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Övertorneå – Från ord till handling 

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
Tomas Vedestig, ordförande
070-203 35 23
tomas.vedestig@overtornea.se
Postadress:
Sjukvårdspartiet i Övertorneå
C/O Ole Lampinen
Svanstein 9, 957 94 Övertorneå
Webbadress:
www.sjukvardspartiet.nu

Sjukvårdspartiet är ett blockpolitiskt obundet parti som arbetar för kommunmed-
borgarnas bästa. Tvärtemot traditionella partier så går vi från ord till handling och 
skapar en bättre kommun tillsammans med er. Det är bara Sjukvårdspartiet och 
medborgarna tillsammans som kan fixa det som inte fungerar.

Oavsett vad du röstar på i riksdagsvalet så kan du med trygghet lägga din röst på 
Sjukvårdspartiet i kommun och regionval.

erbjuds man fri lägenhetshyra i 6 månader. 
En satsning som ska möjliggöra för fler att 
våga prova att bo i Tornedalen.

I Övertorneå har vi en mycket bra skola 
men inom elevhälsan ser vi brister. Där ska 
vi stärka upp för att alla barn och ungdo-
mar ska få förutsättning att vara gymnasie-
behöriga efter grundskolan. Inget barn ska 
lämnas bakom. Lagen om offentlig upphandling ska 

vara en möjlighet för de lokala företagen, 
inte ett hinder.

Sjukvårdspartiet kommer att arbeta 
för att sänka elnätsavgifterna för kunder 
i kommunen. Vi ser ingen anledning att 
ett kommunalägt bolag ska ta ut övervin-
ster och göra mångmiljonvinster på våra 
medborgare.

Sjukvårdspartiet avser  
att åstadkomma en översyn av:
Kultur- och fritidsverksamheten för att 
kommunmedborgarna ska få mest möjligt 
för skattemedlen.

Om Sjukvårdspartiet får låna ert 
förtroende att styra och utveckla 
Övertorneå kommun kommer vi 
att prioritera följande:
Tandläkarbristen är märkbar för kommun-
medborgarna i Övertorneå och Sjukvårds-
partiet kommer ta strid för en fullbeman-
nad folktandvård i kommunen. Frågan 
kommer att drivas såväl kommunalt som 
regionalt, vi ska lösa detta.

Det finns en tydlig brist på sjuksköter-
skor och undersköterskor, för att lösa detta 
måste yrket göras attraktivare. Sjukvårds-
partiet vill lösa kompetensförsörjningen 
genom att bland annat sänka veckoarbets-
tiden från 38,5 timmar till 35 timmar i 
veckan samt förbättra och stärka möjlighe-
terna att studera på arbetstid. Övertorneå 
kommun arbetar redan nu med en modell 
som kallas ”Prova på boende” vilket inne-
bär att om man kommer till Övertorneå 
och vill prova att arbeta i kommunen så 

Näringslivsorganisationen, Sjukvårds-
partiet ser förbättringspotential.

Sist men absolut inte minst:
Vi ser ett starkt behov av mötesplatser för 
våra kommunmedborgare och om Sjuk-
vårdspartiet får folkets förtroende i valet 
kommer en kombinerad hall för bowling, 
padel och boule att byggas.

Övertorneå
0193 00874

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat 
du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en 
eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

1 Tomas Vedestig Undersköterska, Turovaara2 Magnus Pettersson VA-maskinist, Svanstein3 Knut Omark Företagare, Turovaara4 Johan Kummu F.d Tekniklärare, Ruskola5 Malin Pieti Lärare, Soukolojärvi6 Simon Abrahamsson VA-chef, Pello7 Gunnar Björk F.d Major, Risudden8 Siv Maaherra Sjuksköterska, Korva9 Ole Lampinen Ingenjör, Svanstein10 Christer Töyrä Busschaufför, Turovaara11 Lena Hannu Rektor, Pello12 Simon Lassinantti Barnskötare, Turovaara13 Hardy Rebane Handledare/Deltidsbrandman,Centrum
14 Markus Luusua Omvårdnadsarbetare,Turovaara
15 Tony Jaako Företagare, Turovaara16 Kiran Ahlqvist Butiksbiträde, Ojaladalen17 Erkki Bergman F.d Slöjdlärare, Pello18 Bror Erland Härmä Företagare, Soukolojärvi19 Sune Kaarle Företagare, Armasjärvi


