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LANDSTINGSGRUPPEN Verksamhetsberättelse för 2016 för kännedom till årsmötet 

Miljöpartiet ingick hösten 2014 i samarbetet med  S och V i en majoritet. 

Efter förhandlingar fördelades nämnds- och styrelseplatser samt att Miljöpartiet tilldelades 
arvodering kopplat till Landstingsstyrelsen för att kunna delta i beredningsarbetet. En gemensam 
politisk plattform arbetades fram i samband med förhandlingarna. Landstingsplaner för 2016 och 
2017 har tagits fram i en process där respektive partis fullmäktigegrupp deltagit, de politiska 
sekreterarna har ansvarat för arbetet. I planerna har vi fått med många gröna frågor som vi har 
prioriterat i vårt valmanifest. Under 2016, på våren, avbröts samarbetet med Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet fick ett utökat åtagande. Från april 2016 fick Miljöpartiet således ytterligare uppdrag; en 
vice ordförandepost i Hälso- och sjukvårdsnämnden, ytterligare en  ersättarplats i 
Landstingsstyrelsen, ersättarplats i HSN, FPTN samt i patientnämnd- etisk nämnd. Ersättarplatserna 
i finansutskottet och i vårdvalsutskottet övergick till ordinarie platser. Uppdraget som ordförande i 
Bussgods AB övergick till Miljöpartiet under året. Under 2016 har länets hållbarhetsråd startat med 
representanter från kommunerna och landstinget, alla medlemmar i Sveriges Ekokommuner.  
Gruppens ekonomi 
Våra kostnader för aktiviteter i landstingsgruppen har överstigit den budget vi hade för 2016. Vi har 
fått ett tillskott från distriktets partibidrag om 12000kr och ett kortfristigt lån på 20000kr i slutet av 
året. Lånet avsåg att täcka ett underskott i vårt interna kostnadsställe i landstingets ekonomisystem. 
Orsaken till avvikelsen härleds till mer verksamhet på grund av att MP fått en större landstingsgrupp 
och att Majoritetsgruppen utökats med en person som vi under en övergångsperiod förstärkte 
majoritetsgruppen med och ersatte innan fullmäktige bekräftat valet. Inför en då trolig region 
Norrland bedömde vi det värdefullt att landstingsgruppen fick möjlighet att knyta kontakter med sina 
“kollegor”. Träffen anordnades i Luleå i dagen före Norrlandshelgen och landstingsgruppens konton 
betalade resa, deltagaravgift och uppehälle.  

 

Förtroendevalda 2016 MP i landstinget.  

Eva Andersson Kramfors.  

Landstingsfullmäktige ordinarie samt gruppledare, Majoritetsberedningen, ordinarie i 
Landstingsstyrelsen, Finansutskott ord, v ordf i Regionala utvecklingsutskottet, ordförande 
Hållbarhetsberedningen, Investerings- och strukturberedningen, Landstingets representant i Sveriges 
ekokommuner och ledamot i dess styrelse, länets hållbarhetsråd, Länspartnerskapet ers, 
Mittnordenkommittén.  

Myriam Estrella-Näslund Härnösand. 

Landstingsfullmäktige ordinarie, Valberedning ers, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnd samt 
AUers, Demokratiberedningen. 
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Folke Nyström Timrå.  

Landstingsfullmäktige ordinarie, Valberedning ordinarie, Landstingsstyrelsen ers, styrelsens 
personalpolitiska och allmänna utskott ers tom hösten 2016,  Kollektivtrafikmyndigheten vice 
ordförande. Ordförande i Bussgods AB, Energikontorets styrelse ers. 

Ninni Smedberg Härnösand.  

Ersättare i HSN tom april 2016 därefter Hälso- och sjukvårdsnämnd v ordf. samt arbetsutskott ord, 
Majoritetsberedningen, Norrlandstingens regionförbund, Social KoLa, Investerings- och 
strukturberedningen, Politikerplattform om integration och etablering.  

Birger Hjörleifsson Sundsvall 

Landstingsstyrelsen ers maj 2016-, Vårdvalsutskottet ord ma j2016-, Personal- och allmänna utskottet 
ers (hösten 2016 -). 

Magnus Bylund Sundsvall 

Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnd ers maj 2016 - 

Tina Hellberg Sundsvall 

Hälso- och sjukvårdsnämnd ers maj 2016- 

Sverker Ottosson Sundsvall 

Landstingsfullmäktige förste ersättare. 

Jakob Norstedt 
Landstingsfullmäktige ersättare 

Laila Sundin 

Landstingsfullmäktige ersättare hösten 2016 -. 

Amanda Lind 

Landstingsfullmäktige ersättare. 

Margareta Alton Sollefteå 

Landstingsfullmäktige ers tom hösten 2016, Kostnämnden i Sollefteå 

Brita Wessinger Sollefteå 

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, Ordförande 

Lena Schölander Sundsvall 

Medborgarpanelen ledamot. 

