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Vi sätter vården främst 
Kortar avståndet till vården med filialer  

och servicepunkter. Det händer nu!
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Sjukvårdspartiet är block-
politiskt obundet och 

benämns tvärpolitiskt. 

Alla med grundläggande 
demokratiska värderingar 
kan vara medlem i partiet. 

Sakfrågans lösning och  
inte politisk färg ska prägla  

partiets arbete. 

Partiet skall verka för alla 
norrbottningars rättvisa 

välfärd. 

Arbetet ska inriktas för  
en utveckling av sjukvård, 
lokalt näringsliv, en uthål-

lig tillväxt, ökad syssel-
sättning och en  

inomregional balans. Samverkan och  
samförståndslösningar  

ska eftersträvas. 
Partiets arbete ska  

präglas av rättvisa, omsorg 
och ärlighet. 

Partiet skall verka för  
att alla delar av länet ska 

utvecklas. 

Partiet tillåter medlemskap 
i annat politiskt parti.

Folkomröstning ska  
i större utsträckning till-

lämpas i stora frågor. 

Samarbete ska aktivt  
sökas med partier och 

föreningar som delar dessa 
värderingar.

Partiet kan verka inom sam-
hällets alla demokratiskt 

valda församlingar. 

Partiets grundstenar

Detta är  
Sjukvårdspartiets 
valprogram 2022
 
Ansvarig utgivare: Kenneth Backgård
Tryck: Mediateam
Upplaga 134 000 ex.

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

Telefon: 0921-515 40. 
sjukvardspartiet@telia.com
www.sjukvardspartiet.nu

MEDLEMSKAP 
50:– till bankgiro 5903-2904.

Partiet arbetar för  
jämställdhet mellan könen.

Följ oss gärna på:
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Regionprogrammet

Valet 2022  
För en bättre hälso- och  

sjukvård i hela länet!

Rösta på Sjukvårdspartiet.
Vi sätter vården främst!

Rösta olika 
Vad du än röstar på  

i riksdagsvalet, så kan du 
med trygghet rösta på  

Sjukvårdspartiet i  
region- och kommunval!
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51 Tina Kotkaniemi Sjuksköterska, Boden 
52 Tommy Krigsman F.d. Gruvarbetare, Hakkas 
53 Siv Maaherra Sjuksköterska, Övertorneå 
54 Christer Bergdahl Företagare, Boden 
55 Sven Kattilavaara Företagare, Haparanda 
56 Siv Hjort Lindstedt F.d. Verksamhetschef, Niemisel 
57 Mats Bodmark Entreprenör, Tärendö 
58 Lena Angeria Johansson Sjuksköterska, Boden  
59 Knut Omark Pensionär, Övertorneå 
60 Refika Maglic Avdelningschef, Boden 
61 Esa Paldanius Företagare, Haparanda 
62 Timothy Sjöö Maskinförare, Boden 
63 Anette Liikamaa Radiotelegrafist, Haparanda 
64 Mattias Hansson Konsult, Boden 
65 Arne Hällefors Pastor Emeritus, Lappträsk 
66 Kjell Åström Konsult, Boden 
67 Mikaela Fahlman Elevresurs, Boden 
68 Kurt-Åke Andersson Undersköterska, Kalix 
69 Åsa Vahlström Barnmorska, Boden 
70 Torbjörn Eriksson Tandläkare, Boden 
71 Börje Enberg Pensionär, Boden 
72 Jenny Fahlman Undersköterska, Boden

REGION NORRBOTTTEN – SJUKVÅRDSPARTIET

Vi kan det här med sjukvård

Den fullständiga valsedeln med alla 72  namn hittar du på www.val.se

På sidorna 28–30 i detta program kan du även se samtliga kandidater.

Låt Sjukvårdspartiet fortsätta utveckla vården

Sjukvårdspartiet har alltid haft ett starkt folkligt stöd 

och har sedan starten 1994 varit det största opposi-

tionspartiet men i regionfullmäktigevalet 2018 rös-

tade hela 57 835 personer (34,69%) norrbottningar 

på Sjukvårdspartiet, vilket var en ökning med 16 133 

röster jämfört med motsvarande val 2014. Norrbott-

ningarna gav således Sjukvårdspartiet möjligheten och 

förtroendet att leda Region Norrbotten och för att få 

en majoritet samarbetar vi med M och C. Trots att 

denna mandatperiod dominerats av en pandemi har 

vi lyckats med att få Region Norrbottens ekonomi på 

stabila fötter, pengar som vi nu kontinuerligt använ-

der och kommer att använda till satsningar inom 

vården på det sätt som ni kan läsa om i kommande 

avsnitt.

Prioritera vården – Omorganisera
Sjukvårdspartiet vill ha en vårdorganisation byggd på jämlikhet 
och större geografisk spridning.

Vi har under många 
år sett att sjukvårdens 
verksamheter lider av 
allvarliga problem. 
Skattehöjningar och 
neddragningar har inte 
fungerat för att för-
bättra den norrbottniska 
hälso- och sjukvården, 
vi såg vid övertagandet 
av regionledningen en 
ekonomi på nedgång. 
Inom kort skulle detta 
bli mycket sämre om 
inga åtgärder vidtogs. 

