
inriktningsmål nöjda invånare och effektiva verksamheter samt tillgodosett kraven 
på medarbetarskap, ledarskap och friska medarbetare. För medarbetarperspektivet 
har även målet om att sjukfrånvaron ska uppgå till högst 4 procent uppnåtts.    
 
Landstingets revisorer redovisar ett positivt resultat med 89 300 kronor.  
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2015 för Landstingets revisorer, bilaga 18  
 
Beredning 
Landstingets revisorer den 24 februari 2016 § 12  
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 46 
Landstingsstyrelsen den 7 april 2016, § 76 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar på landstingsstyrelsens förslag 
 
att lägga ”Verksamhetsberättelse 2015, Landstingets revisorer” till handlingarna. 
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§ 82 Verksamhetsberättelse 2015 för Kostnämnden, gemensam nämnd 
med Sollefteå kommun 

 
Diarienummer: 15LS8450 
Ärendeansvarig: Anders Jaktlund 
Handläggare: Anneli Norberg 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2015 för Kostnämnden Sollefteå har upprättats i enlighet 
med utfärdade anvisningar från landstingsstyrelsen. 
 
För invånarperspektivet redovisar Kostnämnden Sollefteå att målen har nåtts. Ny 
gemensam serviceenkät med specifika verksamhetsfrågor är genomförd under 
november månad. 
 
För processperspektivet redovisar Kostnämnden Sollefteå att målen har nåtts. 
Benchmarking är genomförd. Kostnämnden hamnade på plats 20 av 24, men visar 
på en hög kostnadseffektivitet i jämförelse med sjukhus i samma storlek. Andelen 
ekologiska livsmedel har ökat med 11 procent från 2014 och utgör nu 31,1 procent 
av inköpen från avtalsleverantörerna. 
 
Inom medarbetarperspektivet bedömer nämnden att målen är nära att nås då 
sjukfrånvaron har minskat från 11,24 procent föregående år till 7,4 procent. 
  
Kostnämnden Sollefteå redovisar ett negativt resultat med 0,2 miljoner kronor. 
Jämfört med föregående år är det en försämring med 0,4 miljoner kronor. Detta då 
kostnaderna för livsmedel har blivit högre än beräknat 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2015 för Kostnämnden Sollefteå, bilaga 19  
 
Beredning 
Kostnämnden Sollefteå den 5 februari 2016 § 4 
Finansutskottet den 8 mars, § 31 
Landstingsstyrelsen den 17 mars 2016, § 45 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar på landstingsstyrelsens förslag 
 
att lägga verksamhetsberättelse 2015 för Kostnämnden Sollefteå med godkännande 
till handlingarna.  
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§ 83 Verksamhetsberättelse 2015 för Kostnämnden, gemensam nämnd 
med Örnsköldsviks kommun 

 
Diarienummer: 16LS658 
Ärendeansvarig: Anders Jaktlund 
Handläggare: Anneli Norberg 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2015 för Kostnämnden Örnsköldsvik har upprättats. 
 
Då Örnsköldsviks kommun är huvudman för verksamheten överensstämmer inte de 
övergripande målen med de som landstinget har fastställt. Kostnämnden redovisar 
följande vad gäller måluppfyllelse: 
 
Avseende Medborgarnytta så visar enkätsvaren från boende på kommunens vård- 
och omsorgsboenden ett förbättrat resultat i jämförelse med föregående år. 
Landstinget genomförde sin årliga serviceenkät i november och index för NKI 
uppgick till 79,5. 
 
En del i arbetet med Effektiv verksamhet är att återkoppla avvikelserapporter till 
avsändande enhet och se över rutiner när brister upptäcks.  
 
För att nå målet Attraktiv arbetsgivare genom att minska sjukfrånvaron så har ett 
flertal insatser gjorts så som städ- och ergonomiutbildning, ny utrustning både inom 
städ samt i köken och översyn av bemanning.  
 
Målet Ekonomi i balans har uppnåtts genom att kostnämnden redovisar ett positivt 
resultat med totalt 286 000 kronor, varav 99 000 kronor tillfaller Landstinget. 
Resultatet är en förbättring med 132 000 kronor och beror på att antalet portioner 
varit fler än budgeterat och att livsmedelskostnaderna varit lägre. 
 
Avseende Utveckling och förnyelse så har målet avseende andelen inköpta 
ekologiska livsmedel på 25 procent uppnåtts. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2015 för Kostnämnden Örnsköldsvik, bilaga 20  
 
Beredning 
Kostnämnden Örnsköldsvik den 17 februari 2016 § 2 
Finansutskottet den 8 mars, § 32 
Landstingsstyrelsen den 17 mars 2016, § 45 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar på landstingsstyrelsens förslag 
 
att lägga verksamhetsberättelse 2015 för Kostnämnden Örnsköldsvik med 
godkännande till handlingarna 
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§ 84 Forsknings- och utvecklingsbokslut 2015 
 
Diarienummer: 16LS1810 
Ärendeansvarig: Jonas Appelberg 
Handläggare: Jeanette Sundberg 
 
Ärendebeskrivning 
Landstingsfullmäktige har i februari 2013 tagit en policy för Forskning och utveck-
ling. Enligt policyn skall det upprättas ett forsknings- och utvecklingsbokslut för re-
dovisning till landstingsfullmäktige. 
 
Policyn anger att Landstinget Västernorrland ska avsätta resurser för forsknings- 
och utveckling. Ett viktigt syfte med detta är att landstinget på ett bra sätt ska skapa 
förutsättningar för kunskapsutveckling, utveckling av akademisk miljö, 
effektivisering och förändring.  Det ställs idag och framöver delvis nya och annor-
lunda krav på landstingets forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU). Umeå 
universitets regionaliserade läkarutbildning är en drivkraft för detta liksom lands-
tingets ständiga behov av förändring och effektivisering. FoU-verksamheten är in-
riktad på att skapa goda förutsättningar för den kliniska forskningen, forskning som 
stödjer utvecklingen av God vård och folkhälsa, forskning inom regional utveckling 
samt forskning som ger en god grund för verksamhetsutveckling och systematiskt 
förbättringsarbete. 
 
Upprättat Forsknings- och utvecklingsbokslut för 2015 syftar i första hand till att ge 
en översikt över vilken typ av forskning som bedrivits i landstinget under det 
gångna verksamhetsåret och med vilka resurser samt synliggöra särskilda insatser 
inom verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete. Innehåll och form 
för bokslutet kommer att fortsatt utvecklas. 
 