Birgitta Skoglund Sundsvall 

Scenkonst Västernorrland AB ledamot. 

Benny Magnusson Härnösand.  

Patientnämnd - Etiska nämnd ord. 
Marianne Melander 

Patientnämnd - Etisk nämnd ers. 

Bengt Nilsson Sundsvall. 
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Landstingets revisorer, Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland revisor. 

Tomas Frejarö Härnösand 

Arvodeskommitten. 

Holger Daniels Sundsvall  

Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation, ersättare. 

Rolf Andersson Kramfors 

Politisk sekreterare 50% vid landstingskansliet. 

Nämndemän 

Förutom ovanstående uppdrag har MP representanter som utses av Landstinget såsom nämndemän i 
● Hovrätten för Nedre Norrland för tiden 2016-2019: Nicklas Wiklander 
● Kammarrätten i Sundsvall för tiden 2016-2019: Elisabeth Selling 
● Förvaltningsrätten i Härnösand för tiden 2016-2019: Eva Goës, Sture Norlin 

Landstingsgruppens arbetsformer. 

Miljöpartiets operativa landstingsgrupp består av ordinarie och förste ersättare i Landstingsfullmäktige 
samt förtroendevalda i landstingets styrelse, Folkhälso-, tandvårds och primärvårdsnämnd samt Hälso- 
och sjukvårdsnämnden. 
Landstingsgruppen sammanträder oftast varje vecka per telefon, för att utbyta information och besluta 
om aktuella politiska frågor i landstingsarbetet samt har träffats för planering under 2016.  Gruppledare 
Eva Andersson är sammankallande. 
Förutom regelbundna telefonkonferenser träffas fullmäktigegruppen också dagen innan 
landstingsfullmäktige. Landstingsgruppen hade samtal och utbyte med landstingsgrupperna från de 
andra tre norrlandslänen en dag före Norrlandshelgen i augusti. 

Samarbete med länsorganisationen 

Gruppledaren eller annan representant från landstingsgruppen har varit adjungerad och deltagit vid 
möten med länets ledningsgrupp. Det har givits möjlighet till information och dialog kring landstings- 
och länspolitiska frågor. Landstingsgruppen har informerat i landstingspolitiska frågor i förekommande 
länsutskick till länets medlemmar. Vid samtliga länsmöten har representanter för Landstingsgruppen 
varit närvarande.  
Tillsammans med länsorganisationen gjordes ett förberedelsearbete inför en eventuellt bildande av 
Region Norrland. Ett länsmöte i januari hade vi information och diskussion om vårt ställningstagande i 
frågan. Representanter från landstingsgruppen och distriktsstyrelsen har deltagit i gemensam 
arbetsgrupp för de fyra nordliga länen för förberedelsearbete. Under hösten stod det klart att det inte 
blir någon större region. Däremot har det beslutats att landstinget ska ta över det regionala 
utvecklingsansvaret från och med 2017. 
Under året har kommande strukturförändringar varit aktuella. Vi har vid flertalet länsmöten informerat 
och diskuterat om förslagen samt kring aktuella utvecklingsfrågor inom hälso- och sjukvården. Vi har 
också haft ett gemensamt informationsmöte med länets ledningsgrupp och träffar i Sundsvall, 
Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik med kommunavdelningar. I december anordnade vi 
ett öppet samtal på länskansliet, inbjudan gick till länets medlemmar. Temat var diskussioner kring en 
fortsatt utveckling av länets hälso- och sjukvård.  

Samarbete i Majoritetsgruppen 

Partiernas politiska sekreterare, ordförande och vice ordförande samt gruppledare utgör 
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Majoritetsgruppen och Majoritetsberedning. 
 
Eva Andersson och Ninni Smedberg arbetar tillsammans med den politiska sekreteraren i nära kontakt 
med Socialdemokraterna i Majoritetsgruppen, där stegen före de formella besluten bereds. Gruppen 
samlas som regel varje måndag. Gruppen informerar varandra, diskuterar samarbetsfrågor och 
fördjupar information i pågående och kommande ärenden. Gruppen initierar ärenden som behöver 
utredas,  föras in i den politiska processen till nämnder och styrelse samt tar gemensamma beslut. En 
del av dagen besöks gruppen av Landstingsdirektören och närmaste stab, som då har möjlighet att 
informera och diskutera med den politiska majoriteten om viktiga händelser och pågående ärenden.  
Majoriteten träffas också i gemensamma gruppmöten i samband med fullmäktige, styrelse och 
nämnder.  
Från och med vecka 40 har ett gemensamt veckobrev för majoriteten börjat ges ut. 

