KIRUNA
Vård och omsorg
Sjukvårdspartiet prioriterar närsjukvården på Kiruna
sjukhus. Vi vill bland annat återskapa ett fungerande BB
för vi anser att inget barn ska behöva födas på vägen.
Vi vill även återskapa ambulanstillgängligheten och för
att få mindre patienterna på vägarna krävs en MR
kamera på alla sjukhus i regionen, även i Kiruna.
Sjukvårdspartiet ska arbeta för att vanligt
förekommande sjukdomstillstånd till exempel de
ortopediska ska diagnostiseras, behandlas och vårdas i
Kiruna. De som bor i byarna ska inte behöva åka tiotals
mil enbart för ett blodprov därför vill vi återupprätta
distriktssköterskemottagningarna.
För att få närheten till vård i Kiruna och att detta ska
fungera i praktiken krävs mer personal, för att personal
överhuvudtaget ska vilja arbeta inom vården krävs det
att arbetsmiljön förbättras. Vi vill därför satsa på bättre
löne-och anställningsvillkor för personalen och bli en
attraktiv arbetsgivare.
Kiruna behöver inte bara vårdplatser utan även
seniorbostäder. Vi tror inte att alla äldre i absurdum vill
bo kvar hemma och därför krävs nybyggnationer av
bostäder för de äldre. Dessa bör planeras till centrala
delar av staden och inte dess utkant. Det är viktigt att
all personal på boende kan tala svenska så de gamla
förstår dem och det behövs särskild personal med

kompetens som klarar av att ge våra äldre ett tryggt
åldrande.
Sjukvårdspartiet vill även återinföra avtal gällande sjukoch tandvård för de som bor vid gränsen mellan Sverige
och Finland. Vi vill även införa avtal mellan Norr- och
Västerbottens för patienter som har svåra sjukdomar
och behöver anhöriga som stöd. Idag tvingas anhöriga
bo på patienthotell som kostar över 1 000 kronor per
natt vilket blir väldigt dyrt.
Regionalt
Vi bedömer att Regionen behöver en ny ledning!
Länsdelssjukhusen måste utvecklas -Inte avvecklas
Norra Sverige kräver en bassjukvård för att kunna få
akutvård när vi behöver den
Vi ska verka för att mammografibussen fortsatt ska
besöka alla kommuner
Näringsliv
Det är viktigt att stadsomvandlingen sker i symbios
med gruvnäringen och näringslivet. Utvecklingen av det
nya Kiruna ska präglas av långsiktig hållbarhet. För att
gynna den lokala företagsamheten ska kommunen, så
långt det är möjligt, upphandla produkter och tjänster
lokalt.

LKAB:s huvudkontor bör flyttas till Kiruna, dels för att
det ger mer arbetsmöjligheter och för att vi anser att
huvudkontoret bör ligga på samma plats som
verksamheten.
För att hela Kiruna kommun ska leva så måste även
landsbygden utvecklas, till exempel genom att
decentralisera arbeten till byarna.
Sjukvårdspartiet anser att det är en självklarhet att alla
har tillträde till vår vackra fjällvärld oavsett om vi är
vandrare, fiskare, jägare, skoteråkare, skidåkare,
renskötare eller turistföretagare. Med respekt för djur–
och naturliv samt varandras intressen kan vi alla
samspela och utöva våra intressen i fjällvärlden.
Förutsättningarna för framtida rymdturism måste
utvecklas.
Kommunikationer och infrastruktur
E10:an är kirunabornas enda väg ut i världen och därför
måste den förbättras till en väg där det är tryggt att
färdas. Kirunaborna har drabbats hårt med
nedläggningar av BB, akutkirurgi, ortopedi med mera
vilket medför att det är många sjuk- och
ambulanstransporter med patienter som måste färdas
till Gällivare- eller Sunderby Sjukhus på denna väg.
Ytterligare åtgärder som vi anser skulle förbättra och
förenkla resandet till och från Kiruna är dubbelspårig

järnväg till Narvik, avsluta avtalet med Norrtåg och
förlänga landningsbanan på Kiruna flygplats.
Utbildning
Våra barn ska ha Sveriges bästa skola!
För att ha behöriga lärare i skolan måste det satsas på
lärarrekryteringen. Erbjud lärarna bra löner, bra
arbetsmiljö, karriär samt tillgång till bostad.
Våra ungdomar ska ges möjlighet att bo kvar i Kiruna
efter studenten, vi måste därför utveckla och
möjliggöra universitetsstudier samt
forskningsverksamheter i Kiruna.
Vi ska även prioritera bostadsbyggandet med
hyresnivåer där gemene man har råd att bo. Detta så
att ungdomar och andra som blir av med sitt boende på
grund av gruvverksamheten får möjlighet att bo kvar.
Bygger vi fler äldreboenden så frigör även det bostäder.
Rösta på Sjukvårdspartiet i kommun- och regionval!
Vill du vara med och forma Kirunas framtid?
Kom med i Sjukvårdspartiet och arbeta aktivt!
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