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Fortsatt tro på
entreprenad

SOLLEFTEÅ. Fortsatt
tro på entreprenad av
Sollefteå sjukhus.Men
inga absoluta löften om
att återinföra BB.
Det framförde Vårdalliansen i samband med
Regionfullmäktige.
Centern vill också satsa 200 miljoner kronor
extra på länets hälsocentraler och vårdcentraler.
– En väg är att öppna
upp vården för fler vårdgivare så fler människor
kan få vård i rätt tid. (C)
vill därför att sjukhuset
i Sollefteå drivs på entreprenad med möjlighet
till uppdrag både från
regionen och andra,
konstaterar gruppledare Jonny Lundin och
fortsätter.
– Ambitionen är att
öppna upp för lösningar
som sett till verksamhet
och ekonomi möjliggör
en patientsäker nystart
av BB och akut kirurgi, .
Medarbetarna och
dess kompetens är den
viktigaste resursen i
vården.
– Ett gott och nära
ledarskap är en förutsättning. Ett stärkt
lokalt ledarskap med
närvarande chefer är
vägen till framgång för
att lösa kompetensrekrytering och minska
stafettberoendet, som år
2017 kostade närmare
500 miljoner kronor,
säger Jonny Lundin (C).
Centern vill därför se
en lokal ledning med en
närvarande chef för hela
sjukhuset i Örnsköldsvik med uppdraget att
i samverkan samordna
och utveckla verksamheten
Centern också se
stratagiska investeringar och satsningar vid
sjukhuset i Sundsvall.

Sensationellt
resultat
SOLLEFTEÅ. Det är

närmast sensationellt
att Sjukvårdspartiet har
tagit över hälften av de
16 procent, som S enligt
Sifo har förlorat sedan
landstingsvalet 2014 och
alltså fått åtta procent
av partisympatierna.
Det säger Mattias
Rösberg, partiledare för
Sjukvårdspartiet.
Detta innan partiet
ännu ens har börjat vår
valrörelse.
– Vi ligger redan
över den siffra vi hade
i landstingsvalet 2010
(7,48 procent det val vi
senast ställde upp i.
Han anser att om
man ser till opinionsläget nu och då i både
länet som helhet och på
kommunnivå är det fullt
realistiskt att vi får ett
valresultat på över 25
procent.
– Dit siktar vi, och
det kommer att ställa
frågorna om framtida
majoriteter och vad som
är möjligt att göra för att
få en bättre sjukvård i
ekonomisk balans i ett
helt nytt läge, säger Mattias Rösberg, partiledare för Sjukvårdspartiet.

Caroline Nyström och styrelseledamoten i Garantia Kent Blomqvist från Örnsköldsvik hoppas att flera ska kunna ta del av Grantias borgensstöd. Foto: SUSANNHE MELIN

Så kan nya företag få stöd
LÄNET. Nu håller Garantia på att etablera sig
även i Västernorrland. Och idén handlar om att
hjälpa mindre företag med finansiering. Tidigare har man huvudsakligen arbetat i Västerbotten och Norrbotten och går vidare söder ut mot
Jämtlands och Västernorrlands län. Garantia har
bland annat redan borgat för VOON som driver
vårdcentralen i Sollefteå centrum.
Garantia hjälper företagare som vill stärka sina förutsättningar för finansiering
genom borgenstjänsterna;
Mikroborgen och Borgen.
– Genom att använda oss
kan företagsägare minska
det personliga risktagandet vid krav om personlig
borgen, berättar Caroline
Nyström, Garantia, och
fortsätter.
– Det är vanligt att banker ställer krav på personlig
borgen både på nya företag

och på etablerade företag
som behöver låna pengar.

År 2004 startades verksam-

heten av 650 företagare i
Västerbotten.Garantia arbetar tillsammans med andra
partners som till exempel
banker, Almi, Nyföretagarcentrum , Bizmaker och
Norrlandsfonden.
– Tillsammans kan vi underlätta för företag i framför
allt inlandet och glesbygd att
etablera sig och kunna växa.

”

Tillsammans
kan vi underlätta för företag i framför
allt inlandet
och glesbygd
Caroline Nyström Garantia

Ett medlemskap i den ekonomiska föreningen Garantia kostar 5000 kronor.
– Mikroborgen innebär
att vi kan borga för maximalt 25000 Euro och är
återförsäkrade i Europeiska
regional utvecklingsfonden
medan det större borgensåtagandet kan vara högst
60 procent av den bakom-

liggande säkerhetsbristen
ooch högst 600.000 svenska
kronor.

Statistik visar att i drygt sju

procent har borgenåtagandena löst ut.
Företagarnas medlemsinsatser bildar kapitalbasen
som sedan förstärks genom
nya partners.
– Tre miljoner av vårt
kapital kommer från våra
medlemmar. Resterande
27 miljoner kommer från
större företag,organisationer, kommuner och regioner, säger Caroline Nyström.
Garantia har fram till
och med 2016 utfärdat 509
borgen.
– Och vi har på så sätt
gjort det möjligt att för våra
medlemmar att kunna låna
totalt 808 miljoner kronor av
olika banker och finansin-

stitut som vi samarbetar
med.
Ungefär en fjärdedel av
beslutade borgen har sedan
starten lämnats till företag
som helt eller delvis ägs av
kvinnor.
– Fyra av fem jobb skapas
av småföretagare och vi är
en viktig länk i kedjan för
företagares möjlighet att
antingen starta ett företag
eller utveckla ett befintligt.
Vår kärnverksamhet utgår
hela tiden från våra medlemsföretagares bästa.

Nu arbetar man med att få

kontakt med olika företagsnätverk för att sprida kunskapen om dessa möjligheter till borgen som kan vara
den utlösande faktorn som
leder till att ett företag, kanske på landsbygden faktiskt
kommer igång.

LENNART LUNDBERG

Försening: Nipanskolans sexor
slipper att flytta till hösten
SOLLEFTEÅ. Nipanskolans
sexor slipper flytta till
hösten när de ska börja
i årskurs sju. Det är en
konsekvens att ombyggnadsarbetet av Nipanskolan har blivit försenat.
Sommaren 2017 fattade Sollefteå kommun beslut om
en ny högstadieorganisation som innebär att det ska
finnas två högstadieskolor i
Sollefteå tätort hösten 2018.
Beslutet innebar att högstadiets verksamhet även
ska bedrivas i Nipanskolans
lokaler samt att Nipansko-

lans F-3 verksamhet flyttas
till byggnad 22 på Nipan som
skulle stå helt klart till hösten 2018.

Sollefteå kommun äger in-

te fastigheten utan är hyresgäst. Hyresvärden har
varnat att fastigheten inte
kommer att kunna stå helt
klart till enligt plan till hösten och att arbete kommer
att behöva genomföras en
bit in i den nya terminen.
Därför har förvaltningen beslutat om en mjuk övergång
till ett nytt högstadium.
Örjan Abrahamsson, ställ-

företrädande skolchef vill
undvika stress.
– Jag är säker på att vi
kan forcera men det skulle
innebära en ökad stress för
lärare och elever som skulle
få flytta in i lokaler som inte är 100 procent klara. Att
vi får ett till högstadium är
en positiv förändring, säger
han.

Den mjuka övergången inne-

bär att elever som idag går
på årskurs 6 på Nipanskolan
stannar kvar och läser även
årskurs 7 på Nipanskolan.

LENNART LUNDBERG

Det blir en mjuk övergång till ett nytt högstadium på Nipanskolan, har
kommunen nu beslutat. Foto: ANETTE BODÉN