 
20 Margareta Dahlén Sjuksköterska, Luleå 

21 Heli Valjus Helin Specialistsjuksköterska, Boden 

22 Per Eriksson Lokalstrateg, Kiruna 

23 Malin Markström Undersköterska, Piteå 

24 Eija Stenberg Företagare, Haparanda 

25 Staffan Eriksson Ingenjör, Luleå 

26 Roland Dahlqvist Kock, Boden 

27 Harold Meza Chavez Lärare, Gällivare 

28 Anton Markström Svetsare, Piteå 

29 Anne Stridsman Sjuksköterska, Kangos 

30 Fred Nyström Ingenjör, Luleå

 31 Adrian Mirell Kvalitetshandläggare, Boden 

32 Sören Sidér Ingenjör, Kiruna 

33 Ewa Åström Pensionär, Rosvik 

34 Maire Nyström Sjuksköterska, Övertorneå 

35 Lena Pallin Administratör/Undersköterska, Luleå 

36 Niclas Sjöö Operatör, Boden 

37 Pia Hulkoff Företagare, Karungi 

38 Robert Edin Ekonom, Luleå 

39 Edwin Mirell Yrkeschaufför, Boden 

40 Ann-Sofie Henriksson Distriktssköterska, Tärendö 

41 Bernt Engström F.d. Konsultchef, S:a Sunderbyn 

42 Ulrika Lundmark Specialistsjuksköterska, Boden 

43 Yvonne Kangas Undersköterska, Juoksengi 

44 Berit Vesterlund F.d. Speciallärare, Luleå 

45 Jessica Pettersson Undersköterska, Boden 

46 Kurt Hulkoff Företagare, Karungi 

47 Andreas Wallgren Lärare, Luleå 

48 Sara Bjerregaard Administratör, Boden 

49 Alice Videkull F.d. Idrottslärare, Junosuando 

50 Arvo Ahonen Pensionär, Luleå 

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

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 Kenneth Backgård Psykolog/Regionråd, Boden 
2 Doris Messner Läkare, Kiruna 
3 Johnny Åström Maskintekniker, Rosvik 
4 Anders Rönnqvist Civilekonom, Haparanda 
5 Dan Ankarholm Jur. kand./F.d. Kommunchef, Råneå 
6 Erika Sjöö Administratör, Boden 
7 Margareta Henricsson F.d. kommunsekreterare,Gällivare  8 Martin Åström Bergmaterialingenjör, Rosvik 
9 Lennart Ojanlatva Ingenjör, Kangos

 10 Anders Bohm F.d. Brandman/Ambulanssjukvårdare, 
Luleå  
11 Terese Falk Carolin Frisör, Boden 
12 Sten Nylén Föreningskonsulent, Kiruna 
13 Jörgen Afvander Undersköterska/Skötare, Älvsbyn 
14 Tomas Vedestig Undersköterska, Övertorneå 
15 Anna Scott IT-specialist, Luleå 
16 Sead Maglic Lantmätare/Vice kommunalråd, Boden 
17 Nicklas Johansson Lärare, Gällivare 
18 Ann-Christin Åström Specialistsjuksköterska, Rosvik 
19 Bengt-Åke Strand Fastighetsägare, Töre 

NORRBOTTEN
0193-11809
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  SJUKVÅRDSPARTIET – REGION NORRBOTTEN

Det behövdes kraftfulla organisatoriska insatser för att vända på 
ekonomin och en så kallad omställning inleddes. Hälso- och sjuk-
vårdens administrativa överbyggnad var alldeles för stor, vilka flera 
sakkunniga hävdat under lång tid. Inriktningen var att minska på 
kostnader rent generellt, men särskilt inom alla områden förutom 
hälso- och sjukvård. Precis när vi startat omställningen så bröt 
coronapandemin ut och den har såväl försvårat som försenat den 
omställningsprocess vi inledde. Avsikten med omställningen var 
att skapa ekonomiskt utrymme för en decentralisering av sjukvår-
den och satsningar på personalen samt de stora investeringar som 
behövs vid våra sjukhus. Inte minst i form av MR kameror och 
annan teknisk utrustning. Vi ville bygga ut den nära vården i form 
av filialer och servicepunkter. Alltså komma närmare befolk-
ningen. Detta för att kraftigt minska och helst halvera resandet 
för patienterna. En god ekonomi är inte ett självändamål, den är 
till för att säkra den framtida verksamheten. Pengar ska inte läggas 
på hög utan användas till våra medborgares välfärd. Vi har därför 
inlett den största decentraliseringsprocessen i regionens historia 
för att förstärka vår primärvård.

Sjukvården måste prioriteras  
och tillgängligheten säkerställas
Vårdplatser läggs ner och Sverige har lägst antal vårdplatser per 
1 000 invånare i hela Europa medan vårdavdelningar mer eller 
mindre ständigt är överbelagda. Det här har varit ett stort pro-

blem under lång tid och blev särskilt besvärligt 2015 till 2016, då 
målsättningen var att minska snarare än öka antalet vårdplatser.  
Vårdplatser finns att tillgå i fysisk bemärkelse, det vill säga rum 
och sängar finns men bristen på bemanning gör tillgängligheten 
låg. Personaltillgången har blivit regionens största utmaning och 
beror på flera faktorer. Stora pensionsavgångar och ett utbild-
ningsväsende som inte kunnat kompensera för avgångar samt 
etableringen av fler och fler bemanningsföretag som erbjuder 
högre löner men mer osäkra anställningsförhållanden är några 
exempel. Den regiondrivna hälso- och sjukvården har därmed fått 
svårare och svårare att anställa fast personal, tillgången är långt 
under behovet. För att kunna konkurrera med bemanningsföretag 
och andra branscher måste lönenivåerna justeras. Sjukvårdspartiet 
har därför varit med och beslutat om 99 miljoner kronor till sjuk-
sköterskegrupperna och även om extra satsningar på bland annat 
undersköterskor och läkarsekreterare. Det har aldrig tidigare 
avsatts så mycket extra resurser på löneområdet. När det gäller 
sjuksköterskor så motsvarar satsningen rent matematiskt cirka  
50 000 kronor per år och sjuksköterska. Allt för att uppvärdera 
vårdyrken och förbättra rekryteringsförmågan. Det som nu saknas 
är tydligare karriärvägar för sköterskor som arbetar kliniskt och 
förhoppningsvis kan det nya avtalet mellan SKR och Vårdförbun-
det avseende en kompetensförsörjningskommission bidra till att 
tillskapa tydliga karriärvägar. En ranking som bygger på statistik 
från Socialstyrelsen visar nu på att Norrbotten har fler specialist-
sjuksköterskor per 100 000 invånare än riksgenomsnittet. I vår 
strategiska plan för framtiden skriver vi nu in att all hälso- och 
sjukvårdspersonal ska ha en medianlön som lägst motsvarar ett 
riksgenomsnitt. Personalen är vår viktigaste resurs.

