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Vi sätter vården främst!
Nu är det dags för en ny ledning,
rösta på Sjukvårdspartiet
1

Partiets grundstenar
Alla med grundläggande
demokratiska värderingar
kan vara medlem i partiet.
Sjukvårdspartiet är blockpolitiskt obundet och
benämns tvärpolitiskt.

Partiet skall verka för alla
norrbottningars rättvisa
välfärd.

Samverkan och
samförståndslösningar
ska eftersträvas.

Partiet tillåter medlemskap
i annat politiskt parti.

Partiet arbetar för
jämställdhet mellan könen.
Arbetet ska inriktas för
en utveckling av sjukvård,
lokalt näringsliv, en uthållig tillväxt, ökad sysselsättning och en
inomregional balans.

Partiets arbete ska
präglas av rättvisa, omsorg
och ärlighet.
Folkomröstning ska
i större utsträckning til�lämpas i stora frågor.

Detta är
Sjukvårdspartiets
valprogram 2018

Besöksadress:
Drottninggatan 13, Boden
Postadress: Box 160, 961 22 Boden

Ansvarig utgivare: Kenneth Backgård Telefon: 0921-515 40.
Tryck: Mediateam
kansliet@sjukvardspartiet.nu
Upplaga 134 000 ex.
www.sjukvardspartiet.nu
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Sakfrågans lösning och
inte politisk färg ska prägla
partiets arbete.

Partiet kan verka inom samhällets alla demokratiskt
valda församlingar.

Partiet skall verka för
att alla delar av länet ska
utvecklas.
Samarbete ska aktivt
sökas med partier och
föreningar som delar dessa
värderingar.

MEDLEMSKAP
50:– till bankgiro 5903-2904.

Regionprogrammet

Valet 2018
– Din chans till
en bättre hälso- och
sjukvård i hela
länet!

Rösta olika
– vad du än röstar på
i riksdagsvalet, så rösta på
Sjukvårdspartiet i region- och
kommunval!
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REGION NORRBOTTTEN – SJUKVÅRDSPARTIET

Dags för en förändring
Prioritera vården – Låt Sjukvårdspartiet
utveckla sjukvården

Hälso- och sjukvården har som ni vet varit

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

vår främsta drivkraft alltsedan starten 1994.
Vi har alltid haft ett starkt folkligt stöd och

Du kan personrösta genom att sätta
ett kryss för den kandidat du
helst vill ska bli vald. Du kan inte person
rösta på fler än en eller någon
annan kandidat än dem som står nedan
.
1. Kenneth Backgård, Leg. Psykolog,
Boden
2. Doris Messner, Läkare, Kiruna
3. Johnny Åström, Maskintekniker,
Piteå
4. Åke Fagervall, F.d. Lärare, Pello
5. Dan Ankarholm, Jur. kand./F.d. Komm
unchef, Råneå
6. Anders Sundström, Fritidspolitik
er, Boden
7. Margareta Henricsson, F.d. Komm
unsekreterare, Malmberget
8. Ann-Christin Åström, Specialistsju
ksköterska, Piteå
25.		 William Torikka, Studerande, Luleå
9.
BodenLennart Ojanlatva, Ingenjör, Kangos
26.		 Christer Bergdahl, Företagare, 10.		
re Anders Bohm, F.d. Brandman/Ambulanssjukvårdare, Luleå
27 . Nicklas Johansson, Lärare, Gälliva
11.		Piteå
Erika Sjöö, Administratör, Boden
28.		 Monika Karlsson, Undersköterska,
12.		 Borneå
Ek, Pensionär, Kiruna
Överto
29.		 Maire Nyström, Sjuksköterska, 13.		
Jörgen Afvander, Undersköterska/Sk
ötare, Älvsbyn
30.		 Staffan Eriksson, Företagare, Luleå
14.		 Ander
s Rönnqvist, Civilekonom, Haparanda
rska, Boden
31.		 Heli Valjus Helin, Specialistsjuksköte
15.		
Anna
Scott,
IT-spe
cialist,
Luleå
32.		 Dick Vånsjö, F.d. Officer, Kiruna16.		
Terese
Älvsbyn,nFrisör, Boden
Falk
a, Caroli
okersk
äde/K
33.		 Veronica Afvander, Ekonomibitr
17.		
Stig
Nordq
ö
vist, Läkare, Gällivare
erska, Tärend
34.		 Ann-Sofie Henriksson, Distriktssköt
18.		 Martin Åström, Bergmaterialingen
jör, Piteå
35.		 Lena Pallin, Administratör, Luleå
19.		
Tomas
Vedestig, Handledare, Övertorneå
36.		 Roland Dahlqvist, Kock, Boden20.		
Marga
retaornas
Dahlén, Sjuksköterska, Luleå
e, Palohu
37.		 Tommy Krigsman, F.d. Gruvarbetar
21.		
PiteåMaglic, Lantmätare/Kriminalvårdare, Boden
ska,Sead
38.		 Malin Markström, Undersköter
22.		 Sören
ö Sidér, F.d. Ingenjör, Kiruna
39.		 Mats Bodmark, Fil. Magister, Tärend
23.		 Lena Hedman, Undersköterska,
Vidsel
40.		 Robert Edin, Ekonom, Luleå 24.		
Anne Stridsman, Distriktssköterskeb
Boden
arnmorska, Kangos
41.		 Adrian Mirell, Kvalitetstekniker,
ka, Vittangi
42 . Ulla Isaksson, Distriktssjukköters
Vidsel
43.		 Mikael Hedman, Yrkeschaufför,
tein
NORRBOTTEN
44.		 Ole Lampinen, Ingenjör, Svans
, Luleå
0193-11809
45.		 Berit Vesterlund, F.d. Speciallärare
46.		 Niclas Sjöö, Operatör, Boden
re
47.		 Göte Eriksson, Ekonom, Gälliva
48.		 Ewa Åström, Affärsbiträde, Rosvik
Junosuando
49.		 Alice Videkull, F.d. Idrottslärare,
50.		 Fred Nyström, Ingenjör, Luleå
51.		 Edwin Mirell, Yrkeschaufför, Boden
Kiruna
52.		 Birgitta Pounu, Administratör,
hef, Vidsel
53.		 Sandra Pettersson, Receptionsc
Juoksengi
54.		 Yvonne Kangas, Undersköterska,
55.		 Bengt-Åke Strand, Pensionär, Töre
a, Boden
56.		 Ulrika Lundmark, Sjukskötersk
re
57.		 Clary Eriksson, F.d. Lärare, Gälliva
Rosvik
58.		 Karin Andersson, Sjuksköterska,