Året som gått i Landstinget 

I början av året arbetade vi med att ha en beredskap inför det förmodade beslutet att Regeringen 
bildade ett Norrlands län. Flera träffar med andra Norrlandspolitiker genomfördes med målet att 
förbereda en funktionell region för den norra halvan av Sverige.  
Regeringen meddelade i november att det inte blir någon förändrad länsindelning i Norrland. Den 
nybildade organisationen avvecklades därför. 
Däremot meddelade regeringen att Landstinget i Västernorrland ska få ta över det regionala 
utvecklingsansvaret från 2017. Att det ska vara regionens folkvalda som beslutar om hur medel till 
regional utveckling ska fördelas och vilken strategi som ska genomföras, det är en tanke som 
Miljöpartiet i länet har haft länge. Under året har förberedelser för att överta uppgifter och nya 
medarbetare gjorts. Arbetsplatser har ställts iordning, formalia och reglementen upprättats mm.  
Landstinget har blivit medlem i Nya Ostkustbanan AB som driver frågan om upprustning och 
dubbelspår Gävle - Sundsvall - Härnösand. En viktig infrastrukturfråga som vi driver vid sidan av 
Mittstråket och järnvägssträckan Nyland - Långsele. 
Mängden nya asylsökande till vårt län under 2016 har medfört att landstinget behövt öka sin förmåga 
att hantera mängden hälsoundersökningar mm. De medel som regeringen tillskjutit kom väl till pass. 
Vårdvalsutskottet beslutade att primärvården inte ska begränsa asylsökande och papperslösas rätt till 
vård. En del av överenskommelsen med S och V och som vi förde fram i valrörelsen. Nu finns det 
fullmäktigebeslut på att denna inställning ska gälla för all vård. 
I övrigt har mycket av arbetet i styrelse och nämnder präglats av att genomföra den strama budget som 
beslutats samt angelägna personalsatsningar. För att intäkter och utgifter ska balansera så har skatten 
höjts och det beslutats att verksamheterna ska minska sina ramar med ungefär lika mycket. På sikt kan 
landstinget då undvika att tära på kommande års intäkter. Det som mest diskuterats internt och externt 
har varit de svåra beslut som HSN arbetat med. Det har varit många samtal och dialoger med 
medborgare, stormöten och dialogkvällar, Debattklimatet är hårt, speciellt på sociala medier. Vår roll i 
majoriteten har ifrågasatts. Inför uppmärksammade beslut har en del av våra förtroendevalda blivit 
föremål för övertalningsförsök och hotelser.  
Två viktiga utredningar om utformningen av den framtida vården har uppmärksammats. Dels 
Stiernstedts “Effektiv vård” som föreslår att vårdens resurser måste ställa om mot mer primärvård, Dels 
Roséns ”Träning ger färdighet - koncentrera vården för patientens bästa”  som berör den 
högspecialiserade vården. I landstinget har vi processat fram en målbild som förankrats brett. Mot 
bakgrunden av att andelen invånare i åldersgrupperna över pensionsåldern ökar i förhållande till de 
åldersgrupper som har arbete och därmed betalar in skatt så står vården inför stora utmaningar både 
när det gäller innehåll och finansiering. 
 Under 2017 är det viktigt att utveckla strategiska satsning på primärvård, förebyggande arbete , 
digitalisering och personal . Det är också viktigt att utveckla vår roll som samordnare av den regionala 
utvecklingspolitiken för ett hållbart Västernorrland. 
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Nedan följer våra förtroendevaldas egna berättelser .  