Pandemin
Det går inte att komma förbi denna tragiska och historiska  
pandemi som drabbat hela världen och satt stora spår i alla 
länders hälso- och sjukvårdssystem. Det har ställts stora krav 
på vår personal i alla kategorier och många kan vittna om stora 
arbetsinsatser såväl i arbetslag som på det personliga planet. 
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REGION NORRBOTTEN – SJUKVÅRDSPARTIET

Aldrig tidigare har väl inte heller ett vaccin tagits fram på så 
kort tid. Personalen har gjort ett enormt arbete som förbättrat 
oddsen för överlevnad och undvikande av svår sjukdom. Det är 
allas förhoppning att vi nu ser slutet på pandemin och kan börja 
leva mer normalt. Viruset har sannolikt kommit för att stanna så 
vår beredskap för nya utbrott måste vara hög. Det är också en av 
lärdomarna av denna pandemi, att vår beredskap på alla områ-
den är alldeles för låg. Vi behöver höja sjukvårdens beredskap för 
pandemier men också för kris och krig. Vi måste även bli mer 
självförsörjande på livsmedel och andra viktiga produkter. Kriget i 
Ukraina har tydligt visat på detta samt att försvarsförmågan måste 
återställas.

Investeringar för framtiden
Vi måste se till att de investeringar som nu genomförs och den 
decentralisering av sjukvården som påbörjats måste slutföras. 
Satsningen på God och Nära vård tar sikte på ett förändrat och 
förbättrat arbetssätt som kraftigt höjer tillgängligheten samt bidrar 
till ett allmänt höjt beredskapsläge. Våra fem sjukhus i länet avser 
vi att behålla och utveckla med egna profileringar. Vi har startat 
upp operationsverksamhet vid Kalix sjukhus och även investerat i 
en MR kamera för att driva utvecklingen framåt. Den verksamhe-
ten ska fortsätta. Piteå sjukhus har ortopedin samt Gällivare med 
bland annat kirurgi utgör profilerade verksamheter med stor bety-
delse. Kiruna sjukhus har i skrivande stund inte kunnat profileras, 
främst på grund av pågående förhandling med LKAB som ska 
ersätta Kirunas gamla sjukhus. Den inventering som genomförts 
vid Kiruna sjukhus har presenterat ett underlag för ersättningen, 
som förutom yta bygger på de funktioner och verksamheter som 
funnits i sjukhuset. 

Kiruna nya sjukhus
Det är väl känt att Kiruna som ort också har den yngsta befolk-
ningen i länet och i förhållande till grannkommuner föder fler 

barn per capita. Sjukvårdspartiet vill genomföra en total genom-
lysning av kvinnosjukvården där förlossning och akutsjukvård tas 
med i utvärderingen. Vår åsikt är att ett nytt sjukhus i Kiruna ska 
innehålla fysiska installationer som möjliggör såväl akutkirurgi 
som förlossningsvård. Bemanningen av sådana funktioner är i 
dagsläget problematisk men kan komma att lösa sig med tiden. 
Det nya sjukhuset ska därför förberedas på ett sådant sätt att en 
uppstart ska kunna ske utan krav på ombyggnationer eller instal-
lationer. Det tjänar också ett annat viktigt syfte nämligen att bidra 
till rikets säkerhet och beredskap. Kiruna har liksom Gällivare en 
järnmalmsfyndighet som är av riksintresse och kan i händelse av 
krig utsättas för olika former av angrepp.

Regional utveckling
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 ra-
men för Sveriges vattenkraftskommuner. En större del av nettoav-
kastningen borde kunna förbli en tillgång i länet, det är enligt vårt 

synsätt inte bara en möjlighet 
utan på sikt också en nödvän-
dighet för utveckling eftersom 
flera aktörer nyttjar regionens 
naturresurser utan kompensa-
tion till kommun och region.

Ursinne mot vansinne
Sjukvårdspartiet bidrog till att 
stoppa en planerad storregion. 
Frågan om en storregion lever 
tyvärr fortfarande.

När hotet om en storregion 
tornade upp sig på den norr-
bottniska himlen, så vidtog 
Sjukvårdspartiet omedelbart åt-
gärder för att stoppa vansinnet. 
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Vi startade Folkinitiativet; Nej till en storregion. En namninsam-
ling med över 23 000 namnunderskrifter där vi även hade stöd på 
flera beslutsnivåer i regionen. Tack ska ni ha, för stopp blev det!

Folkinitiativet stoppade planen på en storregion, men det bety-
der inte säkert stopp för alltid. En regionledning med Sjukvårds-
partiet garanterar fortsatt stopp, vi anser att Norrbotten är stort 
nog!

