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MP MP-valmanifest
Överenskommelsen 15 
oktober 2014

Överenskommelsen 26 oktober 
2015 LP16 LP17 Kommentar

MP0

Utgångspunkten är vårt 
Kortprogram. Varje punkt är 
numrerad MP01-MP42 Mot 
denna jämförs de 
samarbetsdokument som gjorts 
efter valet att bilda en majoritet Ö14 Länk 150kt2014 Ö15 Länk 26okt2015

Förekomst 
i LP

Förekomst i 
LP17 Kommentarer:20161228

MP01
ö140
1

Vi tre samarbetspartier är 
överens om att länet ska ha en 
väl utbyggd primärvård, även 
på landsbygden Arbete pågår

MP01
ö140
2

Vården ska fördelas efter 
behov och vara solidariskt 
finansierad Arbete pågår

MP01

Behov av hälso- och sjukvård ska 
tillgodoses på lika villkor i hela 
regionen, även i glesbygd kap1, kap1, 2.3.1,

Arbete pågår, Målbilden, 
handlingsplaner i nämnderna, 
omarbetning av regelboken för 
primärvården.

MP02 Utveckla vård på distans kap1, 2.3.1, kap6.2

Arbete pågår, inom PV, 
Specialistvården. Projekt planeras 
med glesbygdsmedicinskt centrum. 
Organisationsförändringar underlättar 
samarbete mellan olika 
utvecklingsavdelningar. Teknik på 
plats för distanskommunikation.

MP03
ö140
3

Landstinget ska bedriva ett 
aktivt folkhälsoarbete

MP03
Satsa på folkhälsoarbete och 
livsstilsförändringar kap4.1.4 kap4.1.4

Arbete pågår men behöver 
intensifieras.  www.1177.
se/Vasternorrland/Tema/Halsa/, 
Tobaksfri DUO, Tobacco Endgame, 
Behandlingslinjer Högt blodtryck, 
Rökavvänjning, Fysisk aktivitet, 
Diabetes, Övervikt, Alkohol. Dessutom 
Screening för att tidigt upptäcka 
sjukdomar. Österåsen 
livsstilsmedicinskt centrum. Uppdrag i 
regelboken. Landstinget 
Västernorrland är ett av de fyra bästa 
landstingen i landet på att ta upp 
frågor om levnadsvanor med 
patienterna.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMUFNdHVubjJHODA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMk5BcHlkRURqNm8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMk5BcHlkRURqNm8
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2016-2018.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2016-2018.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2017-2019_med-tillagg_160627_webb.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2017-2019_med-tillagg_160627_webb.pdf


UtvärderingLVN-MP20161228

2

MP MP-valmanifest
Överenskommelsen 15 
oktober 2014

Överenskommelsen 26 oktober 
2015 LP16 LP17 Kommentar

MP0

Utgångspunkten är vårt 
Kortprogram. Varje punkt är 
numrerad MP01-MP42 Mot 
denna jämförs de 
samarbetsdokument som gjorts 
efter valet att bilda en majoritet Ö14 Länk 150kt2014 Ö15 Länk 26okt2015

Förekomst 
i LP

Förekomst i 
LP17 Kommentarer:20161228

MP04
Prioritera satsningar på psykisk 
hälsa särskilt för barn och unga kap4.1.6 kap4.1.6

Pågående arbete men behöver 
intensifieras kring ansvar och uppdrag 
mellan kommuner, primärvård och 
specialistvård

MP05
ö140
4

Diskriminerande strukturer ska 
motverkas

MP05

Främja en jämställd och jämlik 
hälso- och sjukvård där 
diskriminerande strukturer 
motverkas genom att bl.a. införa 
könsuppdelad statistik och 
jämställdhetsbokslut i vården kap4.1.2, 6,1kap4.1.2, 5.1

Viss statistik på plats, handlingsplaner 
behöver utvecklas

MP06
ö140
5 Stärka HBTQ-perspektivet Arbete pågår Genomfört i utbildning

MP06 Stärka HBTQ-perspektivet kap4.1.2 kap4.1.2 

Arbete pågår Genomfört i utbildning, 
aktualiseras av ungdomsmottagningar, 
Mödra- och barnhälsovården. Politiska 
beslut om samkönades rätt till 
insemination mm.

