-~-----

fHt,RNÖSANDS KOMMUN

\

1'1\n -02- 15

l

~nr.,(~ ~ 7'3 

Y\lff"moderatema
Motion

feb 2016

Bevara och utveckla Medicinsk Rehab l Härnösand

Bakgrund
Sverige har tagit ett mycket stort ansvar när det gäller att ta emot de flyktingar i
världen som är på flykt undan krig och förtryck. Andelen asylsökande är det högsta
någonsin i vårt land, inte ens under Balkankriget på 1990 talet var volymerna så
höga.
Västernorrland i allmänhet och Härnösand i synnerhet är ett av de län/ kommun i
landet som påtagit sig ett stort ansvar för mottagande av nyanlända.
Mottagande av nyanlända ställer stora krav på både kommunens- och landstingets
organisation. Behov av boende, skola, hälsovård och tandvård är enormt stort, bara
för att nämna några av alla behov.
Många av de som kommit till Sverige som asylsökande har ett stort behov av hjälp.
stöd och i ett flertal fall behov av rehabilitering. Rehabiliteringsbehovet kan vara
orsakat av stress pga av krig eller förföljelse i hemlandet. En stor andel av de
nyanlända lider av posttraumatiskt stressyndrom. För att kunna hjälpa de
asylsökande och för att snabbare komma ut i det svenska samhället krävs
rehabiliteringsinsatser som på flera håll i landet inte finns eller är otillräckliga.
Härnösand har genom åren gjort sig känd som en kommun med gott anseende i
rehabiliteringsfrågor, mycket sannolikt beroende på Landstingets lokalisering av sitt
Medicinska rehabiliteringscentrum som nu finns i Härnösand. Det är få ställen i landet
och det enda stället i länet som kan erbjuda rehabilitering av hjärnskador och med
den kvalitet som faktiskt görs i Härnösand.
Med tanke på den långa erfarenhet av medicinsk rehab som finns i Härnösand, de
fina lokaler som finns samlat på ett område och Härnösands strategiska placering i
länet ser motionären en utvecklingsmöjlighet av Medicinsk rehabs verksamhet.

Verksamheten skulle kunna utökas med en uppsökande rehabverksamhet för att
bistå boenden i länet med rehab insatser för nyanlända, en verksamhet lokaliserad till
Härnösand skulle t.ex. kunna utreda och rehabilitera nyanlända med posttraumatiskt
stressyndrom. Verksamheten skulle kunna bli en tillgång för hela norra Sverige och
på sikt för hela landet.

Med detta som kort bakgrund föreslår undertecknad kommunfullmäktige:

att Härnösands kommun omgående inleder samtal med Landstinget
Västernorrland om möjligheterna att inrätta ett multidisciplinärt
rehabiliteringscentrum med medicinsk rehabilitering som bas, samt
att Härnösands kommun även inleder samtal med Migrationsverket och
Länsstyrelsen i syfte att skapa möjligheter för finansiering av en förstudie
avseende ett "Rehabcentrum Härnösand".

