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Krav från SiV i Säffle att åter upprusta Närsjukhuset

Nedrustningen av Närsjukhuset i Säffle är en oacceptabel förlust för
Sydvästra Värmland och Åmålsområdet. Avlastningen av akutsjukhusen
behöver ökas. 

De borttagna vårdplatserna behöver öppnas på nytt.
- Den ohållbara situation som nu råder vid Centralsjukhuset i Karlstad är

bevis på hur felaktigt det var att rasera Närsjukhuset i Säffle.

Dessa synpunkter inleder det uttalande som enhälligt antogs av årsmötet med Säffle
lokalavdelning av Sjukvårdspartiet i Värmland i lördags. Det välbesökta mötet, som samlat ett
fullsatt galleri på Silvénska Villan i Säffle, hade också krav på att de byggnader som nu ställs
tomma vid Sjukhuset i Säffle snarast överförs i Säffle Kommuns ägo.

SiVarna vill att kommunen snarast startar upp ett arbete för att intressera entreprenörer att
medverka till nya verksamheter för planerad vård och behandling i Säffle.

- Här kan vi återskapa viktiga arbetstillfällen och använda Säffles unika läge för att erbjuda
vård och behandling till dem som efterfrågar kompletteringar inom Sverige och Norge. 

Om centrumplaneringen
Mötet hade också en större debatt om den nya centrumplaneringen för Säffle.
- Det är viktigt ur demokratisk synpunkt att så viktiga förändringar blir väl kända och

diskuterade i en öppen dialog, menade SiVarna i sitt uttalande från mötet. Planeringsansvariga
för miljö, byggnation och ekonomi inom kommunen måste också få en större delaktighet i
arbetet.

Sjukvårdspartiets årsmöte uppmanar Säffle Kommun att göra planeringen av centrum till
en öppen utredningsfråga, så att medborgarna kan delta med synpunkter i det fortlöpande
arbetet.

Om framtiden
Säffle bör söka samarbete med sina grannar i ökad omfattning, för att möta framtidens

utmaningar. Det var Sivs årsmöte helt överens om.
- Vi behöver återupprätta den samverkan vi tidigare haft med Åmåls kommun, och även

utveckla detta. I samverkan med våra grannar kan vi möta framtiden starkare, menar de.
Förändringar i samhället kräver ny planering inom många servicefunktioner. Förändringar i

befolkningen, förändrad arbetsmarknad och nya transportvägar kräver nya lösningar.
Förutsättningarna ändras snabbt och har stora konsekvenser. 

Omval
Det blev omval av hela styrelsen med Erik Jansson som ordförande och Birgitta Carlsson,

Iréne von Dolwitz, Örjan Ström, Maria Skogh, Ingegerd Welin Fogelberg och Kjell Ohlsson
som ledamöter, samtliga från Säffle. Ersättare är Brita Petterson, Grums och Lillvor Berg,
Säffle.



I mötet rapporterades också de förändringar som partiet genomför i kommunen, genom att
Ingegerd Welin Fogelberg nu blivit ordinarie ledamot av Kommunstyrelsen och gruppledare
för Sjukvårdspartiet i Säffle kommun. Som ny ersättare i kommunstyrelsen har gruppen valt
Ann Melitschenko, Säffle.