Regionala utvecklingsutskottet och Hållbarhetsberedningen Eva 

Andersson  

Regionala utvecklingsutskottet som ligger under regionstyrelsen har ansvar för; är styrelse för 
folkhögskolorna, kultur, internationellt arbete , trafik , miljö och energi samt regionalt tillväxtarbete. 
Folkhögskolorna har bla en viktig roll i integrationsarbetet, att ge möjlighet till nya livschanser och 
utveckling. Folkhögskolorna har en viktig roll i en hållbar regional utveckling. 
Landstinget är med i flera internationella nätverk, jag är med i Mittnorden-Kommitten där 
representanter från Sverige, Norge och Finland deltar. Vi arbetar bla med samarbete kring kultur, 
folkhälsa, miljö och energi och driver också frågor kring infrastrukturfrågor i öst/västlig riktning. När 
det gäller trafikfrågor har vi bla under året blivit medlemmar i Nya Ostkustbanan AB som arbetar för 
dubbelspår Gävle - Härnösand. Vi  hanterar landstingets budget för kollektivtrafik som vi förmedlar 
vidare till KTM. Under året har en översyn över gemensamma styrdokument påbörjats. Det är mycket 
glädjande att busstrafiken i länet under året blivit fossilfri, tack vare tidigare gott arbete med 
upphandlingsunderlag i KTM. Vi arbetar också med sjukresor där målsättningen är att de ska ske så 
miljömässigt bra som möjligt, förenkla rutiner och underlätta planeringen. 
Vi fördelar statligt stöd till länets kultur utifrån den gemensamma Kulturplanen som är antagen av 
landstinget och kommunerna  gemensamt. Vi har tillsammans med Sundsvalls kommun tagit ny 
bolagsordning för Scenkonstbolaget, viktig inriktning är att arbeta med en god spridning av kultur över 
länet och barnperspektivet. 
Vi fördelar stöd till projekt och föreningsstöd  som på olika sätt bidrar till den regionala utvecklingen.  
Det finns tre beredningar kopplade till Regionala utvecklingsutskottet; Kultur och bildning, Tillväxt och 
infrastruktur samt Hållbarhet. 
Det har under året märkts att vi har en nationell nivå som prioriterar miljömålsarbetet och uppdraget 
till länsstyrelsen . Vi har bla deltagit med synpunkter på länets handlingsplan och bla deltagit i 
Workshop kring Hållbar konsumtion. Vi har i beredningen ordnat kunskapsdagar inför kommande 
fordonsupphandling samt en kring Social hållbarhet.  
Vi har i landstinget under året tagit en ny upphandlingspolicy med förstärkta krav på sociala 
hänsynstaganden. Vi har utvecklat vår upphandling när det gäller miljökraven och har god kompetens 
kring området. 
Vi har fortsatta medel i budgeten för energieffektivisering, solel, lustgasrening och en budgetpost fö år 
kommande hållbarhetsprojekt. Vi har påbörjat en översyn kring vår finansiella policy med syfte att 
undvika investeringar i fossilindustrin. 
 
Landstinget är en samlande aktör i projektet Hållbara transporter som i samarbete med kommunerna 
ska uppmuntra anställda att ta sig till jobbet genom att gå, cykla eller med kollektivtrafik, bland annat 
med stöd av reserådgivare. Video- och telefonmöten har ökat, systemet med intern klimatkompensation 
för tjänsteresor fungerar bra. Vårt arbete med klimatkompensation har uppmärksammats nationellt. Vi 
har under året fått SJ hållbarhetspris och Miljöstrategipriset. 
Landstinget är medlem i föreningen SEKOM, Sveriges ekokommuner där jag är Landstingets 
representant och ingår i styrelsen. Här får vi stöd i arbetet med gröna nyckeltal, utbyta goda exempel i 
hållbarhetsarbetet och att utveckla hållbarhetsstyrning i projekt med Blekinge tekniska högskola.  Inom 
länet har vi under året bildat ett Hållbarhetsråd som består av kommunernas och Landstingets Sekom- 
representanter med tjänstemannastöd från Kommunförbund, länsstyrelse och landsting.  
Eva Andersson vice ordförande regionala utvecklingsutskottet, ordförande i hållbarhetsberedningen 

VVU, Birger Hjörleifsson 

Under regionstyrelsen finns vårdvalsutskottet som bereder förslag till uppdrag och ersättningssystem 
för hälso- och sjukvård samt tandvård för barn och unga. Det görs i praktiken med regelboken för 
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Vårdval Västernorrland som styr vad som skall utföras och reglerar ersättningsnivåerna. Både 
landstingsdriven och privat primärvård finansieras alltså via vårdvalsenheten och styrs av samma 
regelbok. Årlig omsättning är en knapp miljard kr. 
Jag började mitt arbete i vårdvalsutskottet i maj och merparten av arbetet med regelboken för 2017 var 
gjort tidigare under våren. Detta innebar framförallt en omstrukturering och vissa förtydliganden av 
innehållet. Nytt var bl.a. att öppettider inte får begränsas med lunchstängning, samt att 
besöksersättning även kan utgå för vård på distans. MP hade framgång med att lägga till en skrivning 
om att asylsökande, oavsett ålder, har samma rättigheter till hälso- och sjukvård som folkbokförda i 
länet. Likaså fick jag in en tydlig skrivning om patientdelaktighet så att samråd med patienten ska ske 
när så är möjligt för att effektivt behandla sjukdom eller skada. där bl.a. hänsyn ska tas till varje individs 
speciella förutsättningar och omständigheter. Vidare tillkom en speciell satsning på 
samordningssköterska för mest sjuka/multisjuka äldre. 
Under året har jag märkt en ökad medvetenhet inom Landstingets organisation att primärvården har ett 
vårdvalssystem som "drivs" av regelboken. Det kommer att resultera i att vi politiker blir mer 
involverade i arbetet inför 2018 års regelbok. Utmaningen är att utforma regler och ersättningssystem 
som utvecklar primärvårdens roll i förhållande till specialistvården både avseende somatisk- och 
psykiatrisk vård. D.v.s. flyttar insatser från dyrare sjukhusvård till mer ekonomisk och ofta 
förebyggande primärvård. 
Birger Hjörleifsson ledamot i Vårdvalsutskottet 

