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Hälsocenter (n)
Initiativ
Bättre livskvalitet.
Med de glädjande men också nedslående insikter i vad som befrämjar hälsa som framkommer
allt tydligare och insiktsfullare är det dags att Centern framträder som den politiska organisation
som värnar om dagens och framtidens människor.
Undertecknad föreslår/yrkar på att Centern tar initiativ för utveckling av modeller för
Hälsocenter i Sverige.
forslag: Ett konkret sätt som bevarar landskap och natur men också visar på miljömedvetenhet
och (nya) sätt att betona människors frihet och förmåga att tillsammans skapa sin gemensamma
tillgång och utveckling erbjuds nedan, som också kan framstå som en modell för kommuner och
landsting runt om i Sverige:
I linje med den officiella deklarationen att Uppsala är en idrottsstad och att man vill utveckla
Uppsalas medborgare mot bättre hälsa, bevara Uppsalas natur och det naturliga landskapet är det
viktigt att förstärka de förutsättningar som garanterar framtidens Uppsalabor tillgång till
stadsnära motions- och idrottsområde. Forskning visar att för varje år som individen kan
undvika att belasta vården sparas 600.000 SEK. Nära tillgång till motions- och friluftsområde
kan fördröja belastningen på vården i storleksordningen 5 år. Det innebär att en individs tillgång
till förebyggande hälsovård kan spara 3.000.000 SEK! Om, i Uppsala, 1.000 individer/år kan
åtnjuta fördelarna av ett näraliggande Hälsocenter sparas alltså 3.000.000.000 SEK/år!
En bieffekt av detta är att Akademiska Sjukhuset kan erbjuda omgivande landsting fler
vårdplatser när Uppsalas medborgare är friskare.
Chansen att etablera ett Hälsocenter stadsnära är idag möjligt men kan snart ha eliminerats.
På Rosendalsfältet bedrivs idag den typen av verksamhet av Kåbo GK. Verksamheten ska inom

några år förläggas till Stabbyfältet. Förberedelser för att etablera Hälsocentret kan dock utan
större problem initieras redan innan avflyttningen. Genom att engagera icke arenabundna
medlemsföreningar till ideella insatser och i enlighet med den nyligen Nobelprisutsedde Ostroms
forskning också ta hand om utvecklingen av Hälsocentret belastas inte heller den kommunala
eller statliga budgeten. Hälsointresserade organisationer kan också beredas möjlighet att satsa på
sina egna intressen. En fördel är att värdet på 70 miljonerssatsningen på tennishallen på andra
sidan av Rosendalsvägen ökar då den kan användas för hygienändamål, inte bara av
tennisspelare.
Dessutom är Rosendalsfältet starkt förorenat av kreosot, bly att andra mer eller mindre okända
gifter. Att sanera området innebär oanade kostnader för kommunen att betalas med skattemedel.
Hänvisar till bl a Bo Rothstein: Reflektioner angående ekonomipriset till Elinor Ostrom
samt andra texter avseende Ostroms Nobelpris och de insikter hennes forskning förmedlar.
(http://ekonomistas.se/2009/10/19/bo-rothstein-reflektioner-angaende-ekonomipriset-till-elinorostrom/)
Ett initiativ av detta slag visar med all tydlighet på att Centerns av Framtidsstämman nyligen
tagna Idéprogrammet är allvarligt menat!
Citat:
Alldeles för ofta handlar politik om att skjuta problem framför sig. Centerpartiet vill något
annat. Oavsett om det gäller miljön, ekonomin, välfärden, jämställdhet, global eller regional
utveckling så försöker vi formulera en politik som håller på sikt.
Förslag
Därför yrkar jag på
att

centerpartiet aktivt arbetar för att stoppa den tänkta bebyggelsen av
denna värdefulla mark med billiga bostäder som Uppsalahem
beordrats till.

att

KSU, Kontoret för SamhällsUtveckling i Uppsala, ges uppdraget att
erbjuda ideella medlemsorganisationer i Uppsala tillgång till
Rosendalsfältet för att planera för bevarandet av landskapet med
inriktning mot ett Hälsocenter.

att

samverkan med landstingen initieras med avsikt att etablera ett
Hälsocenter.

att

samverkan med forskning initieras för att förbereda forskning inom
möjligheten att skapa bättre villkor för utvecklad hälsovård i Sverige.

