
ÄLVSBYN 

 

Riktning framåt 

Sjukvårdspartiet är tvärpolitiska och driver sakfrågor 
utan hänsyn till den nuvarande blockpolitiken. Det 
behövs nya beslutsfattare med nya insikter, nya 
erfarenheter och bedömningar för utvecklingen i 
Älvsbyns kommun. 

Vi kan inte placeras vare sig till höger eller vänster. Vårt 
mål är inställt på riktning framåt! 

 

Vård och omsorg 

Sjukvårdspartiet verkar för att resurserna till vård och 
omsorg ökas för en god omvårdnad och trygghet för 
alla i kommunen. De äldre ska ges möjlighet att bo 
hemma och partners ska få bo tillsammans så länge de 
önskar. För att detta ska vara möjligt krävs mer 
personal och att personalens utbildnings- och 
kompetensutvecklingsbehov säkerställs. 

 

Näringsliv 

Sjukvårdspartiet vill inrikta kraften på ett 
företagsvänligt klimat där småskalighet uppmuntras 
och såväl blivande som etablerade företag stöttas 
genom till exempel lokala upphandlingar. 



Hela kommunen ska få möjlighet att utvecklas. Det bör 
underlättas för byar som vill driva företag eller 
kooperativ att få stöttning. 

Turism, biltestverksamhet och byautveckling är några 
framgångsfaktorer. 

 

Utbildning 

Byskolorna måste finnas kvar för en levande landsbygd 
och vi vill påminna er om striden som varit den senaste 
mandatperioden. 

Sjukvårdspartiet verkar för att skolan verkligen blir en 
skola för alla. Antalet elever i klasserna begränsas av 
pedagogiska och arbetsmiljömässiga skäl, både för 
elever och lärare. Barn med särskilda behov ska ges 
ökade resurser likväl som personal – och lokal 
resurserna måste tryggas. 

Den allmänna utbildningsnivån i Älvsbyn ska höjas och 
utbudet i gymnasieskolan ska öka så de unga får 
möjlighet att välja studier i kommunen. De praktiska 
gymnasieprogrammen bör utvecklas i samarbete med 
näringslivet och på så sätt öka möjligheten till arbete 
direkt efter avslutade studier. 

Pendlingsmöjligheter är viktigt för att stimulera till 
högre studier med möjlighet att bo kvar i Älvsbyn. 

Samarbetet mellan hem, skola, polis och socialnämnd 
ska stärkas för att tidigt upptäcka barn och unga i 



”riskzon”. Detta för att åtgärder ska vidtas så dessa 
individer får de stöd och hjälp de behöver så snart det 
är möjligt. 

 

Miljö 

Sjukvårdspartiet verkar för en ökad miljömedvetenhet 
inom samtliga kommunala verksamheter. Ett 
miljöledningssystem ska inarbetas i den kommunala 
ledningsstrukturen och kommunen ska i sitt bokslut 
väga in miljöaspekterna i ett så kallat ”grönt bokslut”. 

 

Kultur och fritid 

Sjukvårdspartiet verkar för att hela kommunens 
särprägel bevaras genom att samtliga byar får 
möjlighet till utveckling och att ideella organisationer 
med verksamhet riktad till barn- och ungdom gynnas. 

Alla ska trivas i Älvsbyn därför är en meningsfull och 
tillgänglig fritid viktig. Idrottsanläggningarna ska vara 
tillgängliga för alla då idrottsengagemanget inte bara är 
viktig del för en meningsfull fritid utan även 
betydelsefullt som friskvård i hälsofrämjande syfte. 

Kommunen ska i större omfattning möjliggöra 
konserter och konstutställningar på offentliga platser 
samt medverka till att lokala konstnärer och artister ges 
möjlighet att uttrycka sin konstform. 



 

Sjukvårdspartiet tar ställning mot den planerade gruvan 
i Laver då vi anser att de eventuella tillskott denna 
skulle kunna tillföra kommunen äts upp av den åverkan 
blir på miljön. (Friluftsliv, fiske, jakt, turistnäring). 

 

Rösta på Sjukvårdspartiet i kommun- och regionval! 

Vill du vara med och forma Älvsbyns framtid? 

Kom med i Sjukvårdspartiet och arbeta aktivt! 

 

Sjukvårdspartiet i Älvsbyn 

Jörgen Afvander, ordförande 

070–534 54 50 

j.afvander@telia.com 

 

Postadress: 

Sjukvårdspartiet i Älvsbyn 

Box 160 

961 22 Boden 

 

Webbadress: 

www.sjukvardspartiet.nu 
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