Motion av Anita Hagelbeck m fl (fp) om ny vårdcentral på Västra
Sicklaön mellan Stockholms Stad och Nacka kommun
Västra Sicklaön, Finntorp inklusive Nysätra, Henriksdal och Kvarnholmen i Nacka kommun har
idag 7.850 invånare. År 2005 står nya bostäder klara och befolkningen beräknas då ha ökat till
11.150 invånare. Efter ytterligare ny bebyggelse beräknas befolkningen vara 16.750 invånare år
2010. Hammarby Sjöstad har samma expansiva utveckling. Fram till 2005 beräknas befolkningen ha
ökat till 7.850 invånare och 2010 till 12.900 invånare.
För hela området innebär det en ökning från 7.850 invånare idag till 19.000 invånare 2005 och fullt
utbyggt till 29.650 boende 2010.
Den snabba befolkningstillväxten innebär att många unga sannolikt kommer att flytta in. Man kan
räkna med att fler lägenheter med lägre boendekostnader kommer att byggas. Samtidigt byggs
seniorboendet ut, både enligt planerna i Hammarby Sjöstad och Danvikshems äldreboende.
Nordöstra Hammarby Sjöstad och Danvikslösen börjar planlagd byggnation efter 2005. Områdets
storlek och befolkning kan liknas vid en medelstor svensk stad eller en kommun i Sverige.
Människor ska kunna ha en vårdcentral med utvecklad husläkarteam i närheten av var de bor. Det
utvecklade husläkarteamen måste därför erbjudas möjlighet att etablera sig i nybebyggda områden.
Verksamheten utformas enligt senaste rön på området. Omfattning anpassas förutsedda behov med
hänsyn till hälsa och åldersfördelning. Husläkarteamen kommer att verka i två kommuner med
sammanhängande bebyggelse. Det finns därför skäl för att landstinget samordnar planeringen med
Nacka kommun och Stockholms stad bl a om äldrevården och barnhälsovården. Kommunerna har
tidigare samverkat på ett föredömligt sätt när det gäller den komplicerade infrastrukturen i området.
Landstingsfullmäktige föreslås besluta att:
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsutskottet att erbjuda utvecklade husläkarteam att etablera sig på
Västra Sicklaön mellan Nacka kommun och Stockholm Stad..
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