72 namn hittar du på www.val.se
Den fullständiga valsedeln med alla
r.
amkan du även se samtliga kandidate
progr
detta
i
På sidorna 8 samt 28–30
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har sedan starten varit det största oppositionspartiet. Nu visar opinionssiffror att vi kanske
är det största partiet efter valet. Då utlovar vi
förändring!
Prioritera vården – Omorganisera
Vi vill ha en organisation byggd på jämlikhet och större
geografiskt inflytande
Sjukvårdens verksamheter lider av allvarliga problem,
skattehöjningar och neddragningar fungerar inte för
att förbättra den norrbottniska hälso- och sjukvården.
Pengarna räcker, men används fel. Det behövs kraftfulla
organisatoriska insatser då organisationen är otymplig
och föråldrad. Helhetssynen mellan verksamheterna har
gått förlorad, sjukvården måste prioriteras och övriga
verksamheter måste tonas ner.

Centraliseringen bygger på ett falsarium
Centraliseringen i sjukvården bygger på helt felaktiga
uppgifter om volymens betydelse för vårdens kvalité. I
materialet har avlidna räknats flera gånger och diagnoser
som inte har med dödsorsak att göra har använts som
underlag. Kort sagt, vilseledande och bedrägligt. (SVT:s
Dokument Inifrån, Maj 2018.)

Vi vill nu, en gång för alla,
sätta stopp för centraliseringen!

SJUKVÅRDSPARTIET – REGION NORRBOTTEN

Sjukvården raseras
– Patienterna på vägarna
L Trots skattehöjning fortsätter
nedmonteringen av sjukvården,
vårdköerna växer och väntan blir
för många, tyvärr för lång.
L Ledningen fortsätter att centralisera och patienterna får allt längre
till vården. Vården handlar mer
om transporter än behandling på
plats. Ambulanser och helikoptrar
ska inte ersätta den patientnära
vården.
L Vårdplatser läggs ner och
Sverige har lägst antal vårdplatser
per 1000 invånare i hela Europa
vilket medför att vårdavdelningar
ofta är överbelagda.
L Röntgenverksamheter och
distriktssköterskemottagningar
läggs ner. Tillgängligheten försämras och väntetiderna blir längre
och längre.
L Väntetider inom psykiatrin
når rekordnivåer och självmordsantalet ökar bland våra unga.
L Personalen sliter, många gånger
i en dålig arbetsmiljö med för låg
lön.

Detta är vårdgarantin (Socialstyrelsen)
0 – Söker du primärvården, vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen, ska
du få kontakt med dem samma dag
du söker dem.
7 – Bedömer primärvården att en
läkare bör kopplas in, ska du få en
läkartid inom högst sju dagar.
90 – Som patient ska du som mest
behöva vänta i 90 dagar, efter det
att en remiss gått iväg, på ett första
besök i den specialiserade vården.

90 – Som patient ska du inte behöva
vänta mer än 90 dagar på den
behandling eller operation som
specialistläkaren ordinerat.
Landstingen/Regionerna är i och
med vårdgarantin skyldiga att
hålla tidsgränserna.

L Vårdgarantierna uppfylls inte.
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REGION NORRBOTTEN – SJUKVÅRDSPARTIET

Vi vill visa vägen framåt – vägen till jämlik vård
Vi går från ord till handling, det
är dags att lyfta den norrbottniska
sjukvården där vårdgarantierna
uppfylls.
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•

Vårdpersonalen ska prioriteras med
direkta insatser för arbetsmiljö och lön.
Minst 100 av de 300 miljoner kronor
regionen lägger på hyrpersonal ska
satsas på bättre arbetsförhållanden till
personalen i den egna verksamheten.
Arbetsgivaren ska bekosta specialistutbildning.

•

Satsningar på närsjukvården och fast
läkarkontakt, listning på läkare inte
hälsocentral.

•

Röntgen på de större hälsocentralerna.

•

Obsplatser på hälsocentralerna.

•

Åter öppna distriktssköterskemottagningar.

•

Fem sjukhus med möjlighet till egen
profilering. MR kamera i Kalix och
Kiruna, tiden till diagnos och behandling är av största vikt.

•

Fler slutenvårdsplatser, personalen skall
inte behöva ägna
värdefull tid till platsletande.

•

Psykiatrins väntetider måste reduceras.

•

Screening av prostata-, tjock- och ändtarmscancer är en insats för folkhälsan
och minskat lidande för den drabbade.
(Screen-ing med magnetkameraundersökning för män som har höga PSAnivåer anses av många experter vara den
mest lovande.)

•

Bibehålla tillgängligheten till mammografi i hela länet. Ingen åldersbegränsning för mammografi eller cellprover.