Hälso- och sjukvårdsnämnden, Ninni Smedberg  

På fullmäktige den 27 april valdes jag in som vice ordförande i HSN, vilket innebar mycket mer arbete 
än tidigare och många fler uppdrag.  
Under 2016 var de viktigaste insatser och besluten följande: 
Den gemensamma målbilden som beslutades tillsammans med en handlingsplan för 
specialistsjukvården område angav en riktning för nämndens arbete. Den stora utmaningen handlar om 
den stora besparing på 160 miljoner som också är ett fullmäktigebeslut. Mycket handlar om 
effektiviseringar, specialiseringar, omfördelning av uppdrag och detta har präglat arbetet. 
De stora ärenden som bearbetats mycket under 2016 inför beslut är att utveckla den planerade 
ortopediska kirurgin i Sollefteå, flytta alla planerade ortopediska operationer från Sundsvall och 
Örnsköldsvik till Sollefteå. För att denna nya enhet ska fungera fullt ut så flyttades de akuta kirurgiska 
ortopediska ingreppen till Örnsköldsvik och Sundsvall. Redan innan årsskiftet så hade man genomfört 
100 planerade ingrepp och därmed också påbörjat arbetet att minska de alltför långa köerna inom 
ortopediska ingrepp.  
Ett annat beslut var att flytta den medicinska rehabkliniken i Härnösand till sjukhuset i Sundsvall.  
Ytterligare ett av de större besluten handlar om att förlossningen vid sjukhuset i Sollefteå ska avvecklas 
och koncentreras till sjukhuset i Örnsköldsvik och sjukhuset i Sundsvall. Däremot är allt övrigt kvar 
inom kvinnosjukvården vid sjukhuset i Sollefteå. Därtill kom beslutet att satsa ett nytt projekt placerat i 
Sollefteå vad gäller fem barnmorskor vars roll är att följa förstföderskor och förlossningsrädda under 
hela graviditeten och även under förlossningen och även efteråt. Detta är unikt i Sverige och kommer 
följas av en forskare för det har ett riksintresse .  
En förändring inom Kardiologin handlade om beslut så att vi får en jämlik vård inom hela länet 
beträffande bedömningar och beslut av snabba insatser.  
En länsövergripande LARO- verksamhet (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende) 
öppnade inom länskliniken psykiatrin och detta är helt i linje med nationella krav och riktlinjer.  
Insatser för våra mest sjuka äldre (multisjuka, kroniker) har genomförts på ett mycket framgångsrikt 
sätt genom projektet ÄlSa. Ett års projekt i Sundsvall visar mycket goda resultat, b la att inläggningar 
minskar och multisjuka äldre inte behöver åka i onödan genom hembesök av ett team bestående av en 
läkare och sjuksköterska. Detta projekt fattades det beslut om under året att permanenta samt att 
utveckla även till Sollefteå/Kramfors och Örnsköldsvik.  
Vi har fått goda exempel presenterat för oss i nämnden beträffande kompetenstrappan och 
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kompetensväxling. Likaväl som försöken med det som kallas 87/13 (arbete 87% och möjligheter till 
återhämtning eller studier 13%) och AST-tjänster (akademisk specialistutbildning). Allt detta för att 
stimulera personal att vara kvar och göra arbetsplatsen än mer attraktiv.  
Svagheterna inom verksamheten specialistsjukvården är som tidigare år, höga sjukskrivningstal, alltför 
mycket stafetter och svårigheter att rekrytera personal till vissa kliniker. Detta är de svåraste 
utmaningar vi har framför oss just nu. 
Vi diskuterar även fortfarande hur vi ska kunna tillhandahålla vård på rätt nivå, dvs en del som hamnar 
på sjukhusens Akut skulle förmodligen istället tas emot inom primärvården. Därför har HSNs, FPTNs 
och Vårdvalets presidier tillsammans med respektive chefer börjat träffas regelbundet för att föra 
övergripande diskussioner om hur man också kan starta arbetet med att stärka primärvården.  
Inom Norrlandstingen som möts regelbundet (Västernorrland, Jämtland, Norrbotten och Västerbotten) 
förs viktiga gemensamma diskussioner. B la kan man lyfta upp det oerhört framgångsrika arbetet med 
SVF (standardiserade vårdförlopp) inom cancervården (RCC). Detta betyder mycket för alla 
cancerpatienter inom alla våra fyra län. Förmodligen kan fler sådana här standardiserade vårdförlopp 
utvecklas, ex inom psykiatrin. En utredning som beställdes under året som ska presenteras i början av 
2017 handlar om Primärvården. Det som också diskuteras över länsgränserna handlar om digitalisering 
och möjligheterna att utveckla detta inom glesbygden. Så det finns många fortsatta utmaningar inför 
2017. 

