Bengt Westman, (S), Haparanda
Eivor Olofsson, (S), Haparanda

Interpellation till Regionstyrelsens Ordförande och vice Ordförande.

Framtiden för Haparanda Hälsocentral

Den röntgen utrustning som finns/fanns på Haparanda Hälsocentral började bli så gammal och
omodern att det var svårt att hitta reservdelar till den. Det var också arbetsmiljömässigt belastande
att ha röntgen anläggningen en trappa ner isolerad från övriga Hälsocentralen. Den tidigare
Socialdemokratiskt ledda regionstyrelsen fattade ett beslut vid styrelsemöte 2018-05-02 , att avsätta
medel för en införskaffande av ny röntgen till Haparanda Hälsocentral och att flytta upp röntgen så
att den involveras med övrigverksamhet på centralen.
Vi har undrat varför det tar så lång tid att verkställa beslutet? Nu börjar signalerna komma som
förklarar inte bara dröjsmålet utan också att hela projektet är hotat. Haparandaborna kan vända sig
till Kalix för att få röntgen menar Regionrådet Linda Frohm enligt artikel i NSD.
Det är många Haparandabor som la sina röster på nuvarande majoritetspartier i tron på deras löften
om att allt skulle bli bättre på Hälsocentralen i Haparanda, Obs-platser skulle öppnas, till och med
akut mottagning skulle öppnas. Kritiken mot Socialdemokraterna var hård, inte ens röntgen ska det
finnas i Haparanda mötte vi från väljarna före valet. Den förra styrelsen beslutade om ny röntgen
som vi beskrivit ovan, men nu är det till och med så att nuvarande ledningen inte verkställer tidigare
beslut.
Vi vill ha klarhet för framtiden för Haparanda Hälsocentral och befolkningen som enligt all statistik
har bland det sämsta hälsoläget i länet och frågar därför regionledningen,
1. Ska beslutet om ny röntgen till Haparanda Hälsocentral dras tillbaka eller när ska det
verkställas?
2. Kommer Haparandaborna få egna obs-platser på orten och slippa åka till Kalix, Överkalix eller
Övertorneå?
3. Hur ser framtiden ut för Haparanda Hälsocentral, är det en fortsatt nedrustning eller kommer
det att ske några nysatsningar. Kommer chefstjänsten att finnas kvar i Haparanda?
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