MP07
ö140
6

Ökad samverkan med 
kommunerna, förebyggande 
Mödra- och barnhälsovården Familjecentraler.

MP07
Utveckla stödet i föräldraskapet 
under barnens hela uppväxt

Pågår, även ansvar för kommunerna. 
Finns beslut kring utbildning. 
SocialKoLa

MP08
ö140
7

Papperslösa och asylsökande 
ska har rätt till sjukvård Pågår

MP08
Papperslösa ska ha rätt till både 
akut och planerad vård kap4.1.2 kap4.1.2 Pågår, Infört i PV

MP09
ö140
8

Kollektivtrafiken ska vara 
attraktiv, miljöanpassad och 
tillgänglig i hela länet Pågår

MP09

Kollektivtrafiken sk bli mer 
attraktiv, tillgänglig och 
miljöanpassad kap4.5 kap4.5

Miljöanpassning gjord, övr.ej uppnått. 
Fossilfi bussfordonsflotta. Fler 
sjukreselinjer.

MP10
ö140
9

Vi har ambitionen att 2020 nå 
fördubblingsmålet

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMUFNdHVubjJHODA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMk5BcHlkRURqNm8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMk5BcHlkRURqNm8
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2016-2018.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2016-2018.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2017-2019_med-tillagg_160627_webb.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2017-2019_med-tillagg_160627_webb.pdf
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MP MP-valmanifest
Överenskommelsen 15 
oktober 2014

Överenskommelsen 26 oktober 
2015 LP16 LP17 Kommentar

MP0

Utgångspunkten är vårt 
Kortprogram. Varje punkt är 
numrerad MP01-MP42 Mot 
denna jämförs de 
samarbetsdokument som gjorts 
efter valet att bilda en majoritet Ö14 Länk 150kt2014 Ö15 Länk 26okt2015

Förekomst 
i LP

Förekomst i 
LP17 Kommentarer:20161228

MP10
Fördubblingsmålet för 
kollektivtrafik ska uppnås 2020

Ambitionen finns, KTM bedömer att 
målet inte kan nås. Utveckling av 
tjänste- och arbetsresor i samarbete 
med kommunerna.

MP11
Utveckla flexibla 
transportlösningar i glesbygd kap4.5 kap4.5

Beställningsbar trafik finns men har ej 
utvecklats, Fler buss- och 
sjukreselinjer. Ansökan projekt 
Koll2020.

MP12

Goda villkor att ta med cyklar på 
alla tåg och landsbygdsbussar i 
länet Ej genomfört. På vissa tåg går det.

MP13
Utveckla infrastrukturen för 
elfordon och biodrivmedel Delvis genomfört.

MP14 Dubbelspår på Ostkustbanan kap4.5 kap4.5
Påverkansarbete pågår. LVN delägare 
i Ostkustbanan AB

MP15
Rusta upp norra delen av 
Ådalsbanan kap4.5 kap4.5 Påverkansarbete pågår.

MP16
Modernisera Mittbanan till 
snabbtågsstandard kap4.5 kap4.5 Påverkansarbete pågår.

MP17
Bygg ny järnväg Härnösand 
Sundsvall kap4.5 kap4.5 Påverkansarbete pågår.

MP18
ö141
0

Vi vill förhindra att 
vårdverksamhet bedrivs i rent 
vinstsyfte

MP18

Utförare inom välfärden ska drivas 
av ett socialt engagemang, inte av 
ett vinstsyfte. Vinst ska 
återinvesteras i verksamheten

Ambition, pågående arbete. Delvis 
genomfört i reglerna för primärvården. 
Arbete med att bli oberoende av 
hyrpersonal (SKL), Upphandlingspolicy 
sociala frågor.

