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Dialogträff i Timrå om sjukhusvården 
I slutet av november 2015 bjöd en av landstingsfullmäktiges beredningar, 
Medborgarpanelen, in till dialogträff om sjukhusvården i länet. Dialogträffen 
genomfördes i ”Cafe In Between” – centralt beläget vid torget i Timrå. 
 
På varje bord i caféet återfanns levande ljus, frukt, timråvatten, godis och ett 
informationsmaterial. 
 
Från Landstinget Västernorrland medverkade landstingsstyrelsens ordförande Erik 
Lövgren (S) och Hans Hedlund (C), ledamot i landstingsstyrelsen. Moderator var Lennart 
Moberg, samordnare i landstingsdirektörens stab samt tjänsteman för 
Medborgarpanelen. 
 

 
Hans Hedlund (C) och Erik Lövgren (S). 

Resumé av budgetbeslut 

Dialogträffen inleddes med en kort presentation av Erik Lövgren och Hans Hedlund. 
Därefter redovisade Lennart Moberg tanken med införandet av länsverksamheter inom 
sjukhusvården. Innan kvällens deltagare vid dialogträffen fick ”ord- och mikrofon”, gav 
Erik Lövgren och Hans Hedlund en resumé av beslutet om budget 2016 inklusive 
skattehöjning som beslutades vid landstingsfullmäktigemötet 18-19 november 2015. 

Många frågor besvarades 

Under den 120 minuter dialogträffen ställdes en mängd verksamhetsfrågor vilka återfinns 
på landstingets agenda. Frågor som ställdes – och besvarades – av Erik Lövgren och Hans 
Hedlund berörde exempelvis: 

 Regionbildningen. 

 ”Uppropet” att det är dags att bryta med ”bypolitiken” och det ständiga ”gnatet” 
mellan Medelpad och Ångermanland. 

http://www.lvn.se/contentassets/6fa773a8de5745129e5621875f901ea5/2015-11-25-dialogtraff-timra.pdf
http://www.lvn.se/contentassets/6fa773a8de5745129e5621875f901ea5/2015-11-25-dialogtraff-timra.pdf
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 Varför en skattehöjning fr.o.m. 2016? 

 Tillgängligheten hos de vårdcentraler som återfinns i Timrå kommun. 

 Hur kommer kostnadsreduceringarna att genomföras?  

 Varför genomfördes inte tydligare kostnadsreduceringar under förra 
mandatperioden? 

 Extremt långa väntetider på akutmottagningen. 

 Ambulansverksamheten. Ingår denna i landstingets verksamheter? 

 Lönenivån för länets sjuksköterskor som enligt vissa deltagare måste höjas. 
 

 
Erik Lövgren besvarar några av kvällens många frågor. 

Frågan om stafettläkare engagerade 

Mest engagemang fick dock landstingets användande av stafettläkare. Ett uttryck som 
myntades av en deltagare vid dialogträffen var: ”Vägra stafettläkare!”. Invånarna måste 
enligt densamme deltagaren åstadkomma en medborgarrörelse mot detta helt klart 
omoraliska system. Hen menade också att landstingets läkare borde erbjudas bra lön för 
bra prestationer och inte minst, en bra arbetsmiljö. Däremot ska landstinget enligt 
samma deltagare, på alla tillgängliga sätt motverka detta växande system.  
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Lennart Moberg, samordnare, var moderator. 

Fler dialogträffar under 2016 

Dialogträffen i Timrå var den sista i raden av genomförda dialogträffar under 2015.  
Medborgarpanelen vill tacka alla och envar för aktivt deltagande vid årets genomförda 
dialogträffar. Inbjudningar till nya dialogträffar under 2016 kommer.  

Vad är Medborgarpanelen?  

Medborgarpanelen är en av de tre ordinarie fullmäktigeberedningar i landstinget. 
Panelens uppdrag är att bevaka medborgarnas behov av och synpunkter på landstingets 
tjänster.  
 
Medborgarpanelen ska också vara pådrivare i det långsiktiga förändringsarbetet genom:  

 att utveckla former för att fånga upp medborgarnas behov och föra in dem i den 
politiska processen,  

 att tillgodogöra sig och bearbeta idéer och synpunkter från allmänhet, 
landstingets medarbetare och expertis, 

 att i fullmäktige påtala behov av och ta initiativ till förändringar, samt  

 att på fullmäktiges uppdrag bereda enskilda ärenden och upprätta förslag till 
yttranden. 


