Luleå den 15 april 2019
Interpellation till Regionsstyrelsens ordförande Keneth Backgård om Kiruna Sjukhus
Under mars månad har man i ett flertal artiklar kunnat läsa om Kiruna sjukhus. I två artiklar från NSD
2019 03 28 samt 2019 03 29 gör sjukvårdspartiets ordförande i Kiruna Sten Nylen flera uttalanden.
Bland annat säger Nylén ”Jag väntar hellre fem till tio år än att vi får en tummetott i slutändan”
vidare säger Nylén att verksamheter så som akutkirurgi, BB och specialistsjukvård ska finnas på det
nya sjukhuset eftersom det är det som utlovats av sjukvårdspartiet och anledningen till att partiet
fått 70 % av rösterna i Kiruna.
I en annan NSD artikel 2019 04 08 uttalar sig Kirunas Kommunalråd Gunnar Selberg (Kiruna Centern)
om att Kiruna nya sjukhus ska bli Malmfältens sjukhus och att sjukhuset ska få fler specialiseringar
och BB samt kirurgi ska öppna igen. Artikeln beskrev också hur Selberg och den styrande majoriteten
i Kiruna där också sjukvårdspartiet ingår på kommunfullmäktige påpekades att eftersom samma
partier styr i regionledningen som i Kiruna så är dörren öppen till regionen.
Dessa utspel i kombination med att den styrande majoriteten på regionstyrelsens möte 2019 04 03
plockade bort ärendet där avsiktsförklaring mellan LKAB och Region Norrbotten om det nya
sjukhuset i Kiruna skulle hanteras skapar många frågetecken över regionledningens planer. Invånarna
i Norrbotten har rätt att veta hur den nya regionledningens planer ser ut för hälso- och sjukvården i
Malmfälten.
Jag ställer därför följande frågor:
Avser regionstyrelsens ordförande och den styrande majoriteten i regionen att infria
sjukvårdspartiets löften till Kirunas invånare att som Sten Nylén beskriver i dem ovan nämnda NSD
artiklarna starta akutkirurgi, mer specialistsjukvård och BB på Kiruna Sjukhus, och när kan de vara
aktuellt?
Om svaret på föregående fråga är ja så undrar jag hur regionledningen avser att finansiera driften av
den ökade verksamheten i ett läge där vi redan nu vet att regionen de kommande år måste spara
över 200 miljoner kr? I detta läge uppstår också frågan hur regionen ska klara
kompetensförsörjningen för den utökade verksamheten?
Planerar regionledningen att flytta eller ta bort verksamhet från Gällivare sjukhus och flytta dessa till
ett Kiruna sjukhus och när kan det i så fall vara aktuellt?
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