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Uttalande från Centerpartiets distriktsstämma i Alunda 2017-04-08 

Centerpartiet säger nej till Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till stängningar och 

centraliseringar inom vården. Trots en bred enighet om att stärka primärvårdens uppdrag i 

Region Uppsala har nedlagda vårdcentraler och distriktssköterskemottagningar, stängda 

BUP-mottagningar samt kvälls- och nattstängda jourmottagningar i Östhammar och Tierp 

präglat det rödgröna styret i Region Uppsala. Det verkar inte finnas ett slut på 

Socialdemokraterna och Miljöpartiets centraliseringsiver. Centerpartiet vill ha en god tillgång 

till god vård i hela Uppsala län – oavsett var i länet man bor, på landsbygden eller i staden. 

Länets alla invånare måste känna sig trygga och veta att det finns god vård nära under 

dygnets alla timmar.  

 

Det är mot bakgrund av detta som Centerpartiet vill stoppa förslaget att stänga 

jourmottagningarna i Östhammar och Tierp nattetid samt att stänga vårdcentralen i Rasbo 

och distriktssköterskemottagningen i Morgongåva. Förslaget skulle innebära att hela 

Norduppland kommer att sakna möjlighet att uppsöka vård akut dygnet runt, och att boende 

i Rasbo och Morgongåva får ännu längre till primärvården.  

Förslaget som har presenterats har helt saknat demokratisk förankring. Förslaget lades fram 

helt utan varken dialog med medborgare eller berörda politiker. Förslaget saknade både en 

ekonomisk kalkyl och en barnkonsekvensanalys.  

Centerpartiet vill istället utveckla och stärka primärvården i hela Uppsala län. Vi vill likt vad 

utredningen ”effektiv vård” (SOU 2016:02) föreslår, ge primärvården ett tydligare 

akutuppdrag för att kunna vara ”lätt tillgänglig för befolkningen under dygnets alla timmar.”  

Vi tror att det är bättre att medborgare hänvisas till mindre jourmottagningar närmare 

istället för den tungt belastade akuten på Akademiska sjukhuset, som i första hand är till för 

de patienter som behöver det stora sjukhusets resurser. Kombinerat med de möjligheter 

som digitalisering och mobila insatser ger det goda möjligheter till en mer närodlad vård i 

Uppsala län. 

De rödgrönas förslag är mycket landsbygdsfientligt. I takt med att fler flyttar ut på 

landsbygden och i takt med att bostadsbyggandet också i mindre tätorter och utanför 

tätorterna ökar måste det finnas en samhällsservice som hänger med i utvecklingen. 
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