MP19 Krafttag för jämställda löner kap6.1 kap5.1 Arbete pågår

MP20

Stärka möjligheten till inflytande 
för både medarbetare och 
invånare kap6.1 kap5.1.1

Arbete pågår, förbättrad facklig 
samverkan. Utveckling av 
informationsavdelningen, 
Medborgarpanelens arbete.

MP20
ö150
5

Utveckla dialogen med 
medarbetarna kap6.1.1 kap5.1 Arbete pågår

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMUFNdHVubjJHODA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMk5BcHlkRURqNm8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMk5BcHlkRURqNm8
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2016-2018.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2016-2018.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2017-2019_med-tillagg_160627_webb.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2017-2019_med-tillagg_160627_webb.pdf


UtvärderingLVN-MP20161228

4

MP MP-valmanifest
Överenskommelsen 15 
oktober 2014

Överenskommelsen 26 oktober 
2015 LP16 LP17 Kommentar

MP0

Utgångspunkten är vårt 
Kortprogram. Varje punkt är 
numrerad MP01-MP42 Mot 
denna jämförs de 
samarbetsdokument som gjorts 
efter valet att bilda en majoritet Ö14 Länk 150kt2014 Ö15 Länk 26okt2015

Förekomst 
i LP

Förekomst i 
LP17 Kommentarer:20161228

MP21
ö141
1

Heltid ska vara normen vid 
anställningar och 
lönesättningen vara jämställd kap6.1.1 Arbete pågår

MP21

Ge de anställda ökat inflytande 
över sin arbetstid, verka för sänkt 
normalarbetstid samt rätt till både 
heltid och deltid. kap6.1

Schemaförändringar. Ingen sänkt 
normalarbetstid ännu.

MP22

Landstinget ska ställa höga krav 
på miljö, sociala villkor, 
sysselsättning samt arbetsmiljö i 
upphandlingar kap1, 4.6

Infört i upphandlingspolicyn, 
genomförande pågår.

MP23

Pensionsmedel och kapital ska 
placeras etiskt och långsiktigt 
hållbart Ny placeringspolicy på gång.

MP24

Satsa på investeringar som 
medför minskade driftskostnader, 
energibesparing och produktion 
av egen el kap2.3.4 kap2.3.4

Arbete pågår, beslutat i 
investeringsplan. Miljöledningssystem 
under införande

MP25
Avfall ska vara väl sorterat och 
återvinns på lämpligt sätt

Miljö- och 
energiplan
en 2015  - 
2019

Miljö- och 
energiplanen 
2015 - 2019

Arbete pågår enligt handlingsplan. 
Miljöledningssystem under införande

MP26
Skapa giftfria miljöer och fasa ut 
miljö- och hälsofarliga kemikalier

Miljö- och 
energiplan
en 2015  - 
2019

Miljö- och 
energiplanen 
2015 - 2019

Arbete pågår enligt handlingsplan, 
samarbete med kommuner och 
länsstyrelse. Miljöledningssystem 
under införande

MP27

Bevara skyddsvärd skog och 
uppmuntra till ett hållbart 
skogsbruk Inte aktuellt för landstingsgruppen

MP28

Främja ett hållbart fiske och 
minimera skadliga utsläpp i våra 
vattendrag

Hänsyn tas vid val av mediciner enligt 
handlingsplan. Krav vid 
livsmedelsupphandling av fisk.