Sjukvårdspartiet visar vägen till en jämlik vård 
Pandemin har byggt upp köer och vi går från ord till handling, det 
är dags att lyfta den norrbottniska sjukvården där vårdgarantierna 
uppfylls. Vi har därför genomfört en stor upphandling med ett 
tak på 500 miljoner kronor för att kunna korta främst opera-
tionsköerna. Den verksamheten pågår för fullt och är uppdelad 
i 3 steg. 1. Använda egen personal och resurser så långt det bara 
går. Övertidsbestämmelser och annat kan sätta gränser. 2. Nyttja 
våra riks- och regionavtal fullt ut, det vill nyttja resurser inom 
offentlig vård i riket. 3. Göra avrop i den upphandling där 38 
aktörer antagits. Det innebär inhyrd personal på en del håll, men 
också att patienter kan behöva åka både inom och utom landet. 
Utvecklingen går framåt och det görs nyinvesteringar inom många 
områden. Nytt psykiatrihus, ny intensivvårdsavdelning, ny rönt-
genverksamhet med MR utrustning på högsta nivå. Vi utökar den 
decentraliserade verksamheten med filialer och servicepunkter och 
har i dagsläget varit med och beviljat 39 nya runt om i länet. Sjuk-
vårdspartiet har hittills uppfyllt så gott som alla vallöften, några är 
fortfarande under luppen.

Sjukvårdspartiets fortsatta väg till ett bra 
liv och en god vård i hela Norrbotten:

• Pengar ska inte läggas på hög, utan användas till norrbottning-
arnas välfärd.

• En vårdorganisation byggd på jämlikhet och större geo-
grafisk spridning. Investeringar som har genomförts samt den 
decentralisering av sjukvården som påbörjats ska fortsätta och 
slutföras.

• Fem sjukhus som utvecklas med egna profileringar, permanent 
operationsverksamhet vid Kalix sjukhus.

• All hälso- och sjukvårdspersonal ska ha en medianlön som lägst 
motsvarar riksgenomsnittet, personalen är vår viktigaste resurs.

• Tydligare karriärvägar för personal som arbetar kliniskt.

• Total genomlysning av kvinnosjukvården där förlossning och 
akutsjukvård är en del.

• Kiruna nya sjukhus ska innehålla fysiska installationer som 
möjliggör både akutkirurgi och förlossningsvård. Kiruna har 
länets yngsta befolkning, många födslar och ett riksintresse i 
gruvan.

• En större del av nettoavkastningen från naturresurser borde 
förbli en tillgång i länet, det är enligt vårt synsätt inte bara en 
möjlighet utan på sikt också en nödvändighet för utveckling.

• Höja beredskapen för pandemier men också för kris och krig 
såväl vad gäller sjukvård som livsmedel och andra viktiga pro-
dukter.

• NEJ till en storregion, en regionledning med Sjukvårdspartiet 
garanterar ett nej, vi anser att Norrbotten är stort nog!
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omhändertagandet vid våra sjukhus vara på topp. Utökad 
ambulansverksamhet och nytt ambulansflyg bidrar till detta.

• Vallöftet om neddragning i övrig verksamhet
 Uppfyllt. I den debatt som förekommit i media så kan man 

få uppfattningen att vi har färre vårdpersonal nu jämfört 
med året före vi tog över ledningen. Så är det inte, vi har 
inte dragit ner på hälso- och sjukvårdspersonal. Vi har i 
stället fler anställda inom vården. Omställningen var en 
neddragning på administrativ personal och personal inom 
så kallad övrig verksamhet. Regional utveckling, näringslivs-
frågor och kultur samt turism. Allt framgår av nedanstående 
tabell. I övrigt har Region Norrbotten lika många sjukskö-
terskor nu som då men fler läkare och undersköterskor.

• Vårdpersonalen ska prioriteras med direkta 
insatser för arbetsmiljö och lön. 100 av de 
300 miljoner kronor regionen lägger på hyr-
personal ska satsas på bättre arbetsförhål-
landen till personalen i den egna verksamhe-
ten.

 Uppfyllt till 99%: Extra lönetillskott till sjuksköterskegrup-
pen tillsammans med andra i juni 2018 om 49 miljoner 
kronor, i oktober 2018 om ytterligare 50 miljoner kronor 
varav 17 miljoner kronor fördelas 2022. 13 miljoner kronor i 
lönetillskott till undersköterskor och skötare. Enligt tillgäng-
lig statistik från 2021 så är medianlönen i Norrbotten för en 
grundutbildad sjuksköterska 33 000 kronor medan i riket 
ligger medianlönen på 32 550 kronor. Specialistutbildade 
sjuksköterskor har ofta några tusenlappar mer.

• Satsningar på närsjukvården och fast läkar-
kontakt, listning på läkare inte hälsocentral.

Delvis uppfyllt: God 
och Nära vård pågår samt 
öppnandet av filialer och 
servicepunkter är beslutat 
och finansierat. Vi behöver 
dock anställa ytterligare cirka 
100 primärvårdsläkare, inte 
minst för att åstadkomma 
fast läkarkontakt.  

• Arbetsgivaren ska   
 bekosta specialist- 
 utbildning.
 Delvis uppfyllt: Sker för vissa  
 sjuksköterskegrupper och   
 arbetet fortsätter, fler bör tas   
 med till exempel röntgensjuk  
 sköterskor.

a

Vallöften 2018
• Röntgen på de större hälsocentralerna.
 Uppfyllt: Finns på flera större, men även mindre hälso- 

centraler och nyinvesteringar har gjorts bland annat i  
Haparanda.

• Återinföra distriktssköterskemottagningar.
 Uppfyllt: Godkännandet och införandet av 39 filialer/service-

punkter har inneburit att såväl läkarkontakter, sköterskekon-
takter och provtagning nu kan ske på många platser i länet.

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

 Uppfyllt: MR kamera finns på plats i Kalix och en mobil 
lösning finns i Kiruna i avvaktan på det nya sjukhuset.