•

Förbättra strokevården med intensivare
rehabiliteringsinsatser.

•

Varmvattenbassänger är viktigt för
såväl sjukvårdande behandling som
rehabilitering.

•

En folktandvård för alla, tänderna
tillhör kroppen.

SJUKVÅRDSPARTIET – REGION NORRBOTTEN

Regional utveckling
Ursinne mot vansinne!

Norrbotten är en stor men sammanhållen region som utifrån ett
regionalperspektiv har alla förutsättningar att utvecklas.
Regionen har en BNP som borde innebära större möjligheter till såväl lokal
som regional tillväxt. Ett arbete som inte
minst bedrivs inom ramen för Sveriges
vattenkraftskommuner. En större del av
nettoavkastningen borde kunna förbli en
tillgång i länet. Det är enligt vårt synsätt
inte bara en möjlighet utan på sikt också
en nödvändighet för att kompensera ett
lägre befolkningstal.
Trots att sjukvården är den verksamhet som redan idag kostar mest så vill vi
nedprioritera viss projektverksamhet inom
regional utveckling, kultur och kollektivtrafik till förmån för sjukvården.

Norrbottens

Västerbottens

Jämtlands
Västernorrlands

Sjukvårdspartiet bidrog till att stoppa
en planerad Storregion!
När hotet om storregion tornade upp sig
på den norrbottniska himlen, så vidtog
Sjukvårdspartiet omedelbart åtgärder för att
stoppa vansinnet. Vi startade Folkinitiativet;
Nej till en storregion. En namninsamling
med över 23 000 namnunderskrifter där vi
även hade landshövdingens stöd. Luleå är
därför fortfarande residensstad istället för
Umeå eller Sundsvall.
Tack ska ni ha – för stopp blev det!
Vi tackar vår tidigare landshövding och
hälsar vår nya välkommen till den stora
regionen Norrbotten – 25 % av landets yta!
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KANDIDATER – REGIONFULLMÄKTIGE
Kandidaterna nr 21–72 finner du på sidorna 28–30 >>
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5. Dan Ankarholm

1. Kenneth Backgård

2. Doris Messner

3. Johnny Åström

4. Åke Fagervall

Leg. Psykolog, Boden

Läkare, Kiruna

Maskintekniker, Piteå

F.d. Lärare, Pello

Jur.kand./Fd. Kommunchef,
Råneå

6. Anders Sundström

7. Margareta Henricsson

8. Ann-Christin Åström

9. Lennart Ojanlatva

10. Anders Bohm

Fritidspolitiker, Boden

Fd. Kommunsekreterare,
Malmberget

Specialistsjuksköterska, Piteå

Ingenjör, Kangos

Fd. Brandman/Ambulanssjukvårdare, Luleå

11. Erika Sjöö

12. Bo Ek

13. Jörgen Afvander

14. Anders Rönnqvist

15. Anna Scott

Administratör, Boden

Pensionär, Kiruna

Undersköterska/Skötare,
Älvsbyn

Civilekonom, Haparanda

IT-specialist, Luleå

16. Terese Falk Carolin

17. Stig Nordqvist

18. Martin Åström

19. Tomas Vedestig

20. Margareta Dahlén

Frisör, Boden

Läkare, Gällivare

Bergmaterialingenjör, Piteå

Handledare, Övertorneå

Sjuksköterska, Luleå

SJUKVÅRDSPARTIET – KOMMUNVALEN

Vi ställer upp i kommunvalet i nio kommuner, men vårt mål är att
ställa upp i samtliga. Bor du i någon av kommunerna där vi inte

finns representerade i kommunvalet och skulle vilja
engagera dig – kontakta oss!
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Läs igenom och
hitta din kandidat!
Vårt sammanfattade program för följande kommuner:

Du kan personr
östa genom att
sätta ett kryss
du helst vill sk
för den kandida
a bli vald. Du ka
t
n inte personr
östa på fler än
eller någon an
en
nan kandidat än
de som står ne
dan.
1.		 Margareta
Henricsson, F.d
. Kommunsekre
2.		 Nicklas Jo
terare, Ma
hansson, Lärar
e, Gällivare
3.		 Stig Nordqv
ist, Läkare, Gälliv
are VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
4.		 Torbjörn Sa
ndin, F.d. Gruv
arbetare, Gälliv
5.		 Anna Henr
are
iksson, Hälsoråd
givare, Gällivare
6.		 Tommy Kr
igsman, F.d. Gr
uvarb
etare, Palohgenom
Du kan
personrösta
7. 		 Göte Eriks
uornasatt sätta ett kryss för den kandidat
son, Ekonom,
llivare
duGä
helst
vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en
8.		 Clary Eriks
son, F.d. Lärare,
Gäeller
llivare
någon annan kandidat än de som står nedan.
9.		 Gerhard La
rsson, Pension
är, Gällivare
10. 		 Bror Henr
icsson, F.d. Kons
1.
Dick
F.d. Officer, Kiruna
ult, MalmbeVånsjö,
rget
2. Bo Ek, Pensionär, Kiruna
3. Doris Messner, Läkare, Kiruna
4. Sören Sidér, F.d. Ingenjör, Kiruna
5. Birgitta Pounu, Administratör, Kiruna
6. Ulla Isaksson, Distriktssköterska, Vittangi
GÄLLIVARE
7. Ulf Isaksson, Väderobservatör, Vittangi
0193-11815
8. Jörgen Ek, Tekniker, Kiruna
9. Arne Esberg, Pensionär, Karesuando
10. Hanna Fredriksson, Besiktningstekniker, Kiruna
12. Per Eriksson, Projektledare, Kiruna
13. Lars Larsson, Musiker, Kiruna
14. Eilert Wanhatalo, Pensionär, Kiruna

KIRUNA
0193-11814

sid 10–11
sid 12–13
sid 14–15

sid 16–17
sid 18–19
sid 20–21
sid 22–23
sid 24–25

sid 26–27

>>
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BODEN – SJUKVÅRDSPARTIET

Kenneth Backgård, ordförande Sjukvårdspartiet i Boden

Boden fyllt med framtidstro!
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 gemensamma lösningar snarare än dogmer
och enpartistyre.
Vi har medverkat i Bodens kommunledning 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 utvecklingskraft, 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 måste 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

Leva – och bo

•

•

•

Äldreomsorgen är en prioriterad verksamhet, 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 regionen stora onödiga summor för medicinskt färdigbehandlade på sjukhusen.

