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1.  Inledning 

En regional folkomröstning är något historiskt då det aldrig skett i Sverige förut. Som 
medborgare i länet är det viktigt att komma ihåg bakgrunden. Grundproblemet är en 
misskött ekonomi i sjukvården i länet under de senaste 20 åren. De förändringar som 
nu genomförts av Socialdemokraterna och Miljöpartiet under arbetsnamnet Projekt 
balans är framförallt en ofrånkomlig konsekvens av långvarig avsaknad av politisk 
styrning och bristande ekonomiskt ansvarstagande.  

Den nya Socialdemokratiska ledningen med Peter Olofsson i spetsen genomförde 
sparförslagen i Projekt balans utan analys eller konsekvensbeskrivningar. Besparingar 
som dessutom motiveras med att det skulle vara regeringens fel. Som medborgare är 
det viktigt att komma ihåg att det är ett lokalt ansvar att organisera och finansiera 
hälso- och sjukvården genom landstingsskatten. 

De försämringar som sker i sjukvården drabbar hela länet. Länets sjukhus har det 
tufft med färre vårdplatser och ett högre arbetstempo för personalen. 
Vårdplatsminskningar där de mest sjuka äldre drabbas hårdast. Primärvården har 
fått ett ännu större åtagande med 15 000 nya besök som ska klaras av trots att var 
tredje distriktsläkartjänst är vakant. Den tuffaste försämringen har skett i inlandet 
där akutvårdplatser försvunnit från sjukstugorna och ambulansen i Åsele dragits in.  

Allianspartierna i landstinget hade andra förslag med andra prioriteringar. Fokus på 
Alliansens kostnadsreduceringar var att värna den direkta vården och spara på det 
som inte är sjukvård. Vårdplatsneddragningarna var inte lika omfattande därtill 
föreslogs neddragningar på administration, centrala anslag, projekt och Region 
Västerbotten. I Alliansens alternativa förslag till projekt balans samt vid den senaste 
budgeten prioriteras bland annat akutvårdsplatser i inlandet och ambulans i Åsele 
vilket gör det märkligt att inte stödja de krav som väckts från folkinitiativet. 

Försämringar av sjukvården i länet var något som resulterade i att länets invånare har 
sagt ifrån. Det s.k. Doroteaupproret påbörjade en namninsamling den 4 juni 2012 i 
syfte att få till stånd en rådgivande folkomröstning kring en förordning i landstinget 
som inkluderar ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla vilket bl.a. innebär 
att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour och vårdplatser som tidigare och att Åsele 
får en egen ambulans. Vid namninsamlingens slutpunkt var antal namn vida 
överstigande det krav som var uppställt för att frågan ska lyftas till 
landstingsfullmäktige.  
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Framförallt handlar det om en känsla av uppgivenhet där landstinget minskar på 
basal akutsjukvård och därmed bidrar till att reducera känslan av framtidstro på 
berörda orter.  

Kärnan i den representativa demokratin är att de folkvalda politikerna lyssnar på sina 
väljare och förvaltar det förtroende som ges vid de allmänna valen. En konsekvens av 
att inte ta det ansvaret är att väljarna har möjlighet att vart fjärde år rösta bort de 
ansvariga politikerna.  

Nu har lagstiftningen förändrats och förstärkt möjligheten att genomföra 
folkomröstningar. Det är en demokratisk rättighet som är inskriven i grundlagen och 
något som samtliga politiker måste förhålla sig till. Alliansen har lyssnat på det 
initiativ som väckts för åstadkomma en folkomröstning och anser att det är rimligt 
att de ska få ansvarspröva den politiska majoriteten utifrån de förändringar som de 
genomfört av vården i länet och inlandet utan vare sig analys eller 
konsekvensbeskrivningar.  

