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Oppositionens (C, SJVP, KD) gemensamma ändringsförslag gällande 

majoritetens förslag till ”Budget 2020 samt ekonomisk plan 2021 – 2022” 

Primärvårdssatsning  

Primärvården är grunden för en väl fungerande hälso- och sjukvård i Västernorrland. För 

att säkra tillgången till vård i hela länet behöver vi stärka den nära vårdens finansiering. 

Centerpartiet, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna föreslår gemensamt följande 

ekonomiska justeringar i majoritetens (S, M, L) förslag till Budget 2020 samt ekonomisk 

plan 2021 – 2022 för Region Västernorrland, se nedan. 

Oppositionen (C, SJVP, KD) satsar under mandatperioden 100 miljoner 

kronor extra på Primärvården i hela Västernorrland, en fördubbling jämfört 

med majoriteten (S, M, L). 

Primärvården i Västernorrland är underfinansierad med i storleksordningen 100 mkr i 

jämförelse med de övriga skogslänen. 

I gällande budget för 2019 har Primärvården tillförts 30 mkr extra 2019. 

Under åren 2020 till 2022 tillför därför oppositionen 70 mkr extra till Primärvården i 

Västernorrland, att jämföra med majoritetens 20 mkr extra. Detta innebär en förstärkning 

om drygt 40 mkr extra till de regiondrivna hälsocentralerna i länet (vilket motsvarar 

hälsocentralernas nuvarande ekonomiska obalans) och närmare 30 mkr extra till 

Västernorrlands privata vårdcentraler.  

Majoriteten (S, M, L)  Oppositionen (C, SJVP, KD) 

Primärvårdssatsning 50 mkr Primärvårdssatsning 100 mkr 

2019 30 mkr (enligt gällande budget) 2019 30 mkr (enligt gällande budget) 

2020 10 mkr   2020 25 mkr* 

2021 10 mkr   2021 25 mkr* 

2022 –   2022 20 mkr* 

*skillnaden mellan oppositionens och majoritetens primärvårdssatsningar finansieras 

genom motsvarande neddragning av ”egentligt oförutsett” (som är en resultatbuffert i den 

löpande verksamheten och som disponeras av både Regionfullmäktige och 

Regionstyrelsen.)  

Egentligt oförutsett Oppositionen 

2020 10,7 mkr (- 15 mkr) 

2021 16,6 mkr (- 30 mkr) 

2022 11,9 mkr (-50 mkr) 
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Med hänvisning till ovanstående föreslår oppositionen (C, SJVP, KD) 

gemensamt följande ändringar av majoritetens (S, M, L) förslag till ”Budget 

2020 samt ekonomiska plan 2021 – 2022”: 

 

Regionfullmäktige beslutar: 

att ramen till Primärvården utökas med ytterligare 50 miljoner kronor under 

planperioden, varav 15 mkr år 2020, 15 mkr år 2021 och 20 mkr år 2022, samt 

att utökningen av ramen för Primärvården om ytterligare 50 miljoner kronor 

under planperioden finansieras genom minskning av avsatta medel för 

Egentligt oförutsett med 15 mkr år 2020, 30 mkr 2021 och 50 mkr 2022. 

 

 

 

 

 