Beslutsunderlag  
Forsknings- och utvecklingsbokslut 2015, bilaga 21  
 
Beredning 
Personalpolitiska och allmänna utskottet den 3 mars 2016, § 17 
Landstingsstyrelsen den 17 mars 2016, § 63 
 
Yrkande 
Erik Lövgren (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.   
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar på landstingsstyrelsens förslag 
 
att lägga ”Forsknings- och utvecklingsbokslut 2015” till handlingarna. 
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§ 85 Miljö- och energiredovisning 2015 
 
Diarienummer: 16LS1830 
Ärendeansvarig: Inger Bergström 
Handläggare: Olle Bertilsson 
 
Ärendebeskrivning 
Den årliga miljö- och energiredovisningen är en fördjupad internrevision av miljö-
arbetet inom landstinget för att nå målen i miljö- och energiplanen till 2019.  

De områden som målen berör är energi, transporter, avfall, läkemedel, intern 
klimatkompensation, livsmedel, kemiska produkter, hållbara inköp, miljöledning, 
utbildning, samverkan och genomförande. Redovisningen visar vilket omfattande 
arbete som pågår i organisationen inom alla de områden som miljö- och 
energiplanen berör. 

Förutom det interna miljöarbetet finns en ambition hos landstinget att aktivt arbeta 
tillsammans med andra organisationer för att flytta fram positionerna för en hållbar 
utveckling. Samverkan med andra offentliga organisationer och näringslivet är där-
för naturligt. Landstingets miljö- och energiarbete bidrar till en ökad 
resurshushållning vilket även har positiva effekter på ekonomin inom flera områ-
den. Minskad energianvändning, hållbar upphandling samt förändrade resvanor är 
aktuella exempel.  
 
Landstingets miljö- och energiarbete har under 2015 fått fortsatt positiv 
uppmärksamhet och flera av landstingets initiativ inom miljö och energi har spridits 
till andra landsting och organisationer. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö och energiredovisning 2015, bilaga 22 
 
Beredning 
Regionala utvecklingsutskottet den 30 mars 2016, § 18 
Landstingsstyrelsen den 7 april 2016, § 90 
 
Yrkande  
Christer Sonidsson (S), Eva Andersson (MP) och Folke Nyström (MP) yrkar bifall 
till landstingsstyrelsens förslag.  
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar på landstingsstyrelsens förslag 
 
att godkänna Miljö- och energiredovisningen för 2015. 
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§ 86 Almi Företagspartner Mitt AB: Årsredovisning 2015 
 
Diarienummer: 16LS2921 
Ärendeansvarig: Hans Wiklund 
Handläggare: Maria Lidgren 
 
Ärendebeskrivning 

Almi Företagspartner Mitt AB, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), av Region 
Jämtland Härjedalen (24,5 %) och av Landstinget i Västernorrlands län (24,5 %).  
ALMI Företagspartner Mitt AB:s huvudsakliga verksamhet är att erbjuda rådgiv-
ning, lån och riskkapital i företagandets alla faser. Under 2015 har landstingets 
driftanslag uppgått till 5 447 771 kronor och anslaget för tillväxtrådgivning till 
546 249 kronor.  

Styrelsen och verkställande direktören för Almi Företagspartner Mitt AB har in-
kommit med en årsredovisning för 2015.   

 
Verksamheten har granskats och granskningsrapport bifogas.  
 
Beslutsunderlag 
Almi Företagspartner Mitt, årsredovisning för räkenskapsåret 2015, bilaga 23  
Granskningsrapport 2015, bilaga 24  
 
Beredning 
Regionala utvecklingsutskottet den 30 mars 2016, § 19 
Landstingsstyrelsen den 7 april 2016, § 91 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar på landstingsstyrelsens förslag 
 
att lägga Almi Företagspartner Mitt AB:s årsredovisning 2015 till handlingarna.  
 
 
I detta ärende yttrade sig Elvy Söderström (S) och Lars-Olof Olsson (S).  
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§ 87 Almi Företagspartner Mitt AB: Ansvarsprövning 2015 
 
Diarienummer: 16LS2921 
Ärendeansvarig: Hans Wiklund 
Handläggare: Maria Lidgren 
  
Beslut: 
 
Landstingsfullmäktige beslutade på landstingsstyrelsens förslag 
 
att landstingets stämmoombud i Almi Företagspartner Mitt AB bemyndigas att 
rösta för att styrelsen och verkställande direktören i bolaget beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2015. 
 
 
Jäv 
Elvy Söderström (S) och Erica Markusson (L) anmälde jäv.  
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§ 88 Norrlandstingens regionförbund: Årsredovisning 2015 inklusive 
årsrapport för Regionalt cancercentrum Norr 

 
Diarienummer: 16LS2292 
Ärendeansvarig: Inger Bergström 
Handläggare: Lennart Moberg 
 
Ärendebeskrivning 
De fyra norrlandstingen har sedan 2005 ett gemensamt kommunalförbund, 
Norrlandstingens regionförbund. I den antagna förbundsordningen anges att region-
förbundet ska vara ett samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen för 
Norrlandstingen i syfte att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom 
hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verk-
samheter. 
 
Vidare anges att Norrlandstingen har ett gemensamt ansvar för beställning, plane-
ring och samordning av region- och rikssjukvård, utbildning och forskning utifrån 
ett behovs- och befolkningsperspektiv. 
 
Regionförbundet har även getts befogenheter att avtala om riks- och regionsjukvård. 
 
Sedan 2011-12-07 har regionförbundet också ansvar för RCC Norr, Regionalt can-
cercentrum Norr och befogenhet att besluta om den regionala utvecklingsplanen för 
cancervården, inklusive nivåstrukturering inom cancervården på regional nivå. 
 
Vid Regionalt cancercentrum Norr har stödet till landstingen i arbetet med standar-
diserade vårdförlopp inom cancervården och arbetet med revidering av den regio-
nala utvecklingsplanen för cancervården varit stora uppdrag under året. Under året 
har också ett kompetenscentrum för palliativ vård börjat byggas upp. Processledare 
för de flesta diagnosområden har även kunnat tillsättas. En särskild årsrapport för 
RCC Norr biläggs årsredovisningen. 
 
Budgetering och kostnadsansvar för region- och rikssjukvård ligger på respektive 
landsting.  
 
Årets ekonomiska resultat är 495 tkr. I detta resultat ingår särskilda kostnader för 
samverkansprojektet inom Laboratoriemedicin/patologi, åtagande för programråd 
STRAMA och konsultkostnader vid ytterfallsgranskningen. Att resultatet trots detta 
blir ett överskott förklaras av att vissa andra kostnader inte uppgått till vad som an-
tagits i budget. 
 
Förbundsdirektionen beslutade att godkänna årsredovisningen inklusive årsrapport 
för RCC Norr vid sitt sammanträde den 2 mars 2016, § 5, samt att översända den-
samma till berörda landsting. 
 