• Screening av prostata-, tjock- och ändtarms-
cancer är en insats för folkhälsan och minskat 
lidande för den drabbade.

 Uppfyllt: Beslut finns nu om organiserad prostatacancertest-
ning (OPT) som startar upp i början på 2023.

• Förbättra strokevården med intensivare  
rehabiliteringsinsatser.

 Uppfyllt: Ja före pandemin, men pandemin har inneburit 
tillfälliga resursproblem främst avseende vårdplatser. Kalix 
sjukhus har fått utmärkelsen bästa strokevård och vi ska se 
till att den kompetensen och verksamheten kan fortsätta. 
Stroke är ett sjukdomstillstånd där närheten till vård och 
tidsaspekten är av stor betydelse. Därför måste det akuta 

a

a

a

a

a
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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

Vårt sammanfattade program för följande kommuner:

Läs igenom och  
hitta din kandidat!

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

 Delvis uppfyllt: Inte helt genomfört på grund av Social- 
styrelsens invändningar, men kan genomföras på individuell 
begäran. Trots skriverier i media om indragen mobil enhet 
(buss) så ska den finnas kvar till dess att man utvärderat 
införandet av mammografiscreening med högre kvalité på 
sjukhusen.

• Varmvattenbassänger är viktigt för såväl 
sjukvårdande behandling som rehabilite-
ring.

 Delvis uppfyllt: Regionen driver varmvattenbassänger på 
följande orter:

 Piteå sjukhus: 1 varmvattenbassäng.  
Björkskatans Hälsocentral: 1 varmvattenbassäng.  
Råneå Hälsocentral: 1 varmvattenbassäng.  
Sunderby sjukhus: 2 varmvattenbassänger.  
Boden: 1 varmvattenbassäng som finns vid Garnisrehab och 
drivs av KC rehabiliteringsmedicin.  
Kiruna sjukhus: 1 varmvattenbassäng.  
Kalix sjukhus: 1 varmvattenbassäng.  
Gällivare Sjukhus: 1 varmvattenbassäng.  
Pajala Hälsocentral: 1 varmvattenbassäng.  
Regionen lämnar ekonomiskt stöd till kommuner för drift 
av varmvattenbassäng i Arvidsjaur, Överkalix och Övertor-
neå. I Haparanda finns en bassäng som inte är i bruk på 
grund av pågående renovering.

• Obsplatser på hälsocentralerna.
 Delvis uppfyllt: Beslut har tagits om platser i Haparanda 

och Arjeplog, införandet bör fortsätta i takt med att God 
och Nära vård konceptet utvecklas. 

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

 Delvis uppfyllt: Vi följer IVO:s beslut om att ha minst 180 
vårdplatser, och helst 15–20 fler.

• Psykiatrins väntetider ska reduceras.
 Delvis uppfyllt: Har kortats på vissa öppenvårdsmottag-

ningar, men långa väntetider på NEP utredningar har lett 
till en stor upphandling av externa resurser för att komma 
tillrätta med väntetider. 

• En folktandvård för alla, tänderna tillhör 
kroppen.

 Delvis uppfyllt: Vi har höjt tandläkarlöner och andra 
ersättningar samt anställer fler och fler tandläkare. Men 
munnen tillhör kroppen och bör ingå i högkostnadsskyd-
det. Vilket bör beslutas på nationell nivå.
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Vi ställer upp i kommunvalet i nio kommu-
ner, 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!

9
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Boden
0193 00871 vänd

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 Kenneth Backgård Psykolog/Regionråd, Trångfors2 Erika Sjöö Administratör, Hamptjärnmoran3 Sead Maglic Lantmätare/Vice kommunalråd, Sanden4 Ulf Helin Tekniker, Centrum5 Terese Falk Carolin Frisör, Svartbjörnsbyn6 Jessica Pettersson Undersköterska, Grönland7 Niclas Sjöö Operatör, Hamptjärnmoran8 Lena Angeria Johansson Sjuksköterska, Prästholmen9 Tina Kotkaniemi Sjuksköterska, Centrum10 Ulrika Lundmark Specialistsjuksköterska, Centrum11 Sara Bjerregaard Administratör, Trångfors12 Edwin Mirell Yrkeschaufför, Centrum13 Mattias Hansson Konsult, Centrum14 Timothy Sjöö Maskinförare, Hamptjärnmoran15 Moa Morin Student, Hamptjärnmoran16 Adrian Mirell Kvalitetshandläggare, Sävast17 Mikaela Fahlman Elevresurs, Grönland18 Roland Dahlqvist Kock, Centrum19 David Rolén Yrkeschaufför, Grönland20 Robert Enberg Maskinförare, Trångfors21 Refika Maglic Avdelningschef, Sanden22 Ulrika Söderholm Undersköterska, Trångfors23 Christer Bergdahl Företagare, Torpgärdan24 Elin Loggert Undersköterska, Centrum25 Kjell Åström Konsult, Heden26 Karin Vikström Eklund Vårdlärare, Hamptjärnmoran

BODEN – SJUKVÅRDSPARTIET

Sjukvårdspartiet har en pragmatisk hållning, 
vilket innebär att vi tror på samarbete och 
gemensamma lösningar snarare än dog-
mer och enpartistyre. Vi har medverkat i 
Bodens kommunledning under flera olika 
mandatperioder. Perioder som präglats av 
samarbete, samförstånd och utveckling 
med få kontroverser. Vi tror på ett Boden 
med innovations- och utvecklingskraft, inte 
minst ser vi att Bodens näringsliv tycks må 
bra av en bredare kommunledning. Det har 
också visat sig i näringslivets egna mätning-
ar, där vi ligger i topp i Norrbotten.

