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Dialogträff i Sundsvall om sjukhusvården  
 
Under rubriken ”Hej Sundsvall! Vad är på gång inom den västernorrländska 
sjukhusvården?” bjöd Medborgarpanelen in till dialogträff i Sundsvall den 4 november 
2015.  
 
Medborgarpanelen hade tidigare beslutades om att genomföra dialogträffar i Kramfors, 
Timrå respektive Ånge under 2015. Fokus skulle ligga på framtidens hälso- och sjukvård 
och införandet av länsverksamheter. Denna dialogträff i Sundsvall tillkom på önskemål av 
bland annat ett antal pensionärsorganisationer och anordnades i samverkan med 
HälsoSamY och Länspensionsärsrådet. 

Stor uppslutning 

Dialogträffen lockade många länsinvånare och fokus stod inte minst på den senaste tidens 
händelseutveckling i landstinget med konkreta förslag på hur organisationen kan öka sina 
intäkter såväl som sänka sina kostnader. 
 

 
Ingeborg Wiksten (FP) och Erik Lövgren (S) 

 
De förtroendevalda politikerna som medverkade var landstingsstyrelsens ordförande Erik 
Lövgren (S) och Ingeborg Wiksten (FP) ledamot i landstingsstyrelsen. Moderator för 
Dialogträffen var Medborgapanelens samordnare Lennart Moberg.  
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Ett län – ett landsting 

En åsikt som återkom vid ett flertal tillfällen under dialogträffen var att den nuvarande 
ekonomiska fördelningsmodellen måste bara upphöra. Enligt flera deltagare innebär den 
att skattemedel från Medelpad tillförs Ångermanland. 
 
Lika många gånger betonades av såväl Erik Lövgren som Ingeborg Wiksten att vi utgör ett 
län – ett landsting vars verksamheter, oavsett landskapstillhörighet ska finansieras. 
Samtidigt pågår en nationell diskussion om att landstinget med stor sannolikhet kommer 
att ingå i en större helhet framöver, d.v.s. storregion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erik Lövgren (S) Ingeborg Wiksten (FP) 

Insatsplanens genomförande 

Många frågor till Lövgren och Wiksten handlade även om insatsplanen som 
landstingsfullmäktige beslutat om. Deltagarna undrade t.ex. när planen kommer att 
resultera i konkreta åtgärder som ska genomföras. 
 
En tydlig åsiktsskillnad kunde noteras då Ingeborg Wiksten menade att införandet av 
länsverksamheter och konsekvenser av detta hade tagit alldeles för lång tid att 
genomföra. 
 
Erik Lövgren å sin sida menade att beslutsprocessen måste få ta tid eftersom landstingets 
politiska majoritet nyligen beslutat att ta ett nödvändigt omtag i genomförandeprocessen 
för att säkra målsättningen: En ekonomi i balans.  
 
Ett flertal frågeställningar fokuserade även på den framtida verksamheten vid Sollefteå 
sjukhus. 
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Uppskattat med dialog 

Sammantaget kan konstateras att dialogträffen var mycket uppskattad. Flera deltagare 
var mycket positiva till att landstinget bjuder in till dialog om en så viktig frågeställning 
som just framtidens hälso- och sjukvård.  
 
Nästa dialogträff genomförs den 25 november kl. 18.30 på Café InBetween i Timrå. 
 

  
Dialogträffen lockade många länsinvånare 

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 