•

Barn, ungdom och studier
•
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betyg och integration. Vi är positiva
till friskolor såsom den planerade i
Bredåker.
Sjukvårdspartiet planerar för den fortsatta 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 idrottsgymnasium som möjliggör kombinerande av
utbildning och idrott för våra ungdomar.

Vi ska satsa på våra ungdomar och få
vår skola att bli ett föredöme gällande

•

Vi planerar för den fortsatta inflyttningen 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 behöver vi därutöver hyresrätter till såväl
gammal som ung och skapa förutsättningar för ytterligare nybyggnationer.
Pendlandet måste underlättas genom

SJUKVÅRDSPARTIET – BODEN
pendeltågstrafik och förskottsfinansiering 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 ekologiska 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 lantbrukare, som är viktiga för landskapsmiljön och självförsörjningsgraden.
Bodens kommun ska vara en av Sveriges 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 verkar för ett levande centrum, med många
affärer och ett utbud av allehanda aktiviteter, men vi behöver utveckla kommunens

Sörbyparken

Harads

Centrum

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 grundläggande värderingar får en starkare ställning.

Rösta på Sjukvårdspartiet i kommun- och regionval!
Vill du vara med och forma Bodens framtid?
Kom med i Sjukvårdspartiet och arbeta aktivt!

Sjukvårdspartiet i Boden
Kenneth Backgård, ordförande
0921-515 40
kenneth.backgard@egonet.se
Postadress:

Sjukvårdspartiet i Boden
Box 160, 961 22 Boden
Webbadress:

www.sjukvardspartiet.nu
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GÄLLIVARE – SJUKVÅRDSPARTIET

Våra framtidsbilder
Äldreomsorg
Våra äldre medborgare ska ha ett värdigt liv med god
livskvalitet oavsett boende. Utomhusvistelser och dagverksamhet är en rättighet.
• Väl utbyggd hälsovård med fler händer i vården samt
god arbetsmiljö.

Barn och skola
När man som barnfamilj väljer boende
och närmiljö så är möjligheterna till bra
barnomsorg, fritidsverksamhet och skola
mycket viktiga faktorer.
• Mer resurser i de lägre åldrarna.
• Rätt till utomhusaktiviteter.
• Två lärare i varje klassrum, minst en
utbildad.

Ungdomar
Ungdomar ska ges möjlighet att delta
i utvecklingen av Gällivare kommuns
framtid.
• Ungdoms- och handikappidrotter
bör utvecklas.
• Ungdomar ska ges möjlighet att
praktisera som politiker.

Demokrati
Demokrati innebär att ALLA ska få
chansen att komma med förslag och idéer.
Utveckla medborgarfrågor i kommunen.
• Fortsatt samarbete över partigränser.

Tänk nytt! Rösta på oss i kommun- och regionvalet!
12

SJUKVÅRDSPARTIET – GÄLLIVARE
Norrbottens Sjukvårdsparti – Gellivare

Sjukvård

Trygg kommun

•

•

•
•
•

Tydlig samverkan mellan kommun och
region (landsting).
Kraftfulla insatser mot psykisk ohälsa.
Kvalitativ vård i livets slutskede.
Sjukhusdirektionen tillbaka.

•

•
•

Ett tydligt samarbete mellan kommun
och polis.
Larmcentralen tillbaka, kommunal
larmcentral med aktiv bevakning
dygnet runt.
Aktiv kvinnojour.
Aktiv drogbekämpning.

Alla människors lika värde
Samhället ska utformas så att människor
med funktionsnedsättning i alla åldrar blir
fullt delaktiga i samhällslivet.
• Funktionshindrade ska ha tillgång till
ledsagare.
• Samhällsinformationen ska anpassas
och vara tillgänglig för funktionshindrade.

Landsbygden
Landsbygdens invånare ska ha samma
förutsättningar till vård, skola och omsorg
som tätorterna.
• Bra kommunikationer mellan landsbygd och tätort.
• Närproducerad mat.

Sjukvårdspartiet i Gällivare
Margareta Henricsson, ordförande
070-635 06 24
margareta_henricsson@hotmail.com
Postadress:

Rösta på Sjukvårdspartiet i kommun- och regionval!
Vill du vara med och forma Gällivares framtid?
Kom med i Sjukvårdspartiet och arbeta aktivt!

Sjukvårdspartiet i Gällivare
C/O Margareta Henricsson
Aftonstigen 11, 983 34 Malmberget
Webbadress:

www.sjukvardspartiet.nu
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HAPARANDA – SJUKVÅRDSPARTIET

Sakfrågornas lösning

är viktigare än den politiska ideologin

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
14

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

SJUKVÅRDSPARTIET – HAPARANDA

•
•
•
•

•
•
•
•
•

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
•

•
•
•

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!

