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Interpellation 10-2017 om Älvsby
hälsocentral
Dnr 02690-2017
Inger Lundberg Liberalerna, frågar mig om det nya särskilda boende som
Älvsby kommun ska bygga på Västermalmshöjden, som ligger en bit utanför
centrum. Meningen är att både hälsocentralen och folktandvården ska flytta
med. I Älvsbyns centrum bor många äldre personer och idag ligger både
hälsocentral och folktandvård på gångavstånd för dem.
Folktandvården är dessutom viktig för skolbarnen som idag själva kan gå dit
men om den flyttas måste föräldrar ta ledigt och skjutsa dem.
1. Betyder pensionärernas åsikter något?
2. Kan styret garantera att HC i nuvarande struktur finns kvar? Och hur
länge i så fall? Hyreskontrakt?
3. Vilka vinster ser styret med samordning? Idag finns inga fasta läkare. Ca 10 % väljer annan HC.
4. 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?
5. 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?

Svar av Glenn Berggård
1. Det borde ha varit känt en längre tid att Älvsbyns kommun och
Region Norrbotten avser att samlokalisera verksamheter i samband med kommunens byggande av ett nytt äldreboende i Älvsbyn.
I den beslutsprocess som hanteras av kommunen med beslut om
lokalisering och att ta fram nödvändig detaljplan för äldreboendet/hälsocentralen är det möjligt att vid olika tillfällen lämna synpunkter från berörda och olika intressenter. Kommunen ansvarar
för den processen och för att bemöta eller beakta de inkomna synpunkterna.
2. Giltighetstiden på hyresavtalet med Älvsby kommun bör vara liknande de avtal Region Norrbotten har tecknat med andra kommuner. Som jämförelse har hyresavtalet med Arvidsjaurs kommun
avseende Arvidsjaurs hälsocentral en avtalstid på 10 år.
3. Erfarenheter från samlokalisering med kommunens äldreboenden
runt om i länet är goda och betydelsefulla, varför det är lämpligt
att göra en samlokalisering i Älvsbyn när tillfälle ges.
4. Att hyra befintliga lokaler i centrum kräver att lokalerna anpassas
till hälsocentralens krav. Vid en nybyggnation av lokal finns möjlighet att ställa krav på lokalernas utformning redan vid projekteringen.
5. Det föreslagna läget på hälsocentralen innebär att hälsocentralen
flyttas ca 2,5 km från nuvarande lokalisering. Fördelarna med en
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samlokalisering och utsikten till mer ändamålsenliga lokaler bör
ge en mer attraktiv arbetsplats.
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