Interpellation till Regionfullmäktige

Om Älvsby Hälsocentral
Älvsbyns kommun kommer att bygga ett nytt Säbo på Västermalmshöjden. Västermalmshöjden ligger
en bit utanför centrum. Meningen är att både Hälsocentralen och Folktandvården ska flytta med. I
Älvsbyns centrum bor många äldre personer och behovet av en hälsocentral och folktandvård nära
bedömer vi som stort och viktigt. Apoteket ligger också i centrum. Flera av de äldre behöver åka taxi
om de institutionerna flyttas. Tyvärr får de inte använda färdtjänst. Idag kan många gå till både HC och
Folktandvård för de ligger på gångavstånd från de hyreshus där de flesta äldre bor.
Folktandvården är dessutom viktig för våra skolbarn. Idag kan de själva gå dit men om den flyttas
måste föräldrar ta ledigt och skjutsa dem. De måste korsa en trafikfarlig väg. Folktandvårdens lokaler
bedömer vi vara i gott skick och hyran måste vara billigare än den kan bli i ett nybygge?
Personalen vid Hälsocentralen är inte tillfrågade om vad de tycker om flytt till Västermalmshöjden. De
anställda, som vi pratat med, vill vara kvar i centrum och gärna ha något eget. De vill självklart ha
ändamålsenligare lokaler än dem de har nu. De har väntat länge alltför länge på modernare lokaler och
att vänta ytterligare två år är inte bra! Både PRO och SPF senioren, ca 600 medlemmar, har lämnat in
en skrivelse om att de vill ha kvar HC i centrum och att Folktandvården kan vara kvar på samma ställe.
Frågeställningar
:
Betyder pensionärernas åsikter något?
Kan styret garantera att HC i nuvarande struktur finns kvar? Och hur länge i så fall? Hyreskontrakt?
Vilka vinster ser styret med samordning? Idag finns inga fasta läkare. Ca 10 % väljer annan HC.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga regionrådet Agneta Granström (MP)) :
Hur har regionen utvärderat möjligheten till att hyra lokaler i centrum till en lägre kostnad än att teckna
hyreskontrakt på i en nybyggd fastighet utanför centrum?
Betyder pensionärernas åsikter något och hur ser ni på att hälsocentralen också blir en attraktivare
arbetsplats som blir enklare att rekrytera personal till om vi kan behålla den i centrum?
Jens Sundström (L)/ Inger Lundberg (L)
Oppositionsregionråd/ tjänstgörande ersättare RFU
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