Ninni Smedberg vice ordförande HSN 

Folkhälso-, primärvård och tandvårdsnämnden, Myriam Estrella-Näslund 

Folkhälso-, primärvårds och tandvårdsnämnden har under året 2016 haft byte av några personer från 
olika partier på grund av avsägelser och ändrad sammansättning i majoriteten. 
Det har varit ett bra diskussionsklimat mellan ledamöterna på sammanträdena. 
Personligen har jag varit närvarande på alla möten utom när jag var i Chile i slutet på året. 
Samarbetet mella FPTN och HSN har ökat under året och vi har haft gemensamma utbildningar och 
gruppdiskussioner, vi är överens att båda nämnden behöver ha en bra kommunikation och planera 
framtidens arbete eftersom i praktiken bådas områden påverkas varandra. 
I primärvården har en ny ledningsorganisation satts igång vad det gäller Hälsocentralerna. Man delade 
alla HC i fyra grupper som har en gemensam verksamhetschef och varje HC med en platschef. 
Orsaken för att göra dessa förändringar var för att ha en mer effektiv ledningsgrupp, mellan 4 chefer + 
primärvårdsdirektör, som har regelbunden kontakt och gemensamma mål för att ha i alla området. 
Primärvården fick ett ekonomiskt resultat sämre än som prognosen var. Största orsak var 
ökad kostnad för stafettläkare och en HC ökade sin kostnad mycket över genomsnittet. 
Det är brist på läkare men det är bra bemanning med sjuksköterskor. 
Sjukfrånvaro har minskat lite. Folkhälsa avdelning ingår i primärvården och deras arbete har blivit 
tydligare och viktigast är att folkhälsa ska genomsyra hela vårdkedjan. 
2016 blev preventivmedel fria, de som ingår i läkemedelsförmånen till alla ungdomar upp till 18 års 
ålder. 
Folktandvården håller sin budget men har stora problem med ökad brist på tandhygienister, de har 
startat ett projekt med unga människor som de kan söka utbildning och sedan jobbar hos oss. Av 15 st 
nu 3 st har sökt utbildning. De fick också rekrytera tre personer från Portugal och de ska börja jobba. 
Enhetstaxa för avgifter: underlättar patientens val mellan olika landsting. 
Underlätta administration. 
Ha en jämlikt status mellan olika yrkeskategorier. 
Tobacco Endgame: rökfritt Sverige 2025. 
Fördjupad analys av sjukfrånvaro och kontinuerlig uppföljning. 
Folktandvården bygger om för en ny jourkliniken för tandvårdsbehandlingar i Sundsvall. 
Godkänner Målsättningar för patientsäkerhetsarbete 2017. 
Läkemedelsgenomgångar för äldre, med struktur, arbetsrutiner och ansvar. 
Myriam Estrella-Näslund ledamot FPTN 
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Kollektivtrafikmyndigheten, Folke Nyström  

Under 2016 har myndigheten anställt en ny trafikchef och därmed kompletterat sin nya organisation.  
En grupp politiker bland medlemmarna har påbörjat arbetet med att se över  de styrande 
grunddokument som upprättades vid starten. 
Den kommunikation som myndigheten haft med gruppen under pågående arbete  visar på ett 
misstroendet mot myndigheten och att, om gruppens intentioner genomförs, kommer myndighetens 
roll som regional myndighet att ändras till att bli en utförande organisation som utan egna initiativ utför 
medlemmarnas beställningar med i huvudsak lokala /kommunala målsättningar och ambitioner för 
ögonen. 
Det finns ett stort behov av att klargöra och politiskt förankra planerings- och uppföljningsprocessen. 
För att kunna skapa en samordnad regional kollektivtrafik är det viktigt att det finns en tydlig politisk 
ledning för kollektivtrafiken. 
Samtliga medlemmar har sagt upp förbundsordningen för myndigheten med hänvisning till planerad 
storregionbildning 2019. Medlemmarna har också sagt upp samarbetsavtalet för omförhandling med 
hänvisning till att styrdokumentet bör ses över. 
 
Subventioner av resande ökar i regionen, myndigheten blir ansträngd när produkterna måste anpassas 
till olika kommuners önskemål. 
 
HVO, syntetisk fossilfri diesel används på alla av myndigheten upphandlade bussar i länet.Arbete pågår 
för att också få sjukresorna fossilfria. 
Revisionen anser att miljömålen uppfylls medan övriga mål ej uppfylls eller uppfylls endast delvis. De 
många anmärkningar/påpekanden som lämnats från revisionen tidigare, 133 anmärkningar, har 
myndigheten efter hårt arbete under 2016 lyckats få ner till 3 anmärkningar. 
Det gemensamma arbetet med de fyra nordliga länens kollektivtrafikmyndigheter har intensifierats 
under året. 
Ett arbete för att slå samman de fyra bussgodsbolagen till ett gemensamt Bussgods i Norr AB har inletts 
och beräknas vara färdigt under 2017. Avsikten är i nuläget att de regionala 
Kollektivtrafikmyndigheterna i norr ska äga 25% var i bolaget.  
 