VAL TILL
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TIGE
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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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KIRUNA – SJUKVÅRDSPARTIET

Ett ovanligt parti
för vanliga människor
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 för att få mindre patienter på
vägarna och det 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 sjuk- och 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
•

•

•
16

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

SJUKVÅRDSPARTIET – KIRUNA

•

•

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. Vi måste en gång för alla få ordning
på busstrafiken till och från Kiruna.

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!

Sjukvårdspartiet i Kiruna
Dick Vånsjö, ordförande
073-051 67 21
dick.vansjo@gmail.com
Postadress:

Sjukvårdspartiet i Kiruna
C/O Dick Vånsjö
Illervägen 18, 981 37 Kiruna
Webbadress:

www.sjukvardspartiet.nu
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LULEÅ – SJUKVÅRDSPARTIET

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
18

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.

SJUKVÅRDSPARTIET – LULEÅ

VAL TILL KOMM

UNFULLMÄKT

Övrigt
•

•
•

Kommunens landsbygd får möjlighet
att utvecklas och knytas samman med
centralorten genom ännu bättre kommunikationer
Kommunens rika kultur- och fritidsverksamhet ska fortsätta att utvecklas
Föreningar med breda aktiviteter inom
idrott och kultur ska prioriteras när det
gäller kommunala bidrag

•

•

Kommunfullmäktige ger direktiv till
Lulebo att bygga billiga ungdomsbostäder
”Helröret” som förbinder ”Tuttifruttihusen” i Södra hamn med centrala
Luleå ska vara kvar och renoveras
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LULEÅ
0193-11810

Rösta på Sjukvårdspartiet i kommun- och regionval!
Vill du vara med och forma Luleås framtid?
Kom med i Sjukvårdspartiet och arbeta aktivt!

IGE

Sjukvårdspartiet i Luleå
Dan Ankarholm, ordförande
070-291 99 17
dan.ankarholm@telia.com
Postadress:

Sjukvårdspartiet i Luleå
C/O Dan Ankarholm
Sundsvägen 111, 955 31 RÅNEÅ
Webbadress:

www.sjukvardspartiet.nu
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PAJALA – SJUKVÅRDSPARTIET

Pajala – Möjligheternas kommun
Sjukvårdspartiet – Ditt parti i Pajala

Här finns utrymme för turistaktiviteter sommar som vinter som väl
genomtänkta blir en framtidsnäring.
Vi är en rik kommun med skogar,
malmen och duktiga människor som
vi måste ta till vara och skapa förutsättningar för framtiden.
Sjukvårdspartiet i Pajala kommun
sätter människan i centrum,
Medborgarna skall vara med och
utveckla alla delar av kommunen.

Sjukpartiets hjärtefråga är och har under
de senaste 12 åren varit äldreomsorgen,
vården av de äldre och sjuka i vår kommun.

Barnomsorg och skola

• Sjukvårdspartiet är för en decentraliserad vård och boende för de äldre. De
anhöriga ska kunna besöka sina nära
och kära utan att behöva åka tiotals mil
där allmänna kommunikationer saknas.

Näringslivet

• Sjukvårdspartiet är det enda partiet i
Pajala kommun som är emot nedläggning av de befintliga äldreboendena. Vi
vill utveckla äldreboendena i Tärendö,
Korpilombolo och Junosuando.
• Sjukvårdspartiet värnar även om de
arbetstillfällen som äldreboendena ger
vilket gynnar byarnas överlevnad.

20

Sjukvårdspartiet värnar om att barnomsorg
och skola ska finnas i alla kommundelar
där det finns underlag för det.
Pajala är som bekant i botten på näringslivsbarometern. Sjukvårdspartiet vill vända
den trenden genom att ta vara på den
turistutveckling som påbörjats i kommunen. Vi måste skapa avgörande förutsättningar för de som verkar och arbetar inom
turistnäringen.

SJUKVÅRDSPARTIET – PAJALA

EXPLORE THE NORTH

Sjukvårdspartiet ska verka för att:
• Järnvägsförbindelser byggs till gruvområdena i kommunen vilket även skulle
gagna skogsbruket såväl som miljön.
• Goda kommunikationer skapas mellan
byarna och centralorten.
• Kommunala skattefinansierade uppdrag
konkurrensutsätts såsom sophanteringen och andra servicearbeten.

• Satsningar på byggande av bostäder
görs i den takt som behov uppstår och
att det inte bara i sker i centralorten
Pajala.
• Pajala är en trygg kommun att bo i,
både för unga och äldre.
Lägg din röst på Sjukvårdspartiet för Pajala
kommuns och Regionens bästa

Rösta på Sjukvårdspartiet i kommun- och regionval!
Vill du vara med och forma Pajalas framtid?
Kom med i Sjukvårdspartiet och arbeta aktivt!

Sjukvårdspartiet i Pajala
Lennart Ojanlatva, ordförande
070-343 74 18
lennart.ojanlatva@telia.com
Postadress:

Sjukvårdspartiet i Pajala
C/O Lennart Ojanlatva
Fack 16, 980 63 Kangos
Webbadress:

www.sjukvardspartiet.nu
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PITEÅ – SJUKVÅRDSPARTIET

Du är viktig – var med och
Sjukvårdspartiets gruppledare i kommunfullmäktige har ordet
Politiken måste befrias från prestige
och följa med i samhällsutvecklingen
– inte bara i ord utan också i handling.
Sjukvårdspartiet är ett blockpolitiskt
obundet parti. Vår politik växer fram och
formas av alla de människor som engagerar sig och i den verklighet vi lever i just
nu. Kommunens kärnverksamheter ska
vara högprioriterade områden: skolan,
vården och omsorgen. Det är ett löfte från
oss – inte bara i ord utan också i handling.
I Piteå lokalavdelning har vi ett mycket
stort engagemang och vi hoppas givetvis
på ett förnyat förtroende från väljarna.