Regionförbundets verksamhet har granskats och revisionsberättelsen bifogas.  
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Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att ledamöterna i för-
bundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2015 för Norrlandstingens Regionförbund inklusive årsrapport för 
RCC Norr, bilaga 25 
Revisionsberättelse för år 2015, bilaga 26  
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 50 
Landstingsstyrelsen den 7 april 2016, § 80 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar på landstingsstyrelsens förslag 
 
att lägga årsredovisningen för Norrlandstingens Regionförbund inklusive årsrapport 
för RCC Norr, verksamhetsåret 2015, till handlingarna. 

 
 
I detta ärende yttrade sig Erik Lövgren (S) och Hans Hedlund (C). 
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§ 89 Norrlandstingens regionförbund: Ansvarsprövning 2015 inklusive 
årsrapport för Regionalt cancercentrum Norr 

 
Diarienummer: 16LS2292 
Ärendeansvarig: Inger Bergström 
Handläggare: Lennart Moberg 

 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar på landstingsstyrelsens förslag 
 
att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i denna beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2015. 
 
Jäv 
Erik Lövgren (S), Ewa Back (S), Per Wahlberg (M), Hans Hedlund (C) och 
Kenneth Challis (V) anmälde jäv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Landstingsfullmäktige beslutade att ajournera sina förhandlingar kl. 12.00 för att 
återupptas kl. 13.30. 
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DEN 28 APRIL KL 13.30 
 
Landstingsfullmäktige återupptog förhandlingarna.   
 
§ 90 Bidrag för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga 
 
Diarienummer: 16LS1160 
Ärendeansvarig: Peter Löthman 
Handläggare: Katarina Funseth 
 
Ärendebeskrivning 
Riksdagen fattade beslut om en ny lag den 3 februari 2016; Lagen om bidrag för 
glasögon eller kontaktlinser till barn och unga (2016:35). Lagen innebär att det in-
förs en skyldighet för landstingen att lämna bidrag för kostnad för glasögon eller 
kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år och som omfattas av 
landstingens skyldighet att erbjuda hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen. 
Detsamma ska gälla den som erbjuds hälso- och sjukvård med stöd av lagen om 
hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen om hälso- och sjukvård till vissa 
utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. 
 
Regeringen har meddelat föreskrifter om bidragets storlek, om övriga villkor för bi-
draget samt om återbetalningsskyldighet. I förslaget till lagstiftningen utrycks att 
landsting och regioner inte får försämra sitt regelverk. Bidrag för kostnad ska uppgå 
till 800 kr per person. Om kostnaden för glasögonen eller kontaktlinserna är lägre 
än 800 kr per person ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden. Bidrag lämnas 
inte för kostnad för glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller tappats bort 
eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser. 
 
I beräkningar av storleken på det statliga bidraget till landsting och regioner an-
vände man sig av Socialstyrelsens antagande om att 12–13 procent av barn i åldern 
8–16 år är i behov av glasögon. I propositionen nämns även att Socialstyrelsen bör 
få i uppdrag att följa upp och utvärdera reformen. En utvärdering av bidraget kan 
t.ex. visa hur många barn och unga som får del av bidraget.  
 
Nuvarande hantering i Landstinget Västernorrland 
Barn mellan 0-7 års ålder som behöver glasögon som stöd för sin synutveckling får 
ett bidrag från landstinget på upp till 900 kronor per år. Barnet kan besöka valfri 
optiker. Bidraget ges till vårdnadshavare mot uppvisande av recept och kvitto på 
köp av glasögon. Glasögonbidrag består av schablonbelopp. Storleken på schablon-
beloppet styrs av de glas barnet har behov av. Bidraget utgår högst en gång/år. Bi-
drag utgår inte för båge, reparationer, hårdhets- färg eller antireflexbehandling. 
 
Bidragsbelopp 
• Standardglas – 450 kronor 
• Glas utöver standard – 750 kronor 
• Flerstyrkeglas – 900 kronor 
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Förslag till ny hantering i Landstinget Västernorrland 
Att införa bidrag till glasögon eller kontaktlinser för barn och unga till och med det 
år barnet fyllt 19 år med upp till 900 kronor per år. Bidraget beräknas kosta 3,4 
miljoner kronor per år för barn 8–19 år, varav 3,0 miljoner kronor finansieras ge-
nom statsbidrag för reformen. Statsbidragsnivån motsvarar ett bidrag med 800 
kronor per barn 8–19 år. Om kostnaden för glasögonen eller kontaktlinserna är lägre 
än 900 kronor per person ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden. Bidraget 
kan inte sparas till kommande år.  
 
Barn och ungdomar från 0-19 år med en diagnostiserad synskada/synnedsättning får 
glasögon som hjälpmedel. Hjälpmedel till barn 0-19 år, är kostnadsfria. Optiker an-
ställd inom synrehabiliteringen ansvarar för bedömning, utprovning och utlämning 
av dessa glasögon. 
 
Bidrag lämnas inte för kostnad för glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller 
tappats bort eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser. Bi-
drag utgår inte för båge, reparationer, hårdhets- färg eller antireflexbehandling. 
 
För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser krävs ett aktuellt recept eller ordi-
nationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller legitimerade optiker. 
 
Den som har tagit emot bidrag är återbetalningsskyldig, om  
1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har föror-
sakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,  
2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och 
mottagaren borde ha insett detta, 
3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för. 
 
Landstinget får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är 
återbetalningsskyldig. 
 
Beslutsunderlag 
Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU4 Bidrag för glasögon till barn och unga, 
bilaga 27  
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 52 
Landstingsstyrelsen den 7 april 2016, § 83 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar på landstingsstyrelsens förslag 
 
att bidrag för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga enligt lagstadgat krav 
utges med maximalt 900 kronor per år; samt  
 
att regelverket i övrigt följer regeringens föreskrifter avseende omfattning, återbe-
talning, återkrav med mera.  



Dokumentnamn   

PROTOKOLL §§ 41-101 
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 
 
Datum Dnr Sida 

2016-04-27--28 16LS690 78 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den 

   

   

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 91 Landstingsplan 2017 – 2019  
 
Diarienummer: 16LS2379 
Ärendeansvarig: Inger Bergström 
Handläggare: Hanna Vahlund/Bengt Einarsson 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till Landstingsplan för 2017–2019 har utarbetats.  
 
Jämfört med nu gällande plan för 2016–2018 har de ekonomiska förutsättningarna 
uppdaterats.  
 
Ekonomiperspektivet bygger på den budget och ekonomiska plan för 2016-2018 
som fastställdes av Landstingsfullmäktige den 18-19 november 2015 samt den 
tilläggsbudget som beslutats av Landstingsstyrelsen den 11 februari 2016. Därefter 
har de ekonomiska förutsättningarna uppdaterats avseende skatteunderlag, statsbi-
drag och finansiella poster.  
 