Framtiden ser ljus ut med flera sektorer 

som växer, vi ser med intresse och spänning 
på en etablering av H2GS som blir en av de 
största gröna omställningarna av grön tung 
industri i världen. Det kommer att ställas 
stora krav på den kommunala servicen, allt 
från samhällsplanering och bostadsbyggan-
de till vård, omsorg och skola. Sjukvårds-
partiet vill vara med i den omställningen. 
Försvaret och dess värnpliktiga är en viktig 
del av Bodens identitet och kommunen ska 
på alla sätt underlätta för försvaret att stärka 
deras ställning i kommunen. Ur bered-
skaps- och skyddssynpunkt är försvaret en 
nödvändighet som partiet starkt stödjer.

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. Kommu-
nen har heltid som norm, men deltid som 
en rättighet.

Barn, ungdom och studier
Bodens kommun måste vara steget före 
med de utmaningar som ställs nu och i den 
närmaste framtiden inte minst vad gäller 
förskola, skola och kompetent arbets-
kraft. Vi måste tillmötesgå nuvarande och 
kommande behov av förskolor och skolor, 
genom att underhålla, bygga om och vid 
behov bygga nytt. Gymnasieskolan bör få 
ett bredare utbud och ha ett nära samarbete 
med näringslivet. Sjukvårdspartiet vill ha 
kvar idrottsgymnasiet som kombinerar 
utbildning och idrott för våra ungdomar.

Kommunikationer
Boden ska ha goda kommunikations-
möjligheter såväl inom som till och från 
kommunen. I kommunen ska ungdomars, 
studerandes och pensionärers bussresande 
subventioneras. Även pendling mellan 
Boden och Luleå ska subventioneras för 
ungdomar och studerande för att under-
lätta rörligheten. Ungdomskortet är ett bra 
exempel och har dessutom ökat nyttjandet 
av kollektivtrafiken.

Vård- och omsorg
Sjukvårdspartiet har hela tiden kämpat för 
hälso- och sjukvård, äldreomsorg och andra 
sociala frågor som ska hålla hög kvalitet oav-
sett om den är i kommunal eller privat regi. 
Privat driven vård- och omsorg är finansie-
rad av oss alla via skatter och det är därför 
viktigt med en återkommande verksamhets-
uppföljning. Omsorgen ska vara person-
centrerad där närstående blir inkluderade. 
Bodens kommun ska ha ett brett utbud av 
boendeformer med god tillgänglighet utifrån 
den enskildes behov. Det ska skapas ett 
demenscentrum med goda förutsättningar 
för demensvård. Boendeplatser ska vara 
tillgängliga för medicinskt färdigbehandlade 
på sjukhusen. Det är bättre för den enskilde 
att vara i sitt vanliga boende när man är fär-
digbehandlad, dessutom behöver regionen 
alla tillgängliga vårdplatser. Det föreligger 
ett högt kommunalt betalningsansvar för 
patienter inneliggande på sjukhus som anses 

Boden – Fyllt med framtidstro
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 SJUKVÅRDSPARTIET – BODEN

Sjukvårdspartiet i Boden
Kenneth Backgård, ordförande
sjukvardspartiet@telia.com
Postadress:
Sjukvårdspartiet i Boden
Box 160, 961 22 Boden
Webbadress:
www.sjukvardspartiet.nuRösta på Sjukvårdspartiet i kommun- och regionval!

Vill du vara med och forma Bodens framtid? 
Kom med i Sjukvårdspartiet och arbeta aktivt!

färdigbehandlade. Boendeplatser ska vara 
tillgängliga för medicinskt färdigbehand-
lade på sjukhusen för att undvika onödigt 
betalningsansvar till regionen. Boden har 
under den gångna mandatperioden lyckats 
bra med att undvika betalningsansvar.

Bodens kommun måste vara en attraktiv 
och konkurrenskraftig arbetsgivare för att 
kunna rekrytera och behålla personal. Vård-
personalen måste prioriteras med insatser för 
arbetsmiljö och lön. Digitalisering och nytt-
jandet av välfärdsteknik är till stor nytta och 
gynnar såväl brukare som närstående och 
personal. Förmågor och kapaciteter bibehålls 
samt främjar arbetsmiljön. Boden har på-
börjat resan men måste hålla sig i framkant 
och vara öppna för modern teknik. De som 
är obekväma med tekniska lösningar ska ges 
stöd och få utbildningsinsatser.

Pandemin har präglat allas tillvaro under 
såväl 2020 som 2021 och det har varit en 
mycket ansträngande tid i alla kommunala 
verksamheter, men allra besvärligast och ut-
manande i vår omsorg. Personalen har gjort 
ett fantastiskt arbete som vi alla är tack-
samma för och Sjukvårdspartiet vill rikta ett 
stort tack till all personal i alla verksamheter 
för dessa insatser.

Leva och bo i Boden
Boden ska vara en attraktiv kommun och 
tillgången till en meningsfull fritid i hela 
kommunen är därför av stor vikt. Kommu-
nens rika kultur- och fritidsverksamhet ska 
fortsätta att utvecklas, både fritidsanlägg-
ningar och lekparker ska vara tillgängliga 
samt hålla en hög standard. Byarna runt 
Boden är kända för sin idérikedom och 
initiativförmåga, en kraft som helt enkelt är 
nödvändig för Bodens utveckling. Ede-
forsbygden samt Unbyn och Sörbyn med 
omnejd visade vid 2022 års näringslivsgala 
på byarnas kraft. Servicepunkterna fyller 
därför en viktig funktion och bör utvecklas 
ytterligare. Det förekommer en imponeran-
de verksamhet i Boden där företagare inom 
många branscher gör avtryck såväl regionalt, 
nationellt som internationellt.