MP29

Stödja landsbygdens och 
städernas omställning till ett 
långsiktigt hållbart samhälle

Vidare fråga för samhällets aktörer, 
kommande arbete med RUS (Regional 
utvecklingsstrategi)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMUFNdHVubjJHODA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMk5BcHlkRURqNm8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMk5BcHlkRURqNm8
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2016-2018.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2016-2018.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2017-2019_med-tillagg_160627_webb.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2017-2019_med-tillagg_160627_webb.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/f362e8358a3d4b15baca4d696323b398/miljo--och-energiplan-2015-2019_final.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/f362e8358a3d4b15baca4d696323b398/miljo--och-energiplan-2015-2019_final.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/f362e8358a3d4b15baca4d696323b398/miljo--och-energiplan-2015-2019_final.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/f362e8358a3d4b15baca4d696323b398/miljo--och-energiplan-2015-2019_final.pdf
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MP MP-valmanifest
Överenskommelsen 15 
oktober 2014

Överenskommelsen 26 oktober 
2015 LP16 LP17 Kommentar

MP0

Utgångspunkten är vårt 
Kortprogram. Varje punkt är 
numrerad MP01-MP42 Mot 
denna jämförs de 
samarbetsdokument som gjorts 
efter valet att bilda en majoritet Ö14 Länk 150kt2014 Ö15 Länk 26okt2015

Förekomst 
i LP

Förekomst i 
LP17 Kommentarer:20161228

MP30

Öka graden av regional 
självförsörjning genom satsningar 
på lokal matproduktion och 
förnyelsebar energiproduktion 
som även leder till nya gröna jobb kap4.6 kap4.6

Arbete med kommande 
livsmedelsupphandling, Mål i Miljö- 
och energiplanen. Investering i 
solceller på sjukhustaken.

MP31

Skapa goda förutsättningar för ett 
hållbart näringsliv genom 
bredbandsutbyggnad, stöd till 
små- och medelstora företag och 
till företagens energiomställning kap4.3.1 kap4.31

Arbete pågår, ökade möjligheter med 
regionansvaret. Delvis också andra 
aktörer

MP32

Goda möjligheter till utbildning ska 
finnas i hela Västernorrland. 
Mittuniversitetet ska finnas 
tillgängligt i hela regionen och 
folkhögskolorna ska värnas

Arbete pågår delvis andra aktörer. 
Folkhögskolorna utvecklas.

MP33

Satsa på minskad 
ungdomsarbetslöshet, socialt 
företagande, innovation och 
hållbar besöksnäring

Arbete pågår, Måldokument på gång 
kring besöksnäringen, Stöd till 
Coompanion och projekt

MP34

Främja inflyttning, mångfald och 
aktivt integrationsarbete för ett 
öppet Västernorrland

Arbete pågår, delvis andra aktörer, 
praktikplatser och rekryteringsarbete 
utomlands.

MP35
ö141
2

Vår gemensamma ambition är 
att Västernorrland vid 
inlednningen av 2016 ska 
kunna bilda en fullvärdig 
regionkommun och därmed 
också ta över ansvaret för den 
regionala utvecklingen från 
länsstyrelsen. OK!  men ett år försenat

MP35
Fortsatt arbete med regionbildning 
och demokratisering Kap1, 4.3 Kap1, 4.3

Region Västernorrland från 2017, 
beslut överförs till fullmäktige från 
staten

MP36

Stärka samarbetet mellan 
landstinget, kommunerna, 
länsstyrelsen och andra aktörer i 
viktiga frågor för Västernorrlands 
framtid kap4.3 Kap4.3

Länspartnerskapet, SocialKoLa. Nya 
forum har skapats: Regionalt 
samverkansråd, länets hållbarhetsråd, 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMUFNdHVubjJHODA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMk5BcHlkRURqNm8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMk5BcHlkRURqNm8
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2016-2018.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2016-2018.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2017-2019_med-tillagg_160627_webb.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2017-2019_med-tillagg_160627_webb.pdf
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MP MP-valmanifest
Överenskommelsen 15 
oktober 2014

Överenskommelsen 26 oktober 
2015 LP16 LP17 Kommentar

MP0

Utgångspunkten är vårt 
Kortprogram. Varje punkt är 
numrerad MP01-MP42 Mot 
denna jämförs de 
samarbetsdokument som gjorts 
efter valet att bilda en majoritet Ö14 Länk 150kt2014 Ö15 Länk 26okt2015

Förekomst 
i LP

Förekomst i 
LP17 Kommentarer:20161228

MP37
Främja ett aktivt, rikt och 
dynamiskt kulturliv i hela länet Kap4.3.2 Kap4.3.2

Arbete pågår via kulturplanen, 
delägarskap i Scenkonst och 
länsmuseum, projektstöd.