Skatteintäkter och statsbidrag ökar främst beroende på den befolkningsökning som 
beräknas under planperioden. Intäktsförstärkningarna möjliggör en större buffert 
samt ett starkare resultat. Pensionskostnaderna visar på en fortsatt stark ökningstakt, 
vilket påverkar det ekonomiska resultat negativt under planperioden. 
 
Konsekvenser av tilläggsbudgeten 2016 har inneburit att verksamheternas ekono-
miska ramar har justerats, främst avseende sänkta läkemedelskostnader och avgifts-
förändringar vilket innebär förstärkningar av ekonomin. Hänsyn har i planen även 
tagits till reformer inom hälso- och sjukvården samt tandvården, som innebär ökade 
kostnader i dessa verksamheter men också ökade statsbidrag i motsvarande grad. 
 
I Landstingsplanen har beslutade kostnadsreduceringar med sammanlagt 250 miljo-
ner kronor integrerats. Effekter av de förändringar som följer av detta ska uppnås 
senast år 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Landstingsplan 2017-2019, bilaga 28  
Centerpartiets förslag till landstingsplan 2017–2019, bilaga 29 
Liberalernas förslag till landstingsplan 2017–2019, bilaga 30  
Kristdemokraternas förslag till landstingsplan 2017–2019, bilaga 31 
Sverigedemokraternas förslag till landstingsplan 2017–2019, bilaga 32 
Motivering till yrkande från Vänsterpartiet, bilaga 33  
Moderaternas förslag till Landstingsplan 2017-2019 
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 57 
Landstingsstyrelsen den 7 april 2016, § 88 
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Överläggningar och förslag till beslut vid sammanträdet 
Landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S), oppositionsrådet Per Wahlberg 
(M), Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S), Folkhälso-, 
primärvårds- och tandvårdsnämndens ordförande Andreas Sjölander (S) samt 
följande företrädare för politiska partier representerade i landstingsfullmäktige, 
Hans Hedlund (C), Mats Hellhoff (SD), Lars-Gunnar Hultin (V), Ingeborg Wiksten 
(L), Eva Andersson (MP), Mona Hammarstedt (KD) inledde överläggningarna om 
Landstingsplan 2017–2019.  
 
Yrkanden 
Erik Lövgren (S), Ewa Back (S), Andreas Sjölander (S), Christer Sonidsson (S), 
Monica Fällström (S), Christina Nordenö (S), Anna-Karin Sjölund (S), Elina Arab 
(S), Lars- Olof Olsson (S), Kenneth Challis (V), Eva Andersson (MP) och Folke 
Nyström (MP) yrkar bifall till landstingsstyrelsens, tillika Socialdemokraternas och 
Miljöpartiets förslag till landstingsplan.  
 
Per Wahlberg (M), Bengt Sörlin (M) och Sigge Tjärnlund (M) yrkar bifall till 
Moderaternas förslag till landstingsplan.  
 
Hans Hedlund (C) och Jonny Lundin (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till 
landstingsplan. 
 
Ingeborg Wiksten (L), Erica Markusson (L), Arne Engholm (L) och Stina Ekbäck 
(L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till landstingsplan. 
 
Mona Hammarstedt (KD) yrkar bifall till Kristdemokraterna förslag till 
landstingsplan.  
 
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till landstingsplan.  
 
Lars-Gunnar Hultin (V) och Gunnar Fors (V) yrkar bifall till landstingsstyrelsens 
förslag med tillägg av motiveringar med följande lydelse: ” 
1. att avsnittet om Hälso- och sjukvårdsnämnden i kapitel 2 ersätts med 
denna skrivning: 

”Hälso- och sjukvårdsnämnden är ansvarig för den specialiserade vården, 
hörselvården samt den rättspsykiatriska regionkliniken. Det innebär att inom dessa 
områden fullgör nämnden de uppgifter som landstinget enligt lagar och 
förordningar har i egenskap av vårdgivare. Specialistvården i Västernorrland, med 
tre akutsjukhus i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik, har ett ansvar att 
säkerställa länsinvånarnas totala behov av specialistsjukvård. För att säkra en 
personcentrerad vård och inför kommande storregion avvecklas organisationen med 
länsverksamheter. Nya organisationsformer, som stärker samverkan mellan 
specialist- och primärvård och med den kommunala vårdorganisationen ska istället 
utvecklas. Förutom den specialistvård som tillhandahålls vid länets sjukhus, ska 
även befolkningens behov av högspecialiserad vård tillgodoses.” 
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2. att avsnittet 3.1.2 Hälso- och sjukvård i kapitel 3 ersätts med denna 
skrivning: 

”Behovet av strategisk och långsiktig satsning på systematiskt förbättringsarbete 
ökar och är en viktig framgångsfaktor för landstingets möjligheter att även i 
framtiden kunna förse länet med en trygg, jämlik och effektiv verksamhet av hög 
kvalitet. 
Särskilt viktigt är att kompetensförsörja och kvalitetssäkra vården av de multisjuka 
och kroniskt sjuka och andra breda patientgrupper. Vården ska vara jämlik, 
tillgänglig och till hög kvalité. Vi kommer att se nya ingångar till sjukvården, där 
primärvården sannolikt får en än tydligare roll och digitala kanaler tar över allt mer 
av förstagångskontakterna. I den norra sjukvårdsregionen är utvecklingen av det 
gemensamma kompetenscentrumet för all högspecialiserad vård vid Norrlands 
universitetssjukhus i Umeå av strategisk betydelse. 
Landstinget Västernorrland har allt att vinna på en framåtsyftande roll i det 
pågående omställningsarbetet för svensk sjukvård. Inom länet finns verksamheter 
med spetskompetens, t ex Österåsen och Rehabiliteringsmedicin, som är viktiga i 
ett nationellt och regionalt perspektiv. Vi har möjlighet att med kreativitet, 
engagemang och innovationslust driva på arbetet och visa vår betydande roll i den 
nya regionen.”  
 
3. att första stycket i avsnittet 4.1.1 Vård efter behov på rätt vårdnivå i 
kapitel 4 ersätts med denna skrivning: 

”Oavsett om man bor på landsbygden eller i en stad ska man vara trygg med att få 
vård av hög kvalitet utifrån ens behov när man behöver det. En väl fungerande 
primärvård är en förutsättning för att sjukvården i sin helhet ska fungera optimalt. 
Genom fortsatt utveckling av primärvården och en förstärkning av resurserna, 
skapas förutsättningar för detta. För primärvård sker fördelningen av resurserna 
med utgångspunkt i Regelboken för Vårdval Västernorrland. Den ska säkra en väl 
utbyggd primärvård i hela länet med hög kvalitet, valfrihet och begränsade 
vinstuttag.”  
 
