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Sakfrågornas lösning

är viktigare än den politiska ideologin
•
•
•
•

•
•
•
•
•

En demensavdelning ska inrättas
Nolltolerans av drogmissbruk, missbruk måste motverkas i tidig ålder
Haparanda Hälsocentral ska utvecklas,
inte avvecklas
Närsjukvården ska vara tillgänglig
dygnet runt, med ambulanser och
läkarjour.
Röntgen måste bli kvar
Vi behöver våra OBS-platser
Vi behöver tillgång till en utökad
psykiatrisk vård
Kalix Sjukhus måste utvecklas, inte
avvecklas
Tillgång till kvalificerad vård över
riksgränser för de som önskar

Näringsliv och utveckling
•

En tredjedel av våra medborgare
röstade på Sjukvårdspartiet i Landstingsvalet 2014, nu vill vi delta i
kommunvalet 2018 och hoppas på
motsvarande förtroende.
Vi vill fokusera på sjukvård- och omsorgsfrågor men det är viktigt att hela den kommunala verksamheten fungerar bra. Våra
skattemedel ska användas ansvarsfullt,
resurserna måste användas på bästa sätt så
att skatterna och övriga medel räcker till.
Tydlighet, ärlighet och transparens är våra
ledord i det politiska arbetet.
Er röst på Sjukvårdspartiet i Haparanda
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innebär att vi ges möjlighet att bevaka våra
kärnområden vård, skola och omsorg så att
våra barn och äldre handhas på ett bättre
sätt.
Om Sjukvårdspartiet får ett ökat inflytande på kommunens verksamheter leder
detta till ökad trygghet och trivsel för oss
som bor och verkar i Haparanda kommun.
Vi har alla fått erfara att hälsocentralens resurser beskärs och att bland annat
röntgenfunktionen är under prövning. Vi
behöver en röntgenfunktion i Haparanda,
dels för att minska antalet resor till Kalix
och för att underlätta rekryteringen av
vårdpersonal till Haparanda hälsocentral.

Sjukvård, hemsjukvård och
omsorgen av våra äldre
•

•
•
•
•
•

Relationen mellan länssjukvården och
kommunens hemsjukvård ska förbättras
Delade turer ska avskaffas
Anhörigvårdarna ska uppmärksammas
Vi ska verka för en bra relation med
frivilligorganisationerna
Våra äldreboenden ska motsvara de
behov som de äldre kräver
Vi behöver äldreboenden i våra övriga
kommuncentra

•
•
•

Vi ska verka för en fungerande lokal
företagsorganisation som vill samarbeta med kommunen och tillsammans
stimulera våra företag till samarbete
Haparanda behöver nyetablering av
fler företag i olika branscher
Alla bör får tillgång till fibernät, till en
rimlig kostnad
Landsbygden ska ges möjlighet till
utveckling och knytas samman med
centralorten

•

•
•

Besöksnäringen bör utvecklas, vi har
en stor potential att ta till vara på i vår
skärgård
Livsmedelsproduktion i vår geografiska
närhet ska stimuleras
Vi behöver ett mer utvecklat samarbete
över gränsen, där båda städerna kan
dra fördel

Skolan
•
•

•
•

Skolan ska ha en nollvision mot
mobbing
Lärarnas befogenheter ska formas så
att det leder till bättre ordning och
studiero i skolmiljön
Vi behöver fler behöriga lärare i våra
skolor
Vi ska ha en kompetent skola som
ger fler elever gymnasiebehörighet

Polis och Räddningstjänst
•

•
•
•

Haparanda ska ha fler stationära
poliser och ett tydligare samarbete med
den lokala tullmyndigheten
Polis ska finnas dygnet runt i
Haparanda
Räddningstjänsten ska tilldelas mer
resurser
Vi ska verka för en nollvision mot
förekomsten av droger

Rösta på Sjukvårdspartiet i kommun- och regionval!
Vill du vara med och forma Haparandas framtid?
Kom med i Sjukvårdspartiet och arbeta aktivt!
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Sjukvårdspartiet i Haparanda
Anders Rönnqvist, ordförande
070-607 44 35
info@kanro.se
Postadress:

Sjukvårdspartiet i Haparanda
C/O Anders Rönnqvist
Stationsgatan 44, 953 31 Haparanda
Webbadress:

www.sjukvardspartiet.nu
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