För att minska den rådande bostadsbris-
ten behöver vi bygga både villor och hyres-
rätter samt skapa möjligheter för byggandet 
även på landsbygden.

Vi måste värna om våra få kvarvarande 
lantbrukare som är viktiga för landskapsmil-
jön men framför allt för självförsörjnings-
graden. Det har både pandemin och det 
förändrade världspolitiska läget visat. Kriget 
i Ukraina har ställt allt på sin spets och visar 
på vår sårbarhet samt behovet av ett starkt 
jordbruk. Våra bönder blir färre, men de 
behöver bli fler. Boden ska även vara en 
ekokommun där såväl unga som gamla har 
tillgång till giftfria ekologiska livsmedel.

Boden behöver en 3:e hälsocentral, 
beslut har tagits att återöppna Erikslunds 
Hälsocentral. Även filialer och servicepunk-
ter behövs, något som Sjukvårdspartiet i 
regionen fattat beslut om.

En ny ishall måste prioriteras och 
Sjukvårdspartiet har efter analys och över-
väganden kommit fram till att förorda en 
ombyggnation/renovering av nuvarande 
ishall samt nybyggnad av en så kallad B-hall 
på Björknäsområdet. Ishallen ska efter om-
byggnationen uppfylla de krav som ställs för 

spel i allsvenskan. Vårt ställningstagande är 
grundat på närheten till hockeygymnasiet, 
ekonomiska förutsättningar men även de 
föroreningar av så kallad PFAS som visat sig 
finnas på Arenaområdet.

Miljö
Norrbotten har stor tillgång till fossilfri 
energi vilken är en av huvudorsakerna till 
den kommande industrietableringen. Vår 
framtidsbild är att Boden är en fossilfri 
kommun där alla kommunala fordon drivs 
av biogas eller el. BEAB som är ett helt kom-
munalt energibolag levererar såväl fossilfri 
som förnyelsebar energi till låga priser och 
målet är Sveriges billigaste el.

Naturvården ska prioriteras högt både i 
stad och på landsbygden. Fisken ska vandra 
fritt i Bodens vattenvägar och Sjukvårdspar-
tiet verkar för att öppna så kallade laxtrappor. 
Något som hittills inte har kunnat genom-
föras. Vattenfall bär ett stort ansvar och vi 
måste fortsätta ansträngningarna för att få till 
stånd ett modernt, hållbart och naturvänligt 
system med nyttjande av våra gemensamma 
resurser där vattenkraften är en.
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GÄLLIVARE – SJUKVÅRDSPARTIET

Gällivare – En grön och skön  
kommun med vården i fokus

Den gröna omställningen ska genomsyra 
hela samhället, inte bara industrin. Vi kan 
göra mycket mer inom vård, omsorg och 
skola för att ge våra medborgare möjlig-
het till större valfrihet. Detta genom att 
öka samarbetet mellan kommun, region 
och den privata sektorn. Vi sparar resurser, 
minskar mänskligt lidande och blir en 
attraktiv kommun där många vill bo, inte 
bara arbeta!

Äldreomsorg
Våra äldre medborgare ska ha ett värdigt 
liv med god livskvalitet oavsett boende. 
Utomhusvistelser och dagverksamhet är en 
rättighet.
• Väl utbyggd vård- och omsorg med fler 

händer i vården samt god arbetsmiljö 
för personalen.

Barn och skola
När man som barnfamilj väljer att bosätta 
sig på en ort så är möjligheterna till när-
miljön med bland annat bra barnomsorg, 

fritidsverksamhet och skola ytterst viktiga 
faktorer. För att Gällivare ska kunna behål-
la och få nya invånare i samband med den 
förestående gröna nyindustrialiseringen är 
detta troligen det allra viktigaste.
• Prioritera åtgärder som säkerställer 

behörighetsgraden i dessa verksamheter.

• Mer resurser i de lägre åldrarna.

• Utomhusaktiviteter som matchar ”En 
arktisk kommun i världsklass”.

• Två lärare i varje klassrum, där minst en 
är utbildad och behörig.

• Utbildningar som står i samklang med 
de stora industrisatsningarna och den 
framtid som vi går till mötes.

Ungdomar
Ungdomar ska ges möjlighet att delta i ut-
vecklingen av Gällivare kommuns framtid.
• Ungdoms- och handikappidrotter bör 

utvecklas.

• Ungdomar ska ges möjligheter att prak-
tisera som politiker.

Demokrati
Demokrati innebär att ALLA ska få
chansen att komma med förslag och idéer.
•   Utveckla medborgarfrågor i kommu-

nen.
•   Fortsatt samarbete över partigränser.

Vård och omsorg
• Tydlig samverkan mellan kommun och 

region.

• Prioritera åtgärder som säkerställer 
kompetensförsörjning i verksamheterna.

• Kraftfulla insatser mot psykisk ohälsa.

• Kvalitativ vård i livets slutskede.

• Bra lokal tandvård, tänderna är en del 
av kroppen.

• Sjukhusdirektionen tillbaka.

Landsbygden
Landsbygdens invånare ska ha samma 
förutsättningar till vård, skola och omsorg 
som tätortens.
• Goda kommunikationer mellan lands-

bygd och tätort.
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Sjukvårdspartiet i Gällivare
Margareta Henricsson, ordförande
070-635 06 24
margareta_henricsson@hotmail.com
Postadress:
Sjukvårdspartiet i Gällivare
C/O Margareta Henricsson
Malmbergsvägen 8A, 982 31 Gällivare
Webbadress:
www.sjukvardspartiet.nu

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

• Nybyggnationer av bostäder, även på 
landsbygden.

Trygg, hållbar  
och tillgänglig kommun
• Kommunen behöver ta egna initiativ i 

hållbarhetsarbetet. Inte bara åka med i 
baksätet på industrin.