4. att andra stycket i avsnittet 4.1.1 Vård efter behov på rätt vårdnivå i 
kapitel 4 ersätts med denna skrivning: 

”Specialistvården Västernorrland har ett ansvar att säkerställa länsinvånarnas totala 
behov av specialistsjukvård. Vården ska vara tillgänglig och med hög 
patientsäkerhet för alla länets invånare. Sjukhusen i Sundsvall, Sollefteå och 
Örnsköldsvik, är en gemensam resurs för länets samtliga invånare.”  
 
5. att tredje stycket i avsnittet 5.1 Personalpolitisk inriktning i kapitel 5 
ersätts med denna skrivning: 

”Visionen är ett arbetsliv som präglas av en hälsosam balans mellan arbete och 
fritid. Hela samhället tjänar på att människor orkar och vill arbeta fram till 
pensionen utan att slås ut på grund av stress eller för hårda arbetsvillkor. 
Landstinget kommer därför att göra det möjligt och uppmuntra arbetsplatser inom 
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vården att pröva att förändra arbetstider och arbetsscheman. Anställda inom 
landstingets verksamheter, egna och finansierade, ska ha rätt till heltid och 
kollektivavtal.” 

6. att tredje stycket i avsnittet 5.3  Personalförsörjning i kapitel 5 ersätts 
med denna skrivning: 

”För att lyckas med detta måste medarbetarna kunna känna delaktighet genom 
medbestämmande och ges möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Exempelvis bör 
möjligheten att kunna vidareutbilda sig inom prioriterade områden på betald 
arbetstid, bl a genom Akademisk specialisttjänstgöring (AST), utökas. 
Kompetenstrappor som stimulerar personalen att utveckla sin kompetens och ta 
större ansvar, ska utvecklas och införas systematiskt i hela vårdorganisationen.” 
 
7. att avsnitt 7.1 En ekonomi i balans över tid i kapitel 7 ersätts 
med denna skrivning: 

”Landstingsplanen utgår från den budget och planen för ekonomi i balans som 
landstingsfullmäktige antog i november 2015 samt den tilläggsbudget som 
beslutades i landstingsstyrelsen i februari 2016.  
Arbetet för att skapa en ekonomi i balans över tid kommer att fortsätta med 
full kraft under 2017-2019, det vill säga i enlighet med gällande ekonomiska 
planering. Detta innebär att nämnderna och styrelsen, med utgångspunkt i de 
nya förutsättningar som gäller med ökade skatteintäkter och tydliga 
personalsatsningar, måste klara nettokostnadsreduceringar med 250 miljoner 
kronor som gäller fram till år 2018.   
Klaras inte detta kommer de återställningskrav som finns avseende tidigare års 
underskott att öka och därmed ytterligare belasta ekonomin för år 2019 och 
därefter.” 

8. att sjätte stycket (om länsverksamheter) i avsnitt 7.2 
Kostnadsanpassning och kostnadskontroll i kapitel 7 ersätts med denna 
skrivning: 

”Införandet av länsverksamheter har inte fallit ut som önskat och denna 
organisationsmodell ska därför avvecklas. Istället ska samordningsvinster 
mellan specialist- och primärvård och med den kommunala 
vårdorganisationen ske genom att nya organisationsformer utvecklas. Nya 
verktyg i form av IT-system utvecklar möjligheterna i arbetet med 
produktions- och kapacitetsplaneringen samt i den dagliga styrningen. ” 
 
9. att nionde stycket i avsnitt 7.2 Kostnadsanpassning och 
kostnadskontroll i kapitel 7 ersätts med denna skrivning: 

”Kostnadsutvecklingen avseende de fyra fokusområdena inhyrd personal, egna 
personalkostnader, läkemedel samt regionsjukvård kommer fortsättningsvis att 
följas noggrant. Kostnadsutvecklingen rörande inhyrd personal, s.k. stafetter, ökar 
stadigt. För att motverka detta måste landstinget bemöta de orsaker som göra att 
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medarbetare väljer att sluta och att landstinget inte kan attrahera sökanden till 
vakanta tjänster. Detta är av största vikt och därför ska strategiska satsningar göras, 
framför allt inom medarbetarnas arbetsmiljö och för att utbilda fler specialister, för 
att säkra personalförsörjningen och därigenom ytterst tillgänglighet och 
patientsäkerhet. Kostnaden för utomlänssjukvården fortsätter att öka till stor del 
beroende på stängda vårdplatser orsakade av vakanser. Genom att säkra 
personalförsörjningen kan vinster även inom detta område ske.  
Nettoeffekterna av ökade kostnader för strategiska personalåtgärder och minskade 
kostnader för inhyrd personal, sjukskrivningar, utomlänsvård mm beräknas 
fördelas över planperiodens olika år enligt följande (miljoner kronor): 
 

2017 2018 2019 
- 10 + 45 + 120” 

10. att skattesatsen 2017 höjs med 20 öre till 11,49 kr; samt  
att de ökade intäkterna används för att finansiera en ökad satsning på strategiska 
personalåtgärder och på förstärkning av primärvårdens resurser enligt följande 
(miljoner kronor): 

 
11. att uppdra till landstingsdirektören att utifrån ovanstående 
tilläggsyrkanden 7-11 justera tabellerna i avsnitten 7.4 – 7.7 i majoritetens 
förslag till landstingsplan.” 

Proposition  
Ordförande ställer följande förslag till propositionsordning: att samtliga förslag 
ställs mot landstingsstyrelsens förslag samt att om landstingsstyrelsens förslag 
vinner bifall prövas var och en av de elva punkter som Lars-Gunnar Hultin med 
flera yrkar som tillägg till landstingsstyrelsens förslag. Denna propositionsordning 
godkänns.  
 
Ordförande ställer landstingsstyrelsens förslag, Moderaternas förslag, Centerpartiets 
förslag, Liberalernas förslag, Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag 
och Sverigedemokraternas förslag under proposition varvid han finner att 
landstingsstyrelsens förslag till landstingsplan bifallits. 
 
Därefter ställer ordförande Lars-Gunnar Hultins yrkande om elva tillägg var och en, 
under proposition, varvid han finner att samtliga avslagits.  

 

2017 2018 2019 
Ökning strategiska 
personalåtgärder 

- 60 -90 -100 

Förstärkning primärvården -50 -50 -50 
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Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar 
  
att fastställa Landstingsplan 2017-2019. 
 
I detta ärende yttrade sig även Kristoffer Bodin (M).  
 
 
Reservationer  
För Moderaternas landstingsgrupp reserverade sig Per Wahlberg, Stig Grip, Tony 
Andersson, Zofia Henriksson, Hjördis Bredberg, Bertil Swenson, Helén Östmar 
Rosdahl, Sigge Tjärnlund, Bengt Sörlin, Rodney Engström och Kristoffer Bodin till 
förmån för eget förslag till landstingsplan. 
 