Skola, vård och omsorg
Våra hjärtefrågor
Ett gott bemötande och en trygg brukare
ska vara kärnan i omvårdnaden
Varje individ ska ha en meningsfull vardag…

Piteå kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare
Personalresurserna måste anpassas till de faktiska behoven…

Vi lägger inte ner några byaskolor
En levande landsbygd…

Fler pedagoger och ändamålsenliga lokaler i förskola
och grundskola
Alla barn ska vara trygga…

Fler mötesplatser för ungdomar
Ungdomarna är vår framtid…

Lokalproducerad mat i skola och omsorg
Ingen plats för plast…
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JOHNNY ÅSTRÖM
Nr 1 på kommunvalsedeln

SJUKVÅRDSPARTIET – PITEÅ

bestäm
Bygg fler hyresrätter ute i byarna
Hela kommunen ska leva…

Företagen
Ett bra företagsklimat är grunden till vår välfärd…

Kultur och fritid
Ett rikt kultur- och fritidsliv främjar hälsa och tillväxt…
MARTIN ÅSTRÖM
Nr. 2 på kommunvalsedeln

VAL TILL KOMM

UNFULLMÄKT

IGE

Du kan personr
östa genom att
sätta ett kryss
du helst vill sk
för den kandida
a bli vald. Du ka
t
n inte personr
östa på fler än
eller någon an
en
nan kandidat än
de som står ne
dan.
1. Johnny Åströ
m, Maskinteknik
er, Rosvik
2. Martin Åströ
m, Bergmaterial
ingenjör, Rosv
3. Monika Karls
ik
son, Undersköt
erska, Piteå
4. Malin Marks
tröm, Undersk
öterska, Piteå
5. Anton Marks
tröm, Metallar
betare, Piteå
6. Ewa Åström,
Affärsbiträde,
Rosvik
7. Peter Sundstr
öm, Snickare, Pit
eå
8. Olivia Marks
tröm, Studeran
de, Piteå
9. Tommy Bje
rnhagen, Perso
nlig assistent,
10. Jeanette Ås
Rosvik
tröm, Teknisk ko
nsult, Rosvik
11. Henry Larss
on, Pensionär,
Piteå
12. Ann-Chris
tin Åström, Sp
ecialistsjukskö
13. Karin Ande
terska, Rosvik
rsson, Sjukskö
terska, Rosvik

MONIKA KARLSSON
Nr. 3 på kommunvalsedeln

PITEÅ
0193-11812

Sjukvårdspartiet i Piteå
Johnny Åström, gruppledare
070-333 04 33
jonny.st@telia.com
Postadress:

Sjukvårdspartiet i Piteå
C/O Johnny Åström
Ängsvägen 17, 945 33 ROSVIK

Rösta på Sjukvårdspartiet
i kommun- och regionval!
Vill du vara med och forma Piteås framtid?
Kom med i Sjukvårdspartiet och arbeta aktivt!

Webbadress:
MALIN MARKSTRÖM

www.sjukvardspartiet.nu

Nr. 4 på kommunvalsedeln
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ÄLVSBYN – SJUKVÅRDSPARTIET

Vi vill bo och trivas i Älvsbyn

– Norrbottens pärla
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 rikta kraften mot 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”.
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SJUKVÅRDSPARTIET – ÄLVSBYN

VAL TILL KOMM

UNFULLMÄKT

IGE

Du kan personr
östa genom att
sätta ett kryss
du helst vill sk
för den kandida
a bli vald. Du ka
t
n inte personr
östa på fler än
eller någon an
en
nan kandidat än
de som står ne
dan.
1. Jörgen Afv
ander, Skötare,
Älvsbyn
2. Lena Hedm
an, Undersköte
rska, Vidsel
3. Veronica Afv
ander, Ekonom
ibiträde/Kokersk
4. Sandra Pette
a, Älvsbyn
rsson, Reception
schef, Vidsel
5. Mikael Hedm
an, Yrkeschauff
ör, Vidsel
6. Amanda Lu
ndström, Barns
kötare, Älvsbyn
7. Sofia Hedm
an, Sjukskötersk
estudent, Älvsb
8. Samuel He
yn
dman, Yrkescha
ufför, Älvsbyn
9. Linus Boho
lm, Snickare, Ko
rsträsk
10. Christoffer
Lagerskog, Sn
ickare, Älvsbyn
11. Berit Sund
man, Undersk
öterska, Älvsb
yn
12. Simon He
dman, Vaktmäst
are, Älvsbyn

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).

ÄLVSBYN
0193-11811

Sjukvårdspartiet i Älvsbyn
Jörgen Afvander, ordförande
070–534 54 50
j.afvander@telia.com
Postadress:

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
Box 160, 961 22 Boden
Webbadress:

www.sjukvardspartiet.nu
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ÖVERTORNEÅ – SJUKVÅRDSPARTIET

Valmanifest Övertorneå
Sjukvårdspartiet 2018
En stark demokrati ger delaktighet
och medborgarinflytande där alla
beaktas. Vi vill skapa förutsättningar
för en god folkhälsa. Mångfald och
tolerans skapar en stark kommun där
alla känner sig välkomna.

Vård och omsorg

Näringsliv och tillväxt

Boendemiljön för seniorerna i hela kommunen är viktig. Polgården och Älvgården
skall byggas om till seniorboenden med
tillgänglighetsanpassade lägenheter. Vid
behov ska det även byggas ett liknande
boende i de södra delarna av kommunen.

