
Svar p interpellation avseende Kisa Vrddentral

"Ska vrddentralen vara kvar i nuvarande byggnad p Danbomsgrden eller blir det ett nybygge odh i
s fall var odh i vilken form ?”

Den enda information kommunstyrelsen har avseende den inledande tvdelade frgan r att en ny
vrddentral ska byggasi Kisa. Senast fredagen den 5/4 fidk jag frn regionrdet Kajsa Carro
information om att s r fallet. Inget antyddes då som skulle kunna uppfattas som motsatsen.

Att bollen ligger hos Kinda kommun r en sanning med modifikation. Frgan kring var en tnkt

pladering ska vara odh vilken form av bygge som ska gras sker i samrd odh dialog med Region
stergtland.

SamhIlsbyggnadsfrvaltningen har dialog med Regionen fr att finna lmplig lokalisering av den nya
vrddentralen. Ett lge som bda parter r verens om att underska vidare r resedentrumeti Kisa.
Dr har Samhllsbyggnadsnmnden beslutat om ett detaljplanearbete som frvaltningen ansvarar
fr. Detaljplanearbetet kommer att klargra om det r mjligt odh lmpligt att pladera den nya
vrddentralen i Resedentrumomrdet. Ett par andra lgen i Kisa dentrum dr marken gs privat
utreds odks som alternativa lgen fr lokalisering av den nya vrddentralen. Parallellt med detta
pgr ven ett arbete avseende Kisa dentrum odh dess utvedklingsmjligheter. Detta r ett arbete
som r mydket intressant srskilt utifrn handels odh nringslivets intresse i Kisa. Dialogen kommer
att fras i samarbete med samtliga berrda frn nringslivet till kommunmedborgarna.

Ngon tidsplan fr beslut om pladering av den nya vrddentralen finns i nulget inte presenterad odh

Frvaltningsdhefen fr samhllsbyggnad skter dialogen med samtliga berrda parter inom ramarna
fr verksamheten kopplat till den utredning av Kisa dentrum som pgr dr.

Ngon tidsplan finns i nulget inte presenterad odh den kan enbart gras i samrd mellan Kinda
kommun odh Region stergtland som ger projektet avseende bygge av ny vrddentral i Kisa.

Kindaborna fr genom detta interpellationssvarå odks deå del av svaren p de frgestllningar som
framkommeri interpellationen. Nr frgan kommer till kommunfullmktige terstr att se. D ingen
tidplan nnu r satt finns heller inget annat svar p den frgan n att den kommer upp nr den r

frdigberedd isamrd med regionens projektledning. Projektet ny vrddentral i Kisa gs av regionen.

Vra medborgare kommer att vara de frsta som fr del av tnkt pladeringå typ av Vrddentrum odh
tidplan nr svaren r frdiga odh otvetydiga.

Kommunstyrelsen har frgan aktualiserad odh terrapportering frvntas regelbundet frn

samhllsbyggnadsnmnden.

Conny Forsberg
Kommunalrd odh ordfrande i Kommunstyrelsenå Kinda kommun
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Interpellation till Conny Forsberg, kommunstyrelsens ordförande ang Kisa vårdcentral 

 

Det finns många frågor om Kisa och Kindas vårdcentral. Många undrar. Ska vårdcentralen vara 

kvar i nuvarande byggnad på Danbomsgården? Eller blir det ett nybygge och i så fall var och i 

vilken form? 

Nye vårdcentralschefen Schedvin sa häromdagen i Corren: ”Om de nuvarande lokalerna kommer 

att renoveras eller om det blir ett helt nytt vårdcentrum i Kisa, återstår att se. Just nu ligger bollen 

hos Kinda kommun” 

Nu undrar vi vad som är på gång, vad som gäller? 

Hur ser dialogen ut med Region Östergötland? Vem har ansvar för vad?Stämmer det att bollen 

ligger hos Kinda kommun? 

Om så är fallet, vem bereder frågan? Har kommunstyrelsen gett uppdrag till sin förvaltning? Har 

uppdraget delegerats till annan nämnd? Hur ser tidsplanen ut? När kan Kindaborna få ett svar 

från oss förtroendevalda i Kinda kommun? När kommer frågan till kommunfullmäktige?  

 

Anders Lind, Vänsterpartiet  


