Pressmeddelande från Alliansen i Landstinget i Kalmar län den 8 februari

Alliansen räddar behandlingsbad i Vimmerby
På landstingsstyrelsen idag behandlades en utredning om framtiden för landstingsägda
behandlingsbad och framtida behov av behandlingsbad i länet. Alliansen vill slå vakt om
fortsatt tillgång till vård och egenvård, så kallad hydroterapi, i så många av länets
kommuner som möjligt. Efter dagens beslut står det dock klart att majoriteten vill
fortsätta centraliseringen till de tre sjukhusorterna.
– Vi kan inte ställa oss bakom en lång utredningstext utan tydliga uppdrag som säkrar att
medborgarna har fortsatt tillgång till vård och egenvård i ett behandlingsbad på nära håll. Det
är väldigt bekymmersamt att det i utredningen står att framtidens hydroterapi bara ska
bedrivas i Kalmar, Västervik och Oskarshamn, säger Christer Jonsson (C).
Därför presenterade Alliansen tre konkreta tilläggsförslag i avsikt att säkra framtiden för
landstingets behandlingsbad i Vimmerby samt i så stor utsträckning som möjligt fortsatt
tillgång till egenvård i länets övriga kommuner. Majoriteten sade nej till samtliga förslag.
– Nära Vård är ett centralt begrepp som Alliansen slåss för. Därför måste landstinget
tillsammans med kommunerna hitta fungerande samarbeten i länet så att patienter inte
behöver resa långa sträckor för att få vård. Majoriteten sätter systemet framför människan och
vill centralisera till sjukhusorterna. Vi anser att finns det tillgängliga bassänger i kommunerna
så ska de också kunna nyttjas för hydroterapi, säger Malin Sjölander (M).
Landstinget hyr idag bassängtid i ett antal kommuner i länet men enligt utredningen ska
hydroterapin i framtiden koncentreras till de tre sjukhusorterna.
– Majoriteten försökte trolla bort behandlingsbadet i Vimmerby när det inte togs med i
utredningens avsnitt om framtida renoveringsbehov. På sikt hade det inneburit en
nedläggning, om inte Alliansen hade varit observant och tvingat fram ett tillägg där det står att
behandlingsbadet ska finnas kvar och renoveras. I kommunen finns ingen annan lämpad
bassäng för rehabilitering och egenvård, säger Gudrun Brunegård (KD).
– I utredningens slutsatser om framtiden hydroterapi, som majoriteten nu har ställt sig bakom,
nämns fortfarande inget om behandlingsbadet i Vimmerby eller att patienter i övriga
kommuner ska få vård eller möjlighet till egenvård i den egna kommunen i så stor
utsträckning som möjligt. Det handlar om en utsatt patientgrupp som riskerar att få åka längre
för att få vård. I slutänden leder det till ökat lidande och sjukare patienter samt ökade
samhällskostnader, säger Pierre Edström (L).
Kontaktuppgifter till oppositionsråden:
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Malin Sjölander (M) 070-482 82 20
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Alliansens yrkande bifogas i sin helhet i mejlet.
Länk till utredningen bifogas.

