LULEÅ
Sjukvårdspartiet i Luleå – Ditt parti i kommunvalet!
I Luleå fick Sjukvårdspartiet 6 665 röster vid
landstingsvalet 2014. En ökning med 1 354 röster
jämfört med landstingsvalet 2010 och om man utgår
från landstingsvalet 2006 en ökning med 2 545 röster.
Resultatet 2014 innebar att vi gick om moderaterna
och blev näst största parti i Luleå efter
socialdemokraterna i landstingsvalet.
Vi i Sjukvårdspartiet gick även framåt i kommunvalet i
Luleå men föll på mållinjen och hade behövt några
hundra röster till för att åter ta plats i
kommunfullmäktige. Nu tar vi nya tag och hoppas att
väljarna i Luleå inser att Sjukvårdspartiet behövs även i
kommunen.
Vi i Sjukvårdspartiet är inte tyngda eller låsta av
ideologiska spärrar som andra partier. Vi värderar varje
sakfråga för sig och tar ställning för de förslag som vi
anser majoriteten av väljarna föredrar.
Sammanhållen vård och omsorg
Hur många av er som kommer att rösta på valdagen
den 9 september känner till att landstingets (numera
regionens) sjukvård alltmer kommer att samordnas
med kommunens vård och omsorg?

2013 övergick hemsjukvården till kommunen och en
relativt stor grupp äldre med varierande behov erbjuds
nu vård och omsorg som utförs gemensamt av
regionen och kommunen. Denna grupp av äldre och
sjuka, färdas nu fram och åter mellan sjukhusens
akutmottagningar och kommunens hemtjänst. Några
dagar inlagd på sjukhuset, därefter utskrivning med
hemtjänst i sitt eget hem och dessvärre dröjer det ofta
inte länge förrän den äldre befinner sig på sjukhusets
akutmottagning igen.
Vi är övertygade om att en sammanhållen vård, utförd
av olika yrkeskategorier från både kommun och region i
form av ”hemtagningsteam” skulle minska antalet
akutintagningar på sjukhus och förbättra livskvalitén för
denna grupp av äldre och sjuka.
Röstar du in Sjukvårdspartiet i Luleås
kommunfullmäktige kan du vara säker på att vi bevakar
och verkar för att sjukvården och omsorgen av äldre
och funktionshindrade i Luleå ska ha en hög kvalité.
För dig som är direkt berörd och du som är yngre och
frisk men tänker på dina nära och kära är därför
Sjukvårdspartiet det naturliga valet (den vita valsedeln)
den 9 september.

Några exempel på vad vi vill inom det kommunala
ansvarsområdet:
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade
Stora satsningar på arbetsmiljöåtgärder måste initieras
för de som jobbar inom äldreomsorgen. En aktuell
undersökning som utförts av Kommunal visar att hela
27% av de som arbetar inom äldreomsorgen helst vill
lämna sitt yrke inom 3 år. Detta är alarmerande siffror
som kräver mer eller mindre omedelbara åtgärder.
De som vårdar anhörig i hemmet ska kunna anställas av
kommunen. I vissa fall ska insatser/stöd kunna utgå
utan att särskilt biståndsbeslut behöver tas. Ett omtag
och en genomlysning av anhörigstödet måste göras av
kommunen. Hur upplever de anhöriga kommunens
information?
Får anhöriga informationen om vilket stöd och hjälp
som finns?
Nyttjare inom hemtjänst och funktionshinderområdet
måste få bestämma mer om saker som är
betydelsefulla för dem i sin dagliga livsföring.
Skolan
Beslutet om ”Framtidens skola” innebär enligt vår
uppfattning en försämrad skola. Koncentration och

storskolor är inte lösningen för att uppnå en god
studiemiljö varken för våra barn eller de pedagoger
som ska ge dem en god start i livet.
Vi vill i övrigt
Att kommunens landsbygd får möjlighet att utvecklas
och knytas samman med centralorten genom ännu
bättre kommunikationer
Att kommunens rika kultur- och fritidsverksamhet ska
fortsätta att utvecklas
Att föreningar med breda aktiviteter inom idrott och
kultur ska prioriteras när det gäller kommunala bidrag
Att kommunfullmäktige ger direktiv till Lulebo att
bygga billiga ungdomsbostäder
Att ”helröret” som förbinder ”Tuttifruttihusen” i Södra
hamn med centrala Luleå ska vara kvar och renoveras
Rösta på Sjukvårdspartiet i kommun- och regionval!
Vill du vara med och forma Luleås framtid?
Kom med i Sjukvårdspartiet och arbeta aktivt!
Sjukvårdspartiet i Luleå
Dan Ankarholm, ordförande

070-291 99 17
dan.ankarholm@telia.com
Postadress:
Sjukvårdspartiet i Luleå
C/O Dan Ankarholm
Sundsvägen 111
95531 RÅNEÅ
Webbadress:
www.sjukvardspartiet.nu