MP38
Öka den digitala och fysiska 
tillgängligheten till länets kultur Kap4.3.2

Utveckling av webben vid Länsmuseet. 
Skolbesök från Scenkonst.

MP39

Prioritera barn- och 
ungdomskultur och läsfrämjande 
verksamhet Kap4.3.2

Styrdokument för Scenkonst 
Västernorrland och länsmuseum, 
länsbibliotek.

MP40
Införa kultur på recept som 
förenar kultur och folkhälsa

Bör initieras i nästa landstingsplan 
OBS!

MP41
Tillgängliggöra och vårda kultur- 
och naturarvet kap4.3.2

Stöd till Länsmuseet bl a, Delvis andra 
aktörer

MP42

Profilera Västernorrland som ett 
nav för kulturella och kreativa 
näringar Kap4.3.2 Kap4.3.2

Stöd till Scenkonst Västernorrland bl a. 
Kulturplanernas kulturplan 2015

ö141
3

"...genomföra en övergripande 
genomlysning av vården, 
såväl sluten- som 
primärvården, och hur vi 
organiserar den på bästa sätt 
med patienternas bästa i 
första rummet." Kap 4.1.1

Pågår, Målbildsarbetet, regelboken Se 
MP01, MP02, MP03, 
Ledningsorganisation för 
hälsocentraler. Handlingsplaner HSN, 
FPTN.

ö141
4

Vi värnar valfriheten för 
patienterna och vill hushålla 
med våra gemensamma 
resurser Kap 4.1.1

Arbete pågår, Vårdval Västernorrland. 
Plan för ekonomi i balans, effektivt 
resursutnyttjande

ö141
5

Stärka barns och ungas 
rättigheter inom vården Kap4  

Tillämpning av Barnkonventionen, 
behöver formuleras

ö141
6

Lyfta arbetet kring våld i nära 
relationer Arbete pågår

ö141
7

Förbättra och förstärka 
samarbetet med länets sju 
kommuner, särskilt psykiatrin, 
missbruksvården och de mest 
sjuka äldre

Exempel: Sömlös vård, ÄlSa, 
Samordningsförbund, Arbete pågår 
med kommuner och nämnderna

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMUFNdHVubjJHODA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMk5BcHlkRURqNm8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMk5BcHlkRURqNm8
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2016-2018.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2016-2018.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2017-2019_med-tillagg_160627_webb.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2017-2019_med-tillagg_160627_webb.pdf
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MP MP-valmanifest
Överenskommelsen 15 
oktober 2014

Överenskommelsen 26 oktober 
2015 LP16 LP17 Kommentar

MP0

Utgångspunkten är vårt 
Kortprogram. Varje punkt är 
numrerad MP01-MP42 Mot 
denna jämförs de 
samarbetsdokument som gjorts 
efter valet att bilda en majoritet Ö14 Länk 150kt2014 Ö15 Länk 26okt2015

Förekomst 
i LP

Förekomst i 
LP17 Kommentarer:20161228

ö141
8

En ekonomi i balans är inget 
mål i sig, det är en 
förutsättning för att landstinget 
långsiktigt ska klara av att 
erbjuda alla invånare i 
Västernorrland en god och 
jämlik vård, efter deras behov. 
Fokus kommer att ligga på 
arbetet med den nya 
sjukhusorganisationen och en 
ständigt förbättrad 
ekonomistyrning.

