
 
 

Nedläggningen är ert ansvar! 

Replik till Ann-Sofie Alm (M), 1 februari 

Det är ett märkligt försvarstal hon kommer med, den ansvariga politiker från den 

moderatledda majoriteten i regionen. ”Allt är socialdemokraternas fel”, är det stående 

mantrat. 

Det är ni, Ann-Sofie Alm (M) och dina partikamrater och samarbetspolitiker, som lägger ner 

vårdcentralerna för 35 000 människor i regionen, utan att tala om för dem var de ska kunna 

få sin vård i framtiden. Ni gör det utan dialog med invånare, personal eller kommunpolitiker. 

Ytterligare runt 30 vårdcentraler är i farozonen. Ska ni göra likadant där, strunta i såväl 

verksamheternas som kommunernas och invånarnas behov och önskemål? Ska ni inte ta 

ansvar för deras möjligheter till nära vård heller? 

Ni säger till patienter och personal är att de inte är lönsamma och därför inte får finnas. Ni 

hänvisar till att regionen sagt att varje vårdcentral ska få debet och kredit att gå ihop för att få 

vara kvar, men låtsas inte om att det är en regel ni själva satt upp. 

Vårdvalet som kom 2009, som innebar i princip fri etableringsrätt för privat vård, var inget vi 

socialdemokrater applåderade. Det var oss påtvingat av den då moderatledda regeringen. 

Som ansvariga politiker vid tiden var det just ansvar för verksamheten vi tog för att undvika 

en överetablering i attraktiva områden, till men för mindre ekonomiskt lukrativa orter och 

områden. Men Ann-Sofie Alm (M) vill inte låtsas om att just det vi socialdemokrater befarade 

inträffat: en överetablering som har lett till kanibalisering vad gäller personal; antalet läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor med flera räcker helt enkelt inte till. Det är vårdcentraler 

långt från storstäder, i mindre orter, som tar mest stryk, som bland andra Brastad. Och både 

ni och vi vet ju konsekvenserna för dem, eller hur? 

Till skillnad från den moderatledda majoriteten vill vi socialdemokrater att även människor i 

områden där privata aktörer inte ser möjlighet att tjäna pengar ska ha tillgång till en god och 

nära vård. Vi vill att Närhälsan ska kunna konkurrera på samma villkor som privata aktörer. 

Istället för att bakbinda offentligt ägda Närhälsan med krav på att varje enskild vårdcentral 

ska gå med vinst vill vi se till det totala utfallet för koncernen Närhälsan, på samma sätt som 

de privatägda koncernerna arbetar.  

Slutligen, innan Alm och övriga moderater i regionen tar till brösttoner om vad 

Socialdemokraterna gjort och inte gjort som styrande rekommenderar vi ett samtal inom 

deras grön-blå samverkan, eftersom där återfinns de partier som S samverkat och 

kompromissat med, och som är således lika ansvariga för den historieskrivning som den 

moderatledda regionledningen om och om igen ger uttryck för. 
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