• Synen på lokala företag måste bli mer
positiv och det måste kontinuerligt föras
dialoger mellan kommun och näringsliv.
• Kommunen måste öka det gränsöverskridande samarbetet samt underlätta
och inspirera etableringar av nya företag.
• Utlysta upphandlingar måste bli
tydligare.
• Det måste bli lägre bygglovstaxor för att
främja byggnationer.
• Statliga jobb ska återkrävas för att ge
bättre möjlighet för de unga att bo kvar
i kommunen.

Barn och unga
Skolmiljön är viktig för såväl elever som
personal, vi tror på hälsofrämjande undervisning och utemiljö.
Behovet av ytterligare cykelvägar i kommunen behöver ses över och det behövs
byggas fler, för ökad trafiksäkerhet och
säkrare skolvägar.
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SJUKVÅRDSPARTIET – ÖVERTORNEÅ

VAL TILL KOMM

UNFULLMÄKT

IGE

Du kan personr
östa genom att
sätta ett kryss
du helst vill sk
för den kandida
a bli vald. Du ka
t
n inte personr
östa på fler än
eller någon an
en
nan kandidat än
de som står ne
dan.

Kultur och föreningslivet

1. Tomas Vede
stig, Handledare
, Övertorneå
2. Siv Maaherr
a, Distriktssjuk
sköterska, Övert
3. Yvonne Kang
orneå
as, Undersköte
rska, Juoksengi
4. Åke Fagerva
ll, F.d. Lärare, Pe
llo
5. Johan Kumm
u, Arbetsledare
, Övertorneå
6. Ole Lampine
n, Ingenjör, Sv
anstein
7. Magnus Pe
ttersson, VA-m
askinist, Svanste
8. Knut Omark
in
, Företagare, Öv
ertorneå
9. Maire Nystr
öm, Sjuksköte
rska, Övertorn
10. Peter Jakob
eå
sson, Utbildare,
Övertorneå
11. Erkki Bergm
an, Slöjdlärare,
Pello
12. Malin Ande
rsson, Vik. Vårdb
iträde, Juoksen
13. Stefan Kang
gi
as, Vaktmästare
,
Juoksengi
14. Simon Kang
as, Vaktmästare
, Juoksengi
15. Päivi Kilpe
läinen, Undersk
öte
rska, Övertorn
16. Kurt Juntt
eå
i, Ingenjör, Övert
orneå
17. Linnea Nu
uksujärvi, Unde
rsköterska, Aa
18. Gunnar Bjö
pua
rk, Major, Risud
den
19. Hardy Reba
ne, Brandman,
Övertorneå
20. David Uusit
alo, Industriarb
etare, Övertorn
eå

• Fortsätta projekt ”2020” för en trivsammare kommun, skapa ett kulturens
hus, bygga bowlinghall och rusta upp
sporthallen är prioriterade områden.
• Det måste även bli en rättvisare fördelning av föreningsstödet.
• Kulturskolan ska utvecklas ytterligare.

ÖVERTORNEÅ
0193-11889

Kommunen som arbetsgivare
• Arbetsmiljön måste bli bättre och verksamheterna måste kvalitetssäkras.
• Alla lediga tjänster ska utannonserats.

Sjukvårdspartiet i Övertorneå
Ole Lampinen, ordförande
070-588 50 38
ole@lampinen.be
Postadress:

Rösta på Sjukvårdspartiet i kommun- och regionval!
Vill du vara med och forma Övertorneå framtid?
Kom med i Sjukvårdspartiet och arbeta aktivt!

Sjukvårdspartiet i Övertorneå
C/O Ole Lampinen
Svanstein 9, 957 94 Övertorneå
Webbadress:

www.sjukvardspartiet.nu
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KANDIDATER – REGIONFULLMÄKTIGE
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21. Sead Maglic

22. Sören Sidér

23. Lena Hedman

24. Anne Stridsman

25. William Torikka

Lantmätare/Kriminalvårdare,
Boden

F.d. Ingenjör, Kiruna

Undersköterska, Vidsel

Distriktssköterskebarnmorska, Kangos

Studerande, Luleå

26. Christer Bergdahl

27. Nicklas Johansson

28. Monika Karlsson

29. Maire Nyström

30. Staffan Eriksson

Företagare, Boden

Lärare, Gällivare

Undersköterska, Piteå

Sjuksköterska, Övertorneå

Företagare, Luleå

31. Heli Valjus Helin

32. Dick Vånsjö

33. Veronica Afvander

F.d. Officer, Kiruna

Ekonomibiträde/Kokerska,
Älvsbyn

34. Ann-Sofie Henriksson

35. Lena Pallin

Specialistsjuksköterska,
Boden

36. Roland Dahlqvist

37. Tommy Krigsman

Kock, Boden

F.d. Gruvarbetare,
Palohuornas

Distriktssköterska, Tärendö

Administratör, Luleå

38. Malin Markström

39. Mats Bodmark

40. Robert Edin

Undersköterska, Piteå

Fil. Magister, Tärendö

Ekonom, Luleå

REGIONFULLMÄKTIGE – KANDIDATER

41. Adrian Mirell

42. Ulla Isaksson

43. Mikael Hedman

44. Ole Lampinen

45. Berit Vesterlund

Kvalitetstekniker, Boden

Distriktssköterska, Vittangi

Yrkeschaufför, Vidsel

Ingenjör, Svanstein

F.d. Speciallärare, Luleå

46. Niclas Sjöö

47. Göte Eriksson

48. Ewa Åström

49. Alice Videkull

50. Fred Nyström

Operatör, Boden

Ekonom, Gällivare

Affärsbiträde, Rosvik

F.d. Idrottslärare, Junosuando

Ingenjör, Luleå

51. Edwin Mirell

52. Birgitta Pounu

53. Sandra Pettersson

Administratör, Kiruna

Receptionschef, Vidsel

54. Yvonne Kangas

55. Bengt-Åke Strand

Yrkeschaufför, Boden

56. Ulrika Lundmark

57. Clary Eriksson

Sjuksköterska, Boden

F.d. Lärare, Gällivare

Undersköterska, Juoksengi

Pensionär, Töre

58. Karin Andersson

59. Holger Videkull

60. Arvo Ahonen

Sjuksköterska, Rosvik

Skogsinspektor,
Junosuando

Pensionär, N:a Gäddvik
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KANDIDATER – REGIONFULLMÄKTIGE

