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Alliansen: Västerviks sjukhus ska drivas av Landstinget
På måndagen överlämnade Allianspartierna en avsiktsförklaring till västerviksborna där
Landstingsråden från Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet ger löftet att
Västerviks sjukhus ska fortsätta utvecklas i offentlig regi.
- Under flera år har socialdemokraterna spridit falska rykten om att vi velat driva sjukhuset på
entreprenad. Något sådant förslag finns inte, och vi vill genom denna avsiktsförklaring vara tydliga
gentemot människorna i Västervik; en Allians vid makten kommer inte att ändra driftsformen för
Västerviks sjukhus, säger Christer Jonsson, landstingsråd (C)
Så sent som nu i höst förekom falska uppgifter om Allianspartierna och Västerviks sjukhus i det
rödgröna dokumentet ”Ett nationellt skyltfönster har öppnats”.
- Vänstermajoritetens taktik är att skrämma västervikborna och skapa oro bland personalen. Det är
ett osakligt och fegt sätt att bedriva politik. Vi i Allianspartierna vill debattera sakfrågor, inte
påhittade spökhistorier, säger Henrik Yngvesson, landstingsråd (M).
Allians för Landstinget i Kalmar län kommer inte medverka till att ändra driftsform vare sig för
hela eller delar av Västerviks sjukhus. Om en entreprenör knackar på dörren blir det ”nej tack”.
- Vi vill ha en jämlik vård över hela länet, och vill utveckla sjukhuset i Västervik. Det ska även i
fortsättningen vara ett fullvärdigt akutsjukhus, och det ska drivas i offentlig regi av landstinget, det
är vad vi skrivit under på, säger Gudrun Brunegård, landstingsråd (KD).
Avsiktsförklaringen skulle lämnats över till Västerviks kommunalråd Harald Hjalmarsson, men han
fick förhinder pga flygstrul. Allianspartierna kommer istället lämna in skrivelsen till Västerviks
kommun, där den blir offentlig handling och tillgänglig för alla medborgare.
- Tydligare än så här kan vi inte vara. Vi ger vårt ord till invånarna i norra länet, och hoppas att vi
härmed kan börja diskutera hälso- och sjukvårdsfrågor. Västerviksborna förtjänar en saklig debatt,
inte låtsasdiskussioner som bygger på vänstermajoritetens hjärnspöken, säger Pierre Edström,
landstingsråd (FP)