• Arbeta för att kommunen ska få ta del 
av vinsterna från gruvindustri och ener-
giproduktion. 

• Arbeta för att förbättra kommunikatio-
ner och infrastruktur till vår kommun.

• Förbättra kollektivtrafiken till lands-
bygden och inom tätorten.

• Avveckla Östra Malmberget, som övriga 
gruvpåverkade områden.

• Trygg närmiljö för alla medborgare.

• Ett tydligt samarbete mellan kommun 
och polis.

• Aktiv kvinnojour.

• Aktiv drogbekämpning.

• Kommunal larmcentral med aktiv 
bevakning dygnet runt.

Alla människors lika värde
Gällivare ska utformas så att personer med 
funktionsvariationer i alla åldrar blir fullt 
delaktiga i samhällslivet.
• Funktionshindrade ska ha tillgång till 

ledsagare.

• Samhällsinformationen ska anpassas och 
vara tillgänglig för funktionshindrade.

Gällivare
0193 00872

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 Margareta Henricsson F.d. Kommunsekreterare,Centrum
2 Nicklas Johansson Lärare, Centrum3 Harold Meza Chavez Lärare, Repisvaara4 Torbjörn Sandin F.d. Gruvarbetare, Hedeberga5 Tommy Krigsman F.d. Gruvarbetare,Palohuornas
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Haparanda
0193 00086

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 Eija Stenberg Företagare, Mattila2 Pia Hulkoff Företagare, Korpikylä3 Björn U Syrén Jurist, Marielund4 Catarina Lindmark Företagare, Närsta5 Esa Paldanius Företagare, Centrum6 Arne Hällefors Pastor Emeritus, Kärrbäck7 Sven Kattilavaara F.d Företagare, Närsta8 Anders Kitti Administratör, Tjärhovet9 Barbro Bäckström Pensionär, Karungi10 Anette Liikamaa Radiotelegrafist, Centrum11 Kristian Benson Skolpersonal, Säivis12 Kurt Hulkoff Företagare, Korpikylä13 Åsa Hansson Snickare, Seskarö14 Rolf Fräki Fil. kand, Karungi15 Kaj Rundgren Företagare, Seskarö

HAPARANDA – SJUKVÅRDSPARTIET

Haparanda – Sakfrågornas lösning  
är viktigare än den politiska ideologin

Miksi äänestää Sjukvårdspartiet? 
•  Me emme kuulu mihinkään poliittiseen lohkoon vaan 

olemme riippumattomia. Tämä merkitsee sitä että ratkai-
semme asiakysymyksiä poliittista väriä riippumatta 

•  Yhteisiä verovarojamme tulee käyttää vastuullisesti 
•  Selkeys, rehellisyys ja läpinäkyvyys kaikessa poliittisessa työssä 
    ovat mottomme 
•  Tarvitsemme kehittyneen liiketoiminnan kasvun ja lisää 
    työmahdollisuuksia 
•  Tarvitsemme hyvin kehittynyttä paikallista terveydenhuoltoa 
•  Oikeudenmukainen jako voimavaroista maaseudun ja kaupungin välillä 
•  Valinnanvapaus terveydenhuollon, koulun ja terveydenhuollon alalla 
•  Tarvitsemme turvallisemman Haaparannan, jossa on enemmän 
    poliisia ja tehokkaampaa huumevalvontaa 
•  Kansalaisemme tarvitsevat enemmän vapaa-ajan aktiviteetteja
•  Sairaan- ja hammashoidon lähetteet myös Suomen puolen hoitolaitoksiin

I kommunvalet 2018 röstade nästan var 
femte Haparandabo på Sjukvårdspartiet, 
vilket var ett fantastiskt resultat då partiet 
för första gången ställde upp i kommun-
fullmäktigevalet. Detta gav Sjukvårdspar-
tiet sex mandat i kommunfullmäktige.

I regionvalet 2018 röstade nära hälften 
av Haparandas röstberättigade på Sjuk-
vårdspartiet, vilket var en ökning med 
17,5% jämfört med valet 2014.

Våra hjärtefrågor vård, skola och 

omsorg visade sig vara viktiga, men det 
är också viktigt att hela den kommunala 
verksamheten fungerar bra. Våra skatteme-
del ska användas ansvarsfullt. Tydlighet, 
ärlighet och transparens är våra ledord i det 
politiska arbetet.

En röst på Sjukvårdspartiet innebär att 
vi ges möjlighet att bevaka våra kärnområ-
den vård, skola och omsorg så att våra barn 
och äldre tas om hand på bästa sätt.
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Haparanda
0193 00086

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 Eija Stenberg Företagare, Mattila2 Pia Hulkoff Företagare, Korpikylä3 Björn U Syrén Jurist, Marielund4 Catarina Lindmark Företagare, Närsta5 Esa Paldanius Företagare, Centrum6 Arne Hällefors Pastor Emeritus, Kärrbäck7 Sven Kattilavaara F.d Företagare, Närsta8 Anders Kitti Administratör, Tjärhovet9 Barbro Bäckström Pensionär, Karungi10 Anette Liikamaa Radiotelegrafist, Centrum11 Kristian Benson Skolpersonal, Säivis12 Kurt Hulkoff Företagare, Korpikylä13 Åsa Hansson Snickare, Seskarö14 Rolf Fräki Fil. kand, Karungi15 Kaj Rundgren Företagare, Seskarö

SJUKVÅRDSPARTIET – HAPARANDA

Rösta på Sjukvårdspartiet i kommun- och regionval!
Vill du vara med och forma Haparandas framtid? 

Kom med i Sjukvårdspartiet och arbeta aktivt!

Sjukvårdspartiet i Haparanda
Eija