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-

Svar på skrivelse

Förslag till beslut
Nämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.
Sammanfattning
Förvaltningen har fått en skrivelse för beredning från
Sverigedemokraterna som ställer frågan om status för fysisk
vårdcentral i Sätra och huruvida det planeras eller inte.
Förvaltningen anser att det finns risk för att en vårdcentral inte
planeras, även om det skapats utrymme för det.
Bakgrund
Nämnden har den 27 maj 2021 i en skrivelse från
Sverigedemokraterna gett förvaltningen i uppdrag att bevaka frågan
om vårdcentral i Sätra och huruvida det i byggprocesserna planeras
för en vårdcentral i Sätra.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid avdelningen Medborgarservice, stadsmiljö
och öppen verksamhet.
Ärendet
En ombyggnation planeras av Sätra centrum, där vårdcentralen i
Sätra fått flytta till Bredäng. Förvaltningen ska bevaka och
informera nämnden om det är säkerställt att en planering av
vårdcentral är säkerställd eller om det finns risk för att det inte
skapas utrymme för en fysisk vårdcentral i Sätra.
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Synpunkter och förslag
Förvaltningen anser att det finns en risk för att en vårdcentral inte
planeras, även om det skapas utrymme för det. Detta då Regionen
beskriver att det är för tidigt att utvärdera placeringen av vårdcentral
i Sätra men har bett att få återkomma i frågan. Ansvaret för att
planera en vårdcentral ligger på stadsbyggnadskontoret och är
avhängigt om Regionen eller privat vårdgivare väljer att förlägga
verksamhet där.
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Förvaltningen har utifrån uppdraget, haft kontakt med
stadsbyggnadskontoret och Region Stockholm i frågan.
Till följd av ombyggnationen av Sätra centrum har vårdcentralen
flyttats till Bredäng centrum, där Bredängs och Sätra vårdcentral
bedrivs separat. Fastigheten där Sätra vårdcentral tidigare var
placerad är planerad att rivas.
Stadsbyggnadskontoret beskriver att det i planen för Sätra centrum
skapas utrymme och möjligheter för en vårdcentral, men att det är
upp till regionen eller privat vårdgivare att kontakta
fastighetsägaren om de vill ha en vårdcentral i Sätra centrum.
Förvaltningen har erbjudit regionen att vara behjälpliga i kontakt
med ansvariga på stadsbyggnadskontoret och därigenom få kontakt
med aktuella fastighetsägare. Regionen har meddelat att den
nuvarande lösningen med att placera vårdcentralen i Bredäng har
blivit bra.
Förvaltningen har informerat Region Stockholm om möjligheten att
inleda dialog med fastighetsägare gällande ny vårdcentral i Sätra.
Likaså har stadsbyggnadskontoret informerats om att en vårdcentral
för tillfället inte planeras för att kunna beakta det i den fortsatta
planeringen.
Jämställdhetsanalys
Stadsdelsnämndsområdet har ohälsotal som ligger över snittet i
Stockholm stad, vilket tyder på att det skulle behövas en vårdcentral
i Sätra som kan möta vårdbehovet bland invånare. Utifrån ett
jämställdhetsperspektiv kan tillgången till vård påverka män och
kvinnor olika, exempelvis väntetider är olika för män och kvinnor
och olika behandlingar1. Däremot är frågan om vård utifrån ett
jämställdhetsperspektiv komplex och kräver längre utredningstid
om vad det innebär för konsekvenser kopplat till denna skrivelse.

Patrik Åhnberg
Stadsdelsdirektör
Skärholmens stadsdelsförvaltning
Avdelning stadsutveckling och
medborgarservice
Bodholmsplan 2, 127 26 Skärholmen
Box 503
127 26 Skärholmen
Växel 08-508 24 000
Fax
skarholmen@stockholm.se
stockholm.se

Sara Heppling Trygg
Avdelningschef

Bilagor
1. Skrivelse om bevakningsuppdrag – Sätra vårdcentral

https://rapporter.skr.se/ojamstalldhet-i-halsa-och-vard.html, kapitel 7. Olika
kön, olika vårdtillgång”.
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