För Centerpartiets landstingsgrupp reserverade sig Mona Mattsson, Anita 
Hellstrand, Hans Hedlund, Jonny Lundin, Roger Byström och Sonia Seidevall till 
förmån för eget förslag till landstingsplan.  
 
För Liberalernas landstingsgrupp reserverade sig Arne Engholm, Stina Ekbäck, 
Erika Markusson och Bengt Molander till förmån för eget förslag till 
landstingsplan.  
 
För Krisdemokraternas landstingsgrupp reserverade sig Mona Hammarstedt och 
Soledad Henriquez till förmån för eget förslag till landstingsplan. 
 
Lars-Gunnar Hultin (V), Gunnar Fors (V), Ulla Olofsson (V) och Tomas Tejle (V) 
reserverar sig till förmån för Lars-Gunnar Hultins yrkande. 
 
För Sverigedemokraternas landstingsgrupp reserverade sig Mats Hellhoff, Roland 
Persson, Christina Vallsten, Marcus Molinder, Sven Nordlund och Ronny Edlund 
till för mån för eget förslag till landstingsplan.  
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§ 92 Motion från Mona Hammarstedt (KD) om gratis HPV-vaccin även 
till länets pojkar 

 
Diarienummer: 15LS7553 
 
Ärendebeskrivning 
Mona Hammarstedt (KD) har inkommit med en motion om att erbjuda länets pojkar 
gratis HPV-vaccin på samma villkor som gäller för flickor. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om gratis HPV-vaccin till länets pojkar, bilaga 34  
Yttrande över motion om gratis HPV-vaccin till länets pojkar, bilaga 35  
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 februari 2016 § 21, bilaga 
36  
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 februari 2016 § 21.  
Finansutskottet den 8 mars, § 33 
Landstingsstyrelsen den 17 mars 2016, § 47 
 
Yrkande 
Mona Hammarstedt (KD) yrkar bifall till motionen.  
 
Erik Lövgren (S), Ewa Back (S) och Annicka Burman (V) yrkar bifall till 
landstingsstyrelsens förslag.  
 
Proposition  
Ordförande ställer Mona Hammarstedts bifallsyrkande mot landstingsstyrelsens 
förslag under proposition, vilken godkänns, varvid han finner att 
landstingsstyrelsens förslag bifallits.  
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar på landstingsstyrelsens förslag 
 
att motionen anses besvarad. 
 
 
Reservationer 
Mona Hammarstedt (KD) och Soledad Henriquez (KD) reserverar sig till förmån 
för Mona Hammarstedts bifallsyrkande.  
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§ 93 Motion från Ingeborg Wiksten för Liberalernas landstingsgrupp 
om Nollvision för självmord 

 
Diarienummer: 15LS1733 
 
Ärendebeskrivning 
Ingeborg Wiksten för Liberalernas landstingsgrupp har inkommit med en motion 
om att införa en nollvision för självmord. 
 
Beslutsunderlag 
Motion gällande nollvision för självmord, bilaga 37  
Yttrande om nollvision för självmord, bilaga 38  
Protokollsutdrag Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden 2016-02-18 § 14, 
bilaga 39  
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-02-16 § 20, bilaga 40  
 
Beredning 
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden 2016-02-18 § 14  
Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-02-16 § 20 
Finansutskottet den 8 mars, § 34 
Landstingsstyrelsen den 17 mars 2016, § 48 
 
Yrkande 
Arne Engholm (L) yrkar bifall till motionen.  
 
Erik Lövgren (S) och Elina Arab (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.  
 
Proposition  
Ordförande ställer Arne Engholms bifallsyrkande mot landstingsstyrelsens förslag 
under proposition, vilken godkänns, varvid han finner att landstingsstyrelsens 
förslag bifallits.  
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar på landstingsstyrelsens förslag 
 
att motionen anses besvarad. 
 
 
I detta ärende yttrade sig även Erica Markusson (L). 
 
 
Reservationer  
Arne Engholm (L), Erika Markusson (L), Stina Ekbäck (L), Bengt Molander (L), 
Mona Hammarstedt (KD) och Soledad Henriquez (KD) reserverar sig till förmån 
för Arne Engholms bifallsyrkande.  
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§ 94 Motion från Ingeborg Wiksten (L) om att inrätta ambulerande 
äldrevårdsteam 

 
Diarienummer: 15LS7208 
 
Ärendebeskrivning 
Ingeborg Wiksten (L) har inkommit med en motion om att inrätta ambulerande äld-
revårdsteam.  
 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 41  
Yttrande över motion, bilaga 42  
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 februari 2016, § 22, bilaga 
43  
Protokollsutdrag Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden den 10 mars 
2016, § 29, bilaga 44  
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 februari 2016, § 22 
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden den 10 mars 2016, § 29 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 42 
Landstingsstyrelsen den 7 april 2016, § 72 
 
Yrkande  
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. 
 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar på landstingsstyrelsens förslag 
 
att motionen anses besvarad. 
 
 
I detta ärende yttrade sig Arne Engholm (L).  
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§ 95 Motion från Mats Hellhoff och Sven-Ingemar Vernersson för 
Sverigedemokraternas landstingsgrupp om halkskydd till länets 
pensionärer 

 
Diarienummer: 15LS3580 
 
Ärendebeskrivning 
Mats Hellhoff (SD) och Sven–Ingemar Vernersson (SD) har inkommit med en 
motion där de förslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden eller annan berörd nämnd 
får i uppdrag att dels ta fram en kalkyl över kostnaden att ge länets invånare över 65 
år gratis halkskydd och hur det enklast ska genomföras. 
 
Beslutsunderlag 
Motion gällande halkskydd till länets pensionärer, bilaga 45  
Yttrande över motion om halkskydd till länets pensionärer, bilaga 46  
Protokollsutdrag Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden 2016-02-18 § 15, 
bilaga 47  
 
Beredning 
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden 2016-02-18 § 15 
Finansutskottet den 8 mars, § 35 
Landstingsstyrelsen den 17 mars 2016, § 49 
 
Yrkande  
Mats Hellhoff (SD) yrkar i första hand återremiss med motivering om bristande 
beredning och i andra hand bifall till motionen.  
 
Kennet Challis (V) yrkar bifall till motionen.  
 
Erik Lövgren (S), Christer Sonidsson (S) och Per-Arne Frisk (S) yrkar bifall till 
landstingsstyrelsens förslag.  
 
Proposition 
Ordförande ställer Mats Hellhoffs återremissyrkande under proposition, vilken 
godkänns, varvid han finner att yrkandet avslagits.  
 
Ordförande ställer Mats Hellhoffs bifallsyrkande mot landstingsstyrelsens förslag 
under proposition, vilken godkänns, varvid han finner att landstingsstyrelsens 
förslag bifallits.  
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar på landstingsstyrelsens förslag 
 
att motionen avslås. 
 
