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Sammanfattning
En motion har inkommit från Marianne Normark (L), Ewa-May Karlsson (C), Elin
Segerstedt-Söderberg (M), Betty-Ann Nilsson (KD). Motionärerna beskriver den
kraftiga tillväxten i Skellefteå och yrkar med anledning av denna att Region
Västerbotten upprättar en plan för en utbyggnad av primärvården i Skellefteå som
motsvarar de kommande behoven samt att en kartläggning av en de resurser som
finns både vad gäller personal och lokaler genomförs. Svar till motionen har
upprättats. Av svaret framgår att det 2019 genomfördes en kartläggning av befintliga
resurser och lokaler i primärvården och folktandvården (FTV) i Region Västerbotten.
Specifikt visade kartläggningen från 2019 att Skellefteå kommun har ett antal fler
Hälsocentraler i förhållande till befolkningsmängd än andra delar av regionen. Dock är
lokalerna inte anpassade till flöden, samband, vårdhygienisk standard och införandet
av nya arbetssätt. Ärendet har hög prioritet avseende utveckling av lokaler i
förhållande till den positiva befolkningsökningen i Skellefteå. Befolkningsprognosen är
sedan dess reviderad och det finns behovet av en ny Hälsocentral, både utifrån den
nya befolkningsprognosen och behovet av att förstärka nuvarande primärvårdsstruktur
för att möta utvecklingen av god och nära vård.
Förslag till beslut
Hälso och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar
Motionen anse besvarad.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Bäckström (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Lars Bäckströms (C) förslag
till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt arbetsutskottets förslag till
beslut.
Beslut
Hälso och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar
Motionen anse besvarad.
Reservation
Lars Bäckström (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag
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