61. Jessica Pettersson

62. Arne Esberg

63. Sofia Hedman

64. Siv Maaherra

65. Siv Hjort Lindstedt

Undersköterska, Boden

Pensionär, Kiruna

Sjuksköterskestudent,
Älvsbyn

Distriktssjuksköterska,
Övertorneå

Verksamhetschef, Boden

66. Bernt Nordgren

67 Kjell Lundman

68. Sara Bjerregaard

69. Tina Kotkaniemi

70. Ulf Isaksson

F.d. Lärare, Gällivare

Pensionär, Piteå

Handledare, Boden

Sjuksköterska, Boden

Väderobservatör, Vittangi

X Kryssa din kandidat.
71. Samuel Hedman

72. Vanessa Franzén Lennestål

Yrkeschaufför, Älvsbyn

Administratör, Boden

SUDOKU
		8				1 2
6						8 5
3 7		2		
			
8 9					2 6
		5		6 9 7
5 7						1
						6		9
1		 7 3		 5		
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KRYSSA MED – SJUKVÅRDSPARTIET

Kryssa och vinn Trisslotter

De tre först öppnade rätta korsorden belönas, 1:a pris 10 trisslotter, 2:a pris 5 trislotter och 3:e pris 2 trisslotter.
Skicka den rätta lösningen senast den 13 september 2018 till: Sjukvårdspartiet, Box 160, 961 22 Boden

NORRBOTTENS
SJUKVÅRDSPARTI
SJUKVÅRDSPARTIET
I NORRBOTTEN
VI VÄRNAR OM DIG OCH DIN HÄLSA
SÄTTA
NÅGOT I
RÖRELSE

GÖR MAN
SIN TID?
FÖRLÅTEN

TÅG SOM
DRAR
GENOM
STÄDER

HÅLL TYST!
DEJTINGSITE

VILL VÄL
INGEN FÅ
DÅLIG
BRÅDMOGNA
BLADET
BEKLÄDNADSAFFÄR

GÅR I
NIPPON
HÅRT TRÄ
AMMAR
AGERAR I
BAKGRUNDEN

HAR FÖR
VANA
MED TELEVINKEN

LYFTER
TUNGT
GOJA

VITAMIN
SOM
ENERGI

ORATOR
FÖRLUST
AV RESPEKT

VASSBÅT
EX

HASTIGT
BRYNA I
PANNA
TALBESVÄR
BONING

PASCAL
DIFFUS

STORT
ORGAN
TÄTAT
FÖNSTER

BAKRULLE
FÖR ÖL
OCH OLJA
VERKAR
STYRANDE
VIRAD
KÖTTBIT

DET TYSTA
SVARET
MORENO
STÄRKT
BETONGEN
TALAR MAN I
KREFELD

UNDANMANÖVER
BURGEN
KORTFÄRG
GE PLATS
ÅT

FILOSOFEN
JEAN-PAUL
&
REPSTRÄNG!
ÄVEN KALLAD
DUKT

ÄRTVÄXTSLÄKTE

KLYKA
PALLA

ÄR RED DEN ÄR ETT
SAVINA
KLÖVDJUR
HABANERO
IDÈ

NÄSLJUDSORD

PELARGÅNG
INFAMA

HISTORIER
SOM EJ ÄR
SANNA

MÅTTLIG
SLÅ SIG
LÖS
I FINT
NAMN
FINNS TILL

DET BLIR
TILL BLAD
BÖRJAR PÅ
501

KILOAMPERE
FLAX

BONDCHEF
KAM

HP
SMUTS
VIMMELKANTIG
MÄTTAR
MÅNGA

LEM
3,14
MELLAN
TVÅ KÄRA

FRAMÅTANDA
HANDHAR

BOTTENPLATTA
GRUVGÅNG

MIRAKULÖS

GÖRA
REPOR OCH
SKÅROR

KARPFISK!
ÄVEN
KALLAD
KVIDD

GÖR NOG
DEN SOM ÄR
SEN

ÄR JOHAN
GLANS

LYNX
LYNX

GÖR BARN I
EN VISS
ÅLDER

Namn: ___________________________________________________________

Konstruktör: Janne Rosenberg

Adress: __________________________________ Postadress: __________________________________________
Telefon: __________________________________
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Valet är ditt.
Vill du ha en förändring
i Region Norrbotten
– rösta på
Sjukvårdspartiet!

Var med och forma
Norrbottens framtid
Detta är Sjukvårdspartiets valprogram 2018
Ansvarig utgivare:

Kenneth Backgård
Telefon: 0921-515 40
e-post: kenneth.backgard@egonet.se
Sjukvårdspartiets länskansli:

Besöksadress: Drottninggatan 13, Boden
Postadress: Box 160, 961 22 Boden
Telefon: 0921-515 40
e-post: kansliet@sjukvardspartiet.nu
Medlemsskap:

50 kr på pg 834 52 85-4
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