ö150
1

Målet att uppnå en ekonomi i 
balans under mandatperioden 
gäller som tidigare Kap7 Kap7

Arbete pågår. Målbildsarbetet, 
handlingsplaner i HSN , LS och FPTN

ö141
9

Underfinansieringen och de 
kommande utmaningarna 
måste lösas genom 
resurstillskott i form av ökade 
statsbidrag och ev justerade 
skattesatser

Arbete pågår, Höjd skattesats och höjd 
ersättning från staten

ö142
0

Revision av den 
personalpolitiska plattformen Slutfört

ö142
1

Vi måste investera i 
medarbetarnas arbetsmiljö

Utvecklingsarbete pågår, Arbetstider 
mm. Fackligt samarbete. Behöver 
intensifieras

ö142
2

Vi stärker chefsrollen inom 
landstinget kap6.1.2

Utbildningsinsatser pågår, utvärdering 
visar på att chefsnivån behöver 
uppmärksamma de politiska målen. 
Behöver utvecklas. Ökad politisk 
dialog med tjänstemannaledningen har 
påbärjats.

ö142
3

Personalens synpunkter ska 
låtas få genomslag kap6.1.1

Pågår, dialoger med facken, behöver 
utvecklas ytterligare inom och mellan 
de olika nivåerna i organisationen.

ö142
4

Cheferna ska få realistiska 
möjligheter att ta ansvar kap6.1.2

Utvärdering behöver göras av 
chefsrollen, antal medarbetare, 
befogenheter mm. Uppföljning via 
medarbetarenkäter.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMUFNdHVubjJHODA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMk5BcHlkRURqNm8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMk5BcHlkRURqNm8
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2016-2018.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2016-2018.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2017-2019_med-tillagg_160627_webb.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2017-2019_med-tillagg_160627_webb.pdf
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MP MP-valmanifest
Överenskommelsen 15 
oktober 2014

Överenskommelsen 26 oktober 
2015 LP16 LP17 Kommentar

MP0

Utgångspunkten är vårt 
Kortprogram. Varje punkt är 
numrerad MP01-MP42 Mot 
denna jämförs de 
samarbetsdokument som gjorts 
efter valet att bilda en majoritet Ö14 Länk 150kt2014 Ö15 Länk 26okt2015

Förekomst 
i LP

Förekomst i 
LP17 Kommentarer:20161228

ö142
5

Sjukvårdspersonal ska i högre 
grad få möjligheter att ägna 
sig åt patientkontakter kap6.1.3

Arbete pågår. Uppdragsväxling pågår. 
Förenklade rutiner för dokumentation

ö142
6 Förbättra IT-stödet kap5.2

Arbete pågår. Planerade 
utvecklingsinsatser Vård på distans. e-
Hälsoarbete, Nya informationssystem

ö142
7

Vid upphandlingar ska ställas 
höga krav på sociala villkor, 
som tillexempel kollektivavtal 
och verksamhetsövergång kap4.6

OK, Upphandlingspolicyn, 
genomförande pågår

ö142
8

Landstinget ska ta ett tydligare 
ansvar för den ekologiska 
hållbarheten kap4.6 kap4.6

Arbete pågår enligt handlingsplaner för 
miljö- och energi. Upphandlingspolicy, 
Utveckling av personalpolitik och 
förebyggande arbet behöver göras. 
Arbete via projektstöd.

ö142
9

Miljö- och energiplanen 2015-
2019 ska genomföras kap4.6 kap4.6 Arbete pågår enligt plan

ö143
0

Öka investeringarna i gröna 
och smarta innovationer Kap1 kap4.6

Arbete pågår, Klimatkompensation för 
tjänsteresor, projektstöd, kommande 
arbete med RUS

ö143
1

Arbetet med att göra 
Västernorrland till en 
Fairtrade-region påbörjas Kap1 kap1, 4.6