Från Alliansen anser vi inte att på det sätt som landstinget nu styrs är att förvalta de 
förtroende som länet förtjänar för en rättvis och trygg sjukvård. Oavsett 
folkomröstning är det att i grunden förändra ledarskapet för sjukvården i länet som 
Alliansen söker mandat för i valet den 14 september 2014.  
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2. Alliansens syn på en regional folkomröstning 

Länet står inför en situation där de ytterst ansvariga, Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet inte har haft politiskt mod att ompröva sina beslut om försämringar i 
inlandssjukvården. Detta har lett till ett stort folkligt missnöje. Alliansen har från 
första början visat att det går att prioritera annorlunda. Den Socialdemokratiska 
ledningen har under hela processen haft möjlighet att backa och ändra sina beslut, 
vilket skulle ha varit både klokt och rimligt.  

En folkomröstning är en demokratisk rättighet och något som väljarna i länet har 
efterfrågat. Utifrån detta anser Alliansen att det är rimligt att de ska få ansvarspröva 
den politiska majoriteten utifrån de försämringar som de genomfört av sjukvården i 
länet.  

2.1 Folkomröstningsinitiativet 

Doroteaupproret, folkinitiativet, är ytterst medborgarnas demokratiska rättighet och 
innebär krav på att ansvarspröva och vilja ompröva Socialdemokraterna och 
Miljöpartiets beslut till kostnadsbesparingar i sjukvården i länet, i synnerhet den 
försämrade inlandssjukvård.  
 
Den politiska motståndaren till majoriteten är inte direkt den politiska oppositionen i 
form av Alliansen eller Vänsterpartiet. Inget av oppositionspartierna valde att föreslå 
dessa försämringar i inlandssjukvården som ligger till grund för folkinitiativet. 
Försämringen av bland annat inlandssjukvården har resulterat i ett folkligt missnöje 
som tagit sig uttryck i krav om folkomröstning Därför är det rimligt att den politiska 
majoriteten går ut till medborgarna och förklarar och motiverar de försämringar som 
de har genomdrivit.  

2.2 Frågeställningen 

Alliansen ser inget skäl till att ompröva, förändra eller justera den fråga1 som 
folkinitiativet väckt. Det är deras frågeställning med vilken de vill ansvarspröva den 
politiska majoriteten.  
 
Det finns inga juridiska prövningar i domstol av vad som är en korrekt frågeställning 
efter det att fullmäktige bedömt att det ligger inom dess beslutskompetens. 2 Den 

                                                      

1 ”Vill Du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket som säkerställer 
sjukvård för alla, vilket bland annat innebär att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour och vårdplatser 
som tidigare och att Åsele får en egen ambulans?” 
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lagstiftning som ligger till grund för förstärkt folkinitiativ har aldrig prövats i 
domstol. Innan någon sådan prövning har skett är tolkningar av lagstiftningen endast 
ett resultat av enskilda juristers bedömningar. Alliansen ser utifrån den bakgrunden 
inga skäl för att förändra den väckta frågeställningen från folkinitiativet.  

2.3 Val av valdag  

Alliansen föreslår att valdagen blir i samband med de allmänna valen 2014. Eftersom 
att folkinitiativet uttryckt att val av valdag är upp till den politiska majoriteten, att 
lagstiftningen inte reglerar när i tid valet ska ske samt att en förtida valdag ger 
upphov till kostnader på cirka 10 miljoner är det rimligt att valdagen sker i samband 
med landstingsvalet den 14 september 2014. Det valet är trots allt bara ett år bort. 
Om folkomröstningen hålls i samband med de allmänna valen underlättas ett högt 
valdeltagande.  
 
En annan fördel är att inlandssjukvården blir en av många viktiga valfrågor i 
ansvarsprövandet av den politiska majoriteten. Folkomröstningen ger även möjlighet 
för de politiska partierna att söka mandat för sin syn på inlandssjukvården.  
 
2.4 Tolkning av valresultat  

En folkomröstning förändrar inte i sak Alliansens syn på hur en rättvis och trygg 
hälso- och sjukvård ska finnas i hela länet. Den frågeställning3 som 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill driva igenom är något som Alliansen inte 
ställer sig bakom.  
 
Akutvårdsplatser på sjukstugorna i länet flyttar vården närmare medborgarna och 
alla länets innevånare har rätt till trygg ambulanssjukvård. Ett folkomröstningsutfall 
där ett eventuellt ”ja” till majoritetens frågeställning skulle vinna förändrar inte 
Alliansens syn på detta. En vidare konsekvens av detta är att denna linje även 
fortsättningsvis kommer att drivas i kommande politiska ställningstaganden.  

                                                                                                                                                      

2 ”Det är en uppgift för fullmäktige att utforma svarsalternativ och röstsedlar på ett lämpligt sätt och 

då se till att den fråga som väckts genom folkinitiativet besvaras genom omröstningen. Fullmäktiges 
beslut om utformningen av frågan och svarsalternativen fattas med enkel majoritet enligt huvudregeln 
i 5 kap. 43 § KL.” Från proposition En reformerad grundlag: 2009/10:80 sida 107. 

 

3 ”För att minska underskottet i landstinget budget beslutades att minska antalet vårdplatser i Dorotea 
från fyra till två och att ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med akutbil. – Ska detta 
budgetbeslut med ovan nämnda åtgärder gälla tillsvidare?”   
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Ett högt valdeltagande med ett tydligt utfall för ett nej-alternativ skulle stärka 
Alliansens syn på hur inlandssjukvården bör utformas.  

2.5 Kostnaderna för en folkomröstning 

Alliansen framhåller att folkinitiativet och deras krav på en folkomröstning är en 
demokratisk rättighet som möjliggjorts genom en förändring i grundlagen. Därför är 
kostnaderna underordnade denna rättighet. De kostnader som detta trots allt innebär 
kommer att bli väsentligt lägre om valet sker i samband med de allmänna valen. 
Dessa extra kostnader för en folkomröstning skulle i så fall beaktas i den kommande 
budgeten för år 2014-2017.  

2.6 Deltagande i en förtida valrörelse  

Socialdemokraternas och Miljöpartiets huvudsakliga motståndare i denna 
folkomröstning är de medborgare i länet som vill ansvarspröva och ompröva deras 
politik. Debatten och kampanjen sker företrädesvis mellan dessa två helt skilda 
uppfattningar. Alliansen stödjer utifrån majoritetens förslag till frågeställning ett nej-
alternativ.  

3. Sammanfattande avslutning  

Att länet står inför en stundande folkomröstning beror i grunden på ett bristfälligt 
ekonomiskt ansvarstagande under de senaste 20 åren och ett mycket illa genomfört 
sparpaket för inlandssjukvården. Alliansen har visat att det går att prioritera 
annorlunda för att bevara en trygg och rättvis vård i hela länet.  

Folkomröstningen är en demokratisk möjlighet och rättighet för medborgarna i länet 
för att ansvarspröva den sittande majoritetens beslut. Valrörelsen står alltså i grunden 
mellan medborgarna som kräver en rättvis sjukvård i hela länet å ena sidan och 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet å andra sidan som velat försämra bl.a. 
akutsjukvården i inlandet. Alliansen förespråkar den fråga som finns formulerad av 
folkinitiativet. Till den fråga som majoriteten presenterat stödjer vi ett nej-alternativ.  
En folkomröstning förändrar inte i sak Alliansens syn på hur en rättvis och trygg 
hälso- och sjukvård ska utformas i hela länet.  

Efter en samlad bedömning anser Alliansen att folkomröstningen bör ske i samband 
de allmänna valen 2014 som trots allt bara är ett år bort. Att ha folkomröstningen i 
samband med de allmänna valen innebär väsentligt lägre kostnader för landstinget 
och skattebetalarna. 


