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pendeltågstrafik och förskottsfinan-
siering av projektet för en trafiksäker 
väg 97. När pendeltågstrafiken startar 
måste en översyn av kollektivtrafikens 
omstigningsplats ske. Det möjliggör 
öppnandet av Kungsgatan.

Miljö
• Vår framtidsbild av Boden innebär 

en fossilfri kommun, alla kommunala 
fordon bör drivas av biogas eller el och 
solceller bör finnas på i stort sett alla 
offentliga byggnader. Boden ska vara 
en ekokommun där såväl unga som 
gamla har tillgång till giftfria ekolo-
giska livsmedel. Boden ska leverera 
miljövänlig energi som ska vara bland 
Sveriges billigaste.

• Naturvärden ska prioriteras högt, såväl 
i stad som på landsbygd.

• Vi vill utveckla landsbygdscentra.
• I Bodens vattenvägar skall fisken 

kunna vandra fritt, vi verkar för att 
öppna så kallade laxtrappor.

• Vi värnar om våra få kvarvarande lant-
brukare, som är viktiga för landskaps-
miljön och självförsörjningsgraden.

• Bodens kommun ska vara en av Sveri-
ges bästa arbetsgivare där heltid är en 
rättighet och arbetsmiljön prioriteras 
då den är en viktig del av individens 
livsmiljö, ofta en tredjedel av dygnet.

• Vi har via kommunens ägande och 
sjukvårdspartiets ordförande i BEAB, 
medverkat i upphandlandet av en ny 
kraftvärmepanna för att säkra en stabil 
och kostnadseffektiv fjärrvärme för 
kommuninvånarna.

Utveckling
Vi vill ha ett levande Boden, öppet och 
inkluderande fyllt med framtidstro. Vi ver-
kar för ett levande centrum, med många 
affärer och ett utbud av allehanda aktivite-
ter, men vi behöver utveckla kommunens 

alla delar. Vi känner till att byarna genom 
sina många idéer och initiativ verkligen 
kan bidra till kommunens utveckling. 
Därför krävs ett starkt samarbete med 
företagarna för att säkerställa Bodens 
näringslivsutveckling.

Se till att Boden får en stabil ledning 
där Sjukvårdspartiet med våra grundläg-
gande värderingar får en starkare ställning.

Boden fyllt med framtidstro! 

BODEN – SJUKVÅRDSPARTIET

Sjukvårdspartiet har funnits sedan 
1994 och har hela tiden kämpat för 
hälso- och sjukvård, äldreomsorg 
och andra sociala frågor. Vi har en 
pragmatisk hållning, vilket innebär 
att vi tror på samarbete och gemen-
samma lösningar snarare än dogmer 
och enpartistyre.

Vi har medverkat i Bodens kommunled-
ning under två olika mandatperioder, 
perioder som präglats av samförstånd 
och utveckling med få kontroverser. Den 
gångna mandatperioden har vi haft ett 
utmärkt samarbete och god personkemi. 
Det finns inget så förödande som interna 

strider och kommunal oreda. Det tar kraft 
och förhindrar en stabil utveckling. Vi tror 
på ett Boden med innovations- och ut-
vecklingskraft, de senaste åren har vi tagit 
ansvar för det. Äldrevård och skola som 
högsta prioritet samt planering för tillväxt, 
inflyttning och en stabil arbetsmarknad.

Enpartistyrets tid är över vilket innebär 
att även en framtida kommunledning mås-
te bygga på samarbete. Vad en framtida 
ledning behöver är en starkare ställning 
med fler mandat, för att minska risken för 
sårbarhet.

Vi vill vara med och leda Boden så rösta 
på oss i valet 9 september 2018!

Äldreomsorg
• Äldreomsorgen är en prioriterad verk-

samhet, ett nytt äldreboende är under 
byggnation. Vården och omsorgen ska 
hålla hög kvalitet oavsett om den är i 
kommunal eller privat regi.

• Korttidsplatser måste finnas för att 
täcka behovet, vi kan inte betala regio-
nen stora onödiga summor för medi-
cinskt färdigbehandlade på sjukhusen.

Barn, ungdom och studier
• Vi ska satsa på våra ungdomar och få 

vår skola att bli ett föredöme gällande 
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Rösta på Sjukvårdspartiet i kommun- och regionval!
Vill du vara med och forma Bodens framtid? 

Kom med i Sjukvårdspartiet och arbeta aktivt!

Sörbyparken

Harads

Centrum

betyg och integration. Vi är positiva 
till friskolor såsom den planerade i 
Bredåker.

• Sjukvårdspartiet planerar för den fort-
satta inflyttningen genom utbyggnad 
av förskolor och skolor.

• ”100-kortet” som ger fria bussresor 
för ungdomar och fria studentresor till 
LTU är här för att stanna, det har ökat 
bussåkandet.

• Gymnasieutbildningar bör få bredare 
utbud, vi vill ha kvar idrottsgymna-
sium som möjliggör kombinerande av 
utbildning och idrott för våra ungdo-
mar.

Leva – och bo
• Vi planerar för den fortsatta inflytt-

ningen genom utbyggnad av skolor 
och fritidsanläggningar. Det som måste 
prioriteras är en ny ishall och ett nytt 
ridhus.

• Det byggs som aldrig förr, inte minst i 
Sävast där tomter sålts i samma minut 
som de släppts till försäljning. För att 
minska den rådande bostadsbristen be-
höver vi därutöver hyresrätter till såväl 
gammal som ung och skapa förutsätt-
ningar för ytterligare nybyggnationer.

• Pendlandet måste underlättas genom 