Arbete pågår, beroende av 
kommunernas ställningstagande

ö143
2

Möjligheten till arbetspendling 
ska ständigt förbättras och 
premieras kap4.5 kap4.5 Projekt Hållbart resande, arbete pågår

ö150
2

Fortsatt arbete ska ske med ett 
effektivt resursutnyttjande liksom 
arbete med att minska vårdskador kap4.1.3 kap6.1.5

Arbete pågår, systematiskt 
patientsäkerhetsarbete, systematisk 
uppföljning. Se tidigare kommentarer 
kring resursutnyttjande

ö150
3

Hänsyn ska tas till vårdbehov 
föranledda av ökat antal 
asylsökande kap3.1.5

Arbete pågår med genomförandet, 
Asylhälsoteam och projekt för 
uppföljning. Traumastöd i samarbete 
med andra aktörer planeras.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMUFNdHVubjJHODA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMk5BcHlkRURqNm8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMk5BcHlkRURqNm8
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2016-2018.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2016-2018.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2017-2019_med-tillagg_160627_webb.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2017-2019_med-tillagg_160627_webb.pdf
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MP MP-valmanifest
Överenskommelsen 15 
oktober 2014

Överenskommelsen 26 oktober 
2015 LP16 LP17 Kommentar

MP0

Utgångspunkten är vårt 
Kortprogram. Varje punkt är 
numrerad MP01-MP42 Mot 
denna jämförs de 
samarbetsdokument som gjorts 
efter valet att bilda en majoritet Ö14 Länk 150kt2014 Ö15 Länk 26okt2015

Förekomst 
i LP

Förekomst i 
LP17 Kommentarer:20161228

ö150
4

- Inget av de förslag till 
kostnadsreduceringsåtgärder som 
framlagts ska gå in i en 
beslutsprocess utan att 
kunskapsunderlag, kalkyler och 
konsekvensanalyser i tillräcklig 
omfattning presenterats öppet. ... 
nya frågor och undersökningar 
ska göras om underlag uppvisar 
faktiska brister. Därmed ska 
kvalitetsaspekten i 
beslutsfattandet säkrats. 

Handlingsplaner och systematiskt 
arbete. Nämnderna ansvarar för ett 
gott beslutsunderlag inför beslut.

ö150
6

Genomförandet av arbetet med 
insatsplanen ska följa 
arbetsrättsliga principer om 
samverkan och dialog

Arbete pågår, Fackliga samarbetet 
utvecklats.

ö150
7

Ledarskapskulturen ska ha ett 
tydligt samarbetsfokus

Arbete pågår, chefsutbildning, 
uppföljning behöver göras.

ö150
8

Personalens kunskap och 
erfarenhet och förmåga att 
leverera insiktsfulla underlag och 
idéer för effektiviseringar och 
arbetsmiljöförbättringar ska tas 
tillvara i en konstruktiv process i 
det löpande arbetet

Arbete pågår, kommunikation mellan 
personal och beslutsfattare där 
synpunkter kommer fram. Utveckling 
av behandlingslinjer och 
kvalitetssäkrade vårdprocesser.

ö150
9

Särkilda insatser för personalens 
arbetsmiljö och 
utvecklingsmöjligheter för att 
förbättra kompetens- och 
personalförsörjningen ska anges i 
verksamhetsplaner och budgetar 
för HSN och FPTN

Pågår, Personalinsatser i 
budgetdokument 2016 sid3 Arbete 
med Scheman och kompetenstrappa, 
Kompetetensutveckling, prov med 
AST-tjänster för sjuksköterskor.

