
Årsberättelse för Kristdemokraternas landstingsgrupp i  

Landstinget Västernorrland 2015 

Kristdemokraternas landstingsgrupp lämnar härmed följande årsberättelse för perioden 1 januari till 31 

december 2015. 

En ny mandatperiod tog sin början vid årsskiftet. Mona Hammarstedt efterträdde Sverker Ågren som 

gruppledare och i februari tog Henrik Sendelbach vid som politisk sekreterare efter Roger Boork. 

Året har kännetecknats av landstingets allt sämre ekonomiska läge med ett accelererande underskott under 2015. 

Åtgärder i form av strukturförändringar, förbättrad samordning, skattehöjning och ökade patientavgifter är 

nödvändiga för att komma tillrätta med ekonomin.  

Förra mandatperioden inleddes arbetet med att skapa en länsövergripande organisation för länets tre sjukhus. 17 

länskliniker har ersatt 3 vårdområden. Förändringen stärker landstingets styrning och ledning, underlättar 

samordning mellan sjukhusen och förbättrar möjligheterna att skapa en effektivare sjukvård med fortsatt hög 

kvalitet. 

I mars beslutade man att det skulle tas fram en insatsplan med förslag till kostnadsreduceringar i 

storleksordningen 190 miljoner kronor 2018. Efter sommaren kom ett utkast som landstingsdirektören inte ville 

gå vidare med om man inte landstingspolitikerna beslutade godkänna besparingsförslagen. Förslagen mötte hård 

kritik inte minst från de orter som påverkas mest av beslutet. Vi kristdemokrater slog fast att det saknades 

underlag för att kunna fatta beslut och efter en storm i media beslutade majoriteten skjuta upp beslutet till 2016. 

Under året har vi: 

 Haft 5 protokollförda gruppmöten inför landstingsfullmäktige 

 Gått fram med en landstingsplan för 2016-2018 tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och 

Centerpartiet. 

 Gått fram med ett eget budgetförslag till landstingsfullmäktige. (Man kunde inte komma överens inom 

Vårdalliansen om skattesats vilket ledde till att partierna gjorde egna budgetförslag) 

Lämnat in 2 motioner: 

 Gratis HPV-vaccin även till länets pojkar 

 Delegationsrätten att tillsätta (och avsätta) landstingsdirektör 

Lämnat in 5 interpellationer: 

 Iktyos en sällsynt hudsjukdom 

 Landstingsdirektörens uppsägning 

 Vilka riktlinjer finns för vård av patienter med endometrios 

 Fler familjecentraler 

 Hur kan kollektivtrafiken bli mer familjevänlig 

Gjort 3 pressmeddelanden från gruppen 

 70 öre behövs för en ekonomi i balans 

 Politisk ledning efterlyses 

 Ändra delegationen att tillsätta/avsätta landstingsdirektören 

I samband med partiets höststämma gjordes ett uttalande om partiets linje vad gäller insatsplanen i landstinget. 

En rad insändare har lämnats in av politiskt förtroendevalda i landstiget och en mängd artiklar har publicerats i 

press, radio och TV. 

 