I detta ärende yttrade sig även Erica Markusson (L). 
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Reservationer  
Mats Hellhoff (SD), Roland Persson (SD), Christina Vallsten (SD), Marcus 
Molinder (SD), Sven Nordlund (SD) och Ronny Edlund (SD) reserverar sig till 
förmån för Mats Hellhoffs yrkande.  
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§ 96  Motion från Per Wahlberg (M) om bättre sjukvård med hög 
kvalitet och valfrihet 
 

Diarienummer: 15LS6426 
 
Ärendet utgick.  
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§ 97 Redovisning av motioner som inte besvarats inom ett år 
 
Diarienummer: 16LS1563 
Ärendeansvarig: Tobias Åsberg 
Handläggare: Anita Wiklander 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § bör en motion beredas så att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid ska detta och vad som har kommit fram under beredningen 
anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från 
vidare handläggning. 
 
Enligt landstingsfullmäktiges arbetsordning § 63 ska landstingsstyrelsen årligen 
redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen bör göras på 
fullmäktiges sammanträde i april. 
 
Följande motioner har inte besvarats inom ett år: 
 
Utred förutsättningarna för ytterligare hospiceplatser i Västernorrland, 
Inlämnad den 2014-10-28 av Ingeborg Wiksten (L), Arne Engholm (L), Stina 
Ekbäck (L) och Erica Markusson (L) 
 
Kvalitetssäkring av den patientnära laboratorieverksamheten,  
Inlämnad den 2015-02-25 av Ingeborg Wiksten (L) 
 
Lokalisera vården där patienterna finns, 
Inlämnad den 2015-03-16 av Kristoffer Bodin (M) 
 
Hälsa för äldre  
Inlämnad den 2015-03-31 av Ingeborg Wiksten (L) 
 
Inrätta äldrevårdsmottagning i primärvården  
Inlämnad den 2015-04-29 av Ingeborg Wiksten (L) 
 
En kontakt till vården för kroniskt sjuka  
Inlämnad den 2015-04-29 av Ingeborg Wiksten (L) 
 
Beredning 
Finansutskottet den 8 mars, § 37 
Landstingsstyrelsen den 17 mars 2016, § 51 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar på landstingsstyrelsens förslag  
  
att lägga redovisningen till handlingarna.  
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§ 98 Uppföljning av verkställda bifallna motioner under åren 2013-2014 
 
Diarienummer: 16LS1558 
Ärendeansvarig: Tobias Åsberg 
Handläggare: Anita Wiklander 
 
Ärendebeskrivning  
Enligt landstingsfullmäktiges beslut den 26 april 2006, § 66, ska landstingsstyrelsen 
årligen för fullmäktige redovisa om, när och på vilket sätt de motioner har 
verkställts som bifallits under de föregående fyra åren före redovisningen, dock att 
verkställda motioner därvid avrapporteras vid endast ett tillfälle. 
 
Nedan följer en redovisning över vilka motioner som verkställts sedan föregående 
redovisning i landstingsfullmäktige den 25–26 februari 2015, § 44. 
 
Landstingsfullmäktige den 29–30 oktober 2013 
Motion om ”korrekta och informativa protokoll” från Ewa Back (S) och Linnéa 
Stenklyft (S). Yrkanden avsåg ”att ett ärendes gång skall framgå; att yrkanden och 
propositionsordningar ska dokumenteras; att besluts-att-satser ska vara tydliga och 
informativa, samt att enbart hänvisningar till bilagor skall undvikas i möjligaste 
mån.” 
 
Följande har hänt  
Av yttrandet till motionen framgår att utbildningsinsatser vidtagits för både 
handläggare och chefer att skriva informativa och tydliga att-satser och att 
hänvisningar till bilagor ska undvikas. Det har utvecklats mallar i 
ärendehanteringssystemet Platina för bland annat tjänsteutlåtanden och 
revisionsrapportsvar för att skapa enhetlighet. Utbildningsinsatser genomförs för 
nya medarbetare.  
 
Utbildningsinsatser har också genomförts för nämndssekreterare. Organisationen 
för arbetet i beredningar, utskott, nämnder, styrelse och fullmäktige finns nu 
samlade vid den Administrativa avdelningen. Detta är ett led i att förbättra 
kvaliteten i de underlag och de protokoll som genereras i den politiska 
beslutsprocessen. Sekretariatet arbetar även med att ta fram en ärendehandbok som 
ska fungera som stöd för handläggare, chefer och nämndssekreterare.  
 
Ärendehanteringssystemet Platina används från ärendets början till dess det har 
avslutats. Det har även införts digital ärendehantering för de flesta beslutsinstanser 
vilket har sina styrkor men även svagheter. Den administrativa avdelningen arbetar 
ständigt med utveckling för att kvaliteten i ärendehanteringen ska förbättras.   
 
Landstingsfullmäktige den 25–26 februari 2014 
Motion om ”Genomlysning av landstingets internationella åtaganden” från Linnéa 
Stenklyft (S) och Anna-Karin Sjölund (S). Yrkanden avsåg ”att samtliga 
internationella projekt och samarbete skyndsamt genomlyses som underlag till 
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ställningstagande i regionala nämnden/landstingsfullmäktige om fortsatt 
engagemang och att genomlysningen också presenteras i landstingsfullmäktige.” 
 
Följande har hänt  
Genomlysningen av landstingets internationella åtaganden har genomförts och 
resulterat i att landstingsfullmäktige vid sitt sammanträde den 24–25 juni 2015 
fattade beslut om en ny internationell policy för Landstinget Västernorrland. Vidare 
har fullmäktige i linje med genomlysningen beslutat om att avveckla landstingets 
vänortsavtal samt säga upp landstingets medlemskap i Conference of Peripheral and 
Maritime Regions (CPMR). I linje med landstingets nya internationella policy har 
landstingsstyrelsen också fastställt en ny handlingsplan för landstingets 
internationella arbete. 
 
Landstingsfullmäktige den 23–24 april 2014 
Motion om ”Självriskeliminering i samband med att patienter får ersättning från 
patientförsäkringen” från Linnéa Stenklyft (S) och Lars-Gunnar Hultin (V). 
Yrkandet avsåg ”att Landstinget Västernorrland åläggs ersätta självrisken när en 
patient som drabbas av undvikbar vårdskada tillerkänns medel från 
patientförsäkringen LÖF.” 
 
Följande har hänt  
Motionens yrkande har implementerats och patienterna erhåller medel för 
självrisken.  
 