ö151
0 Skattesatsen höjs med 60 öre Kap7 Genomfört, Budget 2016

ö151
1

Budgetrameminskning enligt 
bilaga Kap7

Arbete pågår med genomförande 
(Handlingsplaner för HSN, LS) 
Beslutat i budget 2016

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMUFNdHVubjJHODA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMk5BcHlkRURqNm8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMk5BcHlkRURqNm8
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2016-2018.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2016-2018.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2017-2019_med-tillagg_160627_webb.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2017-2019_med-tillagg_160627_webb.pdf
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MP MP-valmanifest
Överenskommelsen 15 
oktober 2014

Överenskommelsen 26 oktober 
2015 LP16 LP17 Kommentar

MP0

Utgångspunkten är vårt 
Kortprogram. Varje punkt är 
numrerad MP01-MP42 Mot 
denna jämförs de 
samarbetsdokument som gjorts 
efter valet att bilda en majoritet Ö14 Länk 150kt2014 Ö15 Länk 26okt2015

Förekomst 
i LP

Förekomst i 
LP17 Kommentarer:20161228

ö151
2

I Landstingsplanen ska framgå 
hur underskottet och det egna 
kapitalet ska återställas. Kap7 Genomfört

ö151
3

Vid eventuella specifika och 
strukturella förslag till 
reduceringar inom kultursektorn 
gäller att dialog ska upprättas 
med berörda kommuner. Arbete pågår

ö151
4

Vi är överens om att beslut kan 
tas i en kritisk fråga när 
sakförhållandena är klarlagda 
enligt vad som beskrivits i detta 
dokument och när kvalificerad 
bedömning och relevanta 
jämförelser vid behov kan göras. 
Exempel på relevant jämförelse 
kan vara mellan samma åtgärder 
på olika sjukhus. Ett annat 
exempel är hur ett separat beslut 
påverkar andra strukturella 
förutsättningar på ett sjukhus eller 
inom/mellan länskliniker. Men allt 
kan inte jämföras med allt innan 
beslut tas. Vi är överens om att 
åtgärder inte kommer att skjutas 
på framtiden därför att vi inte 
orkat ta svåra beslut.

Arbete pågår med handlingsplaner och 
beslutsunderlag.

ö151
5

Det grundläggande kravet i hela 
organisationen är att radikalt 
dämpa kostnadsökningstakten, 
den inriktningen är också 
nödvändig parallellt med den 
strukturella. Arbete pågår

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMUFNdHVubjJHODA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMk5BcHlkRURqNm8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMk5BcHlkRURqNm8
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2016-2018.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2016-2018.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2017-2019_med-tillagg_160627_webb.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2017-2019_med-tillagg_160627_webb.pdf
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MP MP-valmanifest
Överenskommelsen 15 
oktober 2014

Överenskommelsen 26 oktober 
2015 LP16 LP17 Kommentar

MP0

Utgångspunkten är vårt 
Kortprogram. Varje punkt är 
numrerad MP01-MP42 Mot 
denna jämförs de 
samarbetsdokument som gjorts 
efter valet att bilda en majoritet Ö14 Länk 150kt2014 Ö15 Länk 26okt2015

Förekomst 
i LP

Förekomst i 
LP17 Kommentarer:20161228

ö151
6

Vi är överens om att det 
kommande arbetet i nämnderna 
och styrelsen ska präglas av 
respekt för våra partiers 
bedömningar såväl vad gäller 
processen som särskilda 
ställningstaganden, med 
utgångspunkt att nå samsyn i 
landstingets i det kommande 
arbetet med landstingets ekonomi 
i dess helhet

Pågår, vi följer reglerna i 
samarbetsdokumentet

ö151
7

Majoritetsföreträdarna i 
landstingsstyrelsen ska nära följa 
de utredningsuppdrag som de 
politiska organen givit och 
fungera som en referensgrupp för 
arbetet med insatsplan och 
budgetering. Majoritetsgruppen har övertagit rollen

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMUFNdHVubjJHODA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMk5BcHlkRURqNm8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56YjD0T2TGjMk5BcHlkRURqNm8
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2016-2018.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2016-2018.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2017-2019_med-tillagg_160627_webb.pdf
https://www.lvn.se/contentassets/b56705b8634d4bffbec4732ea3a11238/landstingsplan-2017-2019_med-tillagg_160627_webb.pdf

