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Centerpartiets tilläggsyrkanden gällande majoritetens förslag till 

”Budget 2020 samt ekonomisk plan 2021 - 2022” 

Inledning 

Centerpartiets yrkanden gällande majoritetens (S, M, L) förslag till ”Budget 2020 samt 

ekonomiska plan 2021 - 2022” tar sin utgångspunkt i oppositionens (C, SJVP, KD) 

gemensamma utgångspunkter gällande Ledarskap, Medarbetare och Ekonomi i förslag till 

Regionplan 2020 – 2022. Vilka har som övergripande mål att förbättra Västernorrlands 

position vad gäller invånarnas och personalens förtroende för de verksamheter som 

regionen ansvarar för.  

Regionens verksamhet består av tre områden – hälso- och sjukvård, tandvård och regional 

utveckling. Alla områden har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa liksom för 

länets attraktivitet och utveckling. 

Förverkligandet av Nya Ostkustbanan, dubbelspår på järnvägen mellan 

Härnösand/Västerasby och Gävle, är fortsatt den enskilt viktigaste regionala 

utvecklingsfrågan, vilket det råder politisk enighet om i hela länet. 

Vården ska självklart ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet och självbestämmande. 

Hela regionen som organisation ska arbeta för en väl fungerande verksamhet med en god 

arbetsmiljö för medarbetarna och ett nära ledarskap, för att bland annat minska det 

extremt stora beroende av hyrpersonal.  

Inom hälso- och sjukvården krävs en högre grad av samarbete än idag, såväl mellan 

sjukhus, kommuner, regioner och mellan olika aktörer. 

Vården ska bedrivas patientsäkert, evidensbaserat, effektivt och på rätt vårdnivå utifrån 

patientens behov. 

För att säkra tillgången till vård i hela länet behöver vi stärka den nära 

vårdens/primärvårdens finansiering samt ge större utrymme för nya lösningar.  

En grundförutsättning för en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård i hela länet är en 

långsiktigt hållbar ekonomi för Region Västernorrland.  

Centerpartiet för God vård och Regionalt ansvar i hela Västernorrland! 
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• Samlad närsjukvårds och länsverksamhetsorganisation 

Region Västernorrland arbetar med att utveckla Specialistvårdens organisation, för att 

bland annat tydliggöra det lokala ledarskapet. Både nationellt och inom regionen sker 

därtill en utveckling gällande Nära vård. 

Centerpartiet vill se en samlad närsjukvårds och länsverksamhetsorganisation, (alt. D).  

Det finns ett antal tydliga fördelar med den vägen att organisera sjukvården i 

Västernorrland framåt. 

Med en lokal närsjukvårdsledning med ansvar även för primärvården, vuxenpsykiatri, BUP 

och habilitering finns det bättre förutsättningar för att utveckla samverkan med andra 

aktörer, exempelvis kommunens äldrevård och skolhälsovård. Ur ett patientperspektiv 

samlar närsjukvårdsorganisationen ett större antal verksamheter som ger en trygg nära 

vård. Medarbetare och enhetscheferna på respektive sjukhusort får en geografisk närhet 

till sin närmaste chef och man ingår i samma organisation. 

Ett stärkt lokalt ledarskap med närvarande chefer är nyckeln till framgång inte minst för att 

lösa kompetensförsörjning och minska beroendet av inhyrd personal. 

Nära vård ska med patienten i centrum underlätta för samverkan mellan olika 

vårdområden och aktörer. 

• Bolagisering av Folktandvården 

Folktandvården verkar på en konkurrensutsatt marknad, enligt gällande lagstiftning. Detta 

innebär bland annat att vuxentandvård inte får subventioneras med skattemedel.  

Det är av stor betydelse att Folktandvården ges goda förutsättningar för att stå sig i 

konkurrensen. Ett antal av landets regioner har därför valt att bolagisera Folktandvården. 

Positiva effekter av detta kan vara kortare beslutsvägar och tydligare ägardirektiv samt 

bättre rekryteringsmöjligheter för folktandvården i hela Västernorrland 

• Vårdval inom Specialistvården 

Genom Vårdval Västernorrland kan regionens invånare fritt välja hälso- och vårdcentral.        

I andra delar av landet erbjuds också invånarna vårdval inom specialistvården. Vår region 

bör därför se över möjligheterna att erbjuda en större valfrihet för invånare och 

medarbetare genom att öppna upp för en mångfald av utförare och arbetsgivare inom 

hälso- och sjukvården i Västernorrland. 

• Entreprenad av sjukhuset i Sollefteå 

Centerpartiet vill att Sollefteå sjukhus drivs på entreprenad med möjlighet till uppdrag 

både från Region Västernorrland och andra.  
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Sollefteå sjukhus ska vara en del av vården i länet och vi är öppna för att utöka uppdraget 

från regionen till mer än dagens verksamheter vid sjukhuset.  En entreprenör kan på ett 

bättre sätt än idag utveckla Sollefteå sjukhus framåt. 

En entreprenad av verksamheten vid sjukhuset i Sollefteå skapar förutsättningar för en 

stabilitet och framtidstro när det gäller tillgång till en nära vård i Ådalen. 

• Ägandet av Norrtåg 

Norrtågs uppdrag är att bedriva persontrafik, genom avtal med trafikföretag, med tåg inom 

och i anslutning till de fyra nordligaste länen. 

 

Norrtåg AB bildades 2008 och ägs av numera av de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna 

(RKM) i Norrbotten och Västernorrland, Länstrafikbolaget Västerbotten och Region 

Jämtland Härjedalen. Norrtåg är upphandlare och beställare av trafiken. Tillsammans med 

ägarna bestämmer bolaget på ett övergripande plan hur och på vilka villkor de olika 

sträckorna ska trafikeras. Regionerna i de fyra nordligaste länen är delfinansiärer i Norrtåg. 

Även staten går även in och delfinansierar Norrtågstrafiken. Merparten av finansieringen 

ska komma från vald operatörs biljettintäkter. 

 

I Västernorrland har Regionen hela finansieringsansvaret för Norrtågtrafiken men ägandet 

delas med länets kommuner (genom Kollektivtrafikmyndigheten). Ett ägande av Region 

Västernorrland skulle bland annat tydliggöra ägarrollen och finansieringsansvaret. 

 

 

Centerpartiet föreslår därför Regionfullmäktige besluta: 

att uppdra till Regionstyrelsen att tillföra alternativ D, en samlad närsjukvårds 

och länsverksamhetsorganisation i det pågående utvecklingsarbetet inom 

God vård med rätt stöd 2020 och Nära vård, gällande organisering av hela 

hälso- och sjukvården i Region Västernorrland  

att uppdra till Regionstyrelsen att utreda en bolagisering av den regiondrivna 

Folktandvården i Västernorrland 

att uppdra till Regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för införande av 

vårdval inom delar av Specialistvården i Västernorrland 

att uppdra till Regionstyrelsen att åter aktualisera frågan om en alternativ 

drift/entreprenad av sjukhuset i Sollefteå 

att  uppdra till Regionstyrelsen att initiera ett förvärv av Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns äganden i Norrtåg AB (och 

AB Transitio) 

 
 