Under 2016 har ett nytt produktutbud lanserats, detta bygger på den gemensamma “Norrlandstaxan” . 
Vidare har linje 10 mellan Sundsvall och Umeå lagts ned eftersom sträckan numera trafikeras med tåg. 
Myndigheten har sedan av hänsyn till resenärernas behov, beslutat att lägga trafikplikt på sträckan 
Härnösand - Örnsköldsvik. Där har en ny linje 50 upphandlats och trafiken har börjat i december 2016.  
Antalet resor har minskat något. 
Tågresandet har ökat och de tidigare tekniska problemen åtgärdats. En ny upphandling av 
Norrtågstrafiken har gjorts och ny operatör tog vid fr.o.m. Augusti 2016.  
Den biljettsamverkan som diskuterats kunde inte genomföras då de övriga Norrlandslänen hade 
farhågor om att det inte skulle vara gynnsamt för Norrtåg AB. 
Året har varit inriktat på kvalitetssäkringar i planering- ekonomi och ägarstyrning. 
Under 2016 har arbetet med att fastställa den politiska inriktningen fortsatt under processen med att ta 
fram ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram 2030. 
Kostnaderna för både tågtrafik och sjukresor har fortsatt att öka. 
Kollektivtrafik är en förutsättning för och möjliggör en hållbar regional utveckling, detta är fokus för 
nästa programperiod. 
Folke Nyström, vice ordförande KTM 
 

Scenkonst Västernorrland AB, Birgitta Skoglund   

Scenkonst Västernorrland är en gemensam organisation för Västernorrlands läns kulturinstitutioner: 

sid 8 
Landstingsgruppen verksamhetsberättelse 2016 

 



Musik Västernorrland, Nordiska Kammarorkestern, Dans Västernorrland, Norrdans, Film 
Västernorrland och Teater Västernorrland. Bolaget ägs till 60% av Landstinget Västernorrland och till 
40% av Sundsvalls kommun.  
I Scenkonst Västernorrland nådde vi totalt en publik under verksamhetsåret 2016 på 128 765 personer 
med 2557 olika aktiviteter. Barn och unga är prioriterade och 53 % av aktiviteterna riktades till dessa. 
Bolaget har ordinarie scener i Sundsvall och Härnösand, men 77 % av den totala verksamheten har skett 
utanför dessa och i länets samtliga kommuner. 
Goda exempel från 2016 är musikalen Ingvar - en musikalisk möbelsaga, dansföreställningen Carmen, 
dokumentärfilmen Kjell Lönnå - ett liv i körsång och Mozarts Requiem som sattes upp i samarbete med 
Folkoperan, Riksteatern, Scen Sundsvall, Eric Ericssons Kammarkör och lokala körer. 
Vänkommuner är ett framgångsrikt projekt i bolaget och som jag tror mycket på. Det innebär att varje 
kommun i länet under ett år arbetar extra intensivt med en av Scenkonst Västernorrlands konstformer 
dans, film, musik eller teater. Genom att fokusera på en konstform för en kommun får man en 
fördjupad dialog med folk från kulturlivet i kommunen och målgruppen är i första hand barn och unga. 
Under läsåret 15/16 pågick aktiviteter för dans i Härnösand, film i Ånge, musik i Sundsvall och teater i 
Örnsköldsvik. 
Birgitta Skoglund ledamot Scenkonst Västernorrland AB 

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland - Murberget 2016, Brita Wessinger 

Miljöpartiet är väl representerat i länsmuseets styrelse. Vi har både ordförande- och vice 
ordförandeuppdragen. Under verksamhetsåret 2016 har länsmuseet, liksom förra året, haft en viss 
turbulens när det gäller ledningsfunktionen. Robert Olsson, lämnade chefstjänsten i februari, Eva 
Carron, gick in som t.f. och en ny rekrytering startade medan verksamheten fortsatte i den riktning 
styrelsen beslutat om och som Robert Olsson satte programmet för. I början av september började så 
den nya chefen Jenny Samuelsson, som genast startade ett förändringsarbete, i samarbete med 
personalen. Murberget ska fortsätta utvecklas till att bli ett Framtidens museum, en  mötesplats för 
integration, inkludering och tillgänglighet.  
Årets verksamhetsberättelse visar på att vi verkligen är på väg åt rätt håll. Tack vare personalens 
insatser, har vi i samarbete med kommunerna i länet, länsmuseerna i norra Sverige, liksom 
hembygdsrörelsen och många andra samarbetspartners, lyckats få ut mycket verksamhet för de resurser 
vi har.  
Förenande för mycket av det vi gör är att vara en mötesplats för upplevelser, reflektion och lärande 
kring vårt gemensamma kulturarv, i samtid och historia.  Vårt uppdrag är att möjliggöra att kulturarv är 
tillgängligt och angeläget för alla.  
 