Beredning 
Finansutskottet den 8 mars, § 38 
Landstingsstyrelsen den 17 mars 2016, § 52 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar på landstingsstyrelsens förslag  
  
att lägga redovisningen av verkställda bifallna motioner till handlingarna. 
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§ 99 Firmatecknare och attestanter för avkastningsstiftelser 2016  
 
Diarienummer: 16LS2950 
Ärendeansvarig: Margareta Tufvesson 
Handläggare: Ann-Charlott Löfgren 
 
Ärendebeskrivning 
För avkastningsstiftelser med anknuten förvaltning, det vill säga som har en annan 
juridisk person som förvaltare, exempelvis landstinget, skall handlingar som rör 
stiftelsen undertecknas av förvaltaren. För att underlätta hanteringen utses en sär-
skild firmatecknare för de avkastningsstiftelser som landstinget förvaltar. Denne har 
rätt att underteckna deklarationer, ansökningar om permutationer med mera. För ut-
betalningar av stiftelsemedel har särskilda attestanter liksom tidigare utsetts för re-
spektive stiftelse.  
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över firmatecknare samt personer med attesträtt för av Landstinget 
Västernorrland förvaltade avkastnings- och donationsstiftelser 2016, bilaga 50  
 
Beredning 
Personalpolitiska och allmänna utskottet den 5 april 2016, § 22 
Landstingsstyrelsen den 7 april 2016, § 93 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar på landstingsstyrelsens förslag  
 
att fastställa ” Förteckning över firmatecknare samt personer med attesträtt för 
av Landstinget Västernorrland förvaltade avkastnings- och donationsstiftelser 
2016”.  
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§ 100 Valärenden 

 

Landstingsfullmäktige beslutar 

att till ledamot Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden för tiden 28/4 
2016 – 31/12 2018 utse Cathrin Eliasson (L) samt Nina Orefjärd (V);  
 
att till ledamot i Demokratiberedningen för tiden 28/4 2016 – 31/12 2018 utse 
Åsa Nygren (L); 
 
att till vice ordförande i Landstingsstyrelsen för tiden 28/4 2016 – 31/12 2018 utse 
Jan-Olov Häggström (S); 
 
att till ledamöter i Landstingsstyrelsen för tiden 28/4 2016 – 31/12 2018 utse 
Mikael Sjölund (S), Anna-Karin Sjölund (S) samt Robert Kuusikko (S); 
 
att till ledamot tillika ordförande i Medborgarpanelen för tiden 28/4 2016 – 31/12 
2018 utse Jan-Olov Häggström (S); 
 
att till ledamot i Länspartnerskapet för tiden 28/4 2016 – 31/12 2018 utse Jan-
Olov Häggström (S); 
 
att till ledamot i Samordningsförbundet Sollefteå för tiden 28/4 2016 – 31/12 
2018 utse John Åberg (S); 
 
att till ersättare i Norrlandstingens regionförbund för tiden 28/4 2016 – 31/12 
2018 utse Ninni Smedberg (MP); 
 
att till ersättare i Valberedningen för tiden 28/4 2016 – 31/12 2018 utse Jan-Olov 
Häggström (S); 
 
att till ersättare i Viltförvaltningsdelegationen för tiden 28/4 2016 – 31/12 2018 
utse Leif Ågren (S); 
 
att till ledamot i Ostkustbanan AB ägarforum för tiden 28/4 2016 – 31/12 2018 
utse Anna-Karin Sjölund (S); 
 
att till ledamot tillika ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden 28/4 
2016 – 31/12 2018 utse Ewa Back (S); 
 
att till ledamot tillika vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden 
28/4 2016 – 31/12 2018 utse Ninni Smedberg (MP); 
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Vid valet av ledamöter till Hälso- och sjukvårdsnämnden förelåg från Vänsterpartiet 
två nomineringar till en plats. Med anledning av detta påkallade ordförande sluten 
omröstning. Omröstning genomfördes med följande resultat: 71 röster för Karin 
Nordin (S), Lars Åström (S), Susanne Lindahl (S), Åke Nyhlén (S),  
Birgitta Häggblad (S), Stig Grip (M), Helén Östmar-Rosdahl (M), Roger Byström 
(C), Sarah Karlsson (L) samt Sara Seppälä (SD), 61 röster för Gunnar Fors (V) och 
10 röster för Annicka Burman (V), noll blanka röster. Ordförande finner att 
landstingsfullmäktige beslutar  
 
att till ledamöter i Hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden 28/4 2016 – 31/12 
2018 utse Karin Nordin (S), Lars Åström (S), Susanne Lindahl (S), Åke Nyhlén (S),  
Birgitta Häggblad (S), Gunnar Fors (V), Stig Grip (M), Helén Östmar-Rosdahl (M), 
Roger Byström (C), Sarah Karlsson (L) samt Sara Seppälä (SD); 

 
att till ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden 28/4 2016 – 31/12 2018 
utse John Åberg (S), Gun Olofsson (S), Monica Andersson (S), Malin Lövkvist (S), 
Erik Bäckström Andersson (S), Tina Hellberg (MP), Zofia Henriksson (M), Kjell 
Bergkvist (C) samt Soledad Henriquez (KD); 
 
att till ledamot i Almi Företagspartner Mitt AB:s valberedning för tiden 28/4 
2016 – 31/12 2018 utse Jan-Olov Häggström (S); 
 
att till ersättare i Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden för tiden 28/4 
2016 – 31/12 2018 utse Magnus Bylund (MP); 
 
att till ersättare i Patientnämnden – Etiska nämnden för tiden 28/4 2016 – 31/12 
2018 utse Marianne Mellander (MP); 
 
att till ersättare i Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län för tiden 
28/4 2016 – 31/12 2018 utse Christer Sonidsson (S) samt Elina Arab (S); 
 
att till ledamot tillika vice ordförande i Folkhälso-, primärvårds- och 
tandvårdsnämnden för tiden 28/4 2016 – 31/12 2018 utse Hans Backlund (S); 
 
att till ersättare i Landstingsstyrelsen för tiden 28/4 2016 – 31/12 2018 utse Birger 
Hjörleifsson (MP), Maud Byqvist (S) samt Elina Arab (S); 
 
att till stämombud i Almi Företagspartner Mitt AB för tiden 28/4 2016 – 31/12 
2018 utse Anna-Karin Sjölund (S); 
 
att till ledamot i Almi Företagspartner Mitt AB:s ägarråd för tiden 28/4 2016 – 
31/12 2018 utse Anna-Karin Sjölund (S); samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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§ 101 Avslutning 
 
Sedan samtliga ärenden behandlats vände sig ordförande till fullmäktiges ledamöter 
och övriga närvarande och tackade för de nu avslutade förhandlingarna. 
 
Fullmäktiges möte förklarades avslutat och ledamöterna åtskiljdes kl. 18.00. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Anita Wiklander 
 
 
Justeras den 11 maj 2016    
 
 
 
Hans Stenberg (S) 
Ordförande 
 
 
 
Jan-Olov Häggström (S) 
 
 
 
Arne Engholm (L) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