Några nedslag i den verksamhet Murberget bedrivit under 2016:  
Under 2016 har vi i ett ABM-samarbete färdigställt Kulturarvsportalen, vilken syftar till att 
tillgängliggöra länets kulturarv. Meningen är att civilsamhället ska kunna digitalisera 
föremålssamlingar, arkivmaterial m.m. Under 2017 kommer Kulturarvsportalen vara färdig att 
storlanseras. 
Utställningen Vikingasilver öppnade den 5 juni. Två av länets stora silverskatter, från Djuped i 
Ångermanland och Stige i Medelpad visades för första gången en sommar i länet.  
I samarbete med länets 63 hembygdsföreningar skapades “Destination Hembygd” med anledning av 
riksförbundets 100-årsjubileum. Murberget fick låna unika föremål från länets alla 
hembygdsföreningar. Resultatet blev en exposé över länets historia, alla socknar och över ett 5000-årigt 
tidsspann. På friluftsmuseet svarade föreningarna för var sin dag, för att visa upp sig. Parallellt visade 
föreningarna en egenproducerad utställning i museibyggnaden. Satsningen var den största i Sverige 
inför 100-årsjubileet. 
Vi satsade på ökad tillgänglighet genom att ha öppet sju dagar i veckan och öppnade kafé Murberget 
med miljövänlig profil.  
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Friluftsmuseet utökade öppettiderna från 2 månader till 3. 
I samarbete med Härnösands kommun, genom projektet Arena Murberget, har Länsmuseet arbetat 
mycket med integration och mot utanförskap..  
Inom byggnadsvård, arkeologi, konservering har samtliga starkt bidragit till och stärkt vårt uppdrag att 
göra kulturarvet tillgängligt och angeläget för alla.  
Det är omöjligt att här visa på allt som verksamheten åstadkommit. För att få en hel bild, läs hela 
verksamhetsberättelsen här:  
Brita Wessinger Ordförande Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland - Murberget 

Kostnämnden i Sollefteå 2016, Margareta Alton 

Kostnämnden är ett samarbete mellan Landstinget och Sollefteå kommun och producerar portioner 
till sjukhuset inkl. restaurangen samt till hemtjänst och äldreboende i framför allt Sollefteå tätort. 
Även frukost, lunch och mellanmål serveras alla dagar på året. Omsättningen ligger mellan 26 och 
27 miljoner. I februari mottog Kök och restauranger Landstingets miljöpris för sitt arbete med att 
minska matsvinnet och öka andelen ekologiska livsmedel. Däremot har man inte lyckats öka andelen 
ekologiskt under 2016 i någon större omfattning. 
När det gäller produktionen under 2016 så köpte hemtjänsten i Sollefteå fler matlådor än budgeterat 
och sjukhuset köpte mindre än budgeterat (runt 8000 portioner)på grund av de omstruktureringar som 
gjorts vilket leder till ett underskott för landstingets del. 
Sollefteå kommun har gjort en kostutredning vilket lett till att avtalet med kostnämnden sagts upp till 
den 1 januari 2020. Ambitionen från Sollefteå är att se över möjligheten att själva tillaga mat på sina 
äldreboende. När det gäller produktionen av matlådor till hemtjänsten runt 30 000 (kan variera ganska 
mycket) så är min personliga uppfattning att dessa behöver man upphandla och produktionen inom 
Kök Ett i Sollefteå håller en hög kvalité. Men det här kommer framtiden att utvisa. Agneta Norlén, 
kökschef, kommer att sluta till sommaren. Sjuktalen är fortsatt höga men det är en liten arbetsplats där 
en längre sjukskrivning får stort genomslag i statistiken. KökEtt är en liten verksamhet och framtiden 
känns oviss med tanke på kommunens ambitioner och de stora förändringar som sker på sjukhuset i 
Sollefteå. 
Margareta Alton ledamot Kostnämnden Sollefteå 

Förvaltningsrätten, Eva Goës 

Förvaltningsrätten innebär ett stort ansvar inom vitt spridda områden. Det kan vara tvångsvård, 
rättspsyk, ekonomisk korruption, körkortsindragning, rätten till boende för äldre eller personer med 
funktionshinder, skatteflykt. 
Det är många pensionärer som sitter som nämndemän, därför är det viktigt att få yngre och invandrare 
på dessa poster. 
Eva Goës Nämndeman förvaltningsrätten 
 
I övrigt hänvisas till de  verksamhetsberättelser för nämnder och andra organ som publiceras i samband 
med landstingets årsredovisning. 
 
För landstingsgruppen 
Eva Andersson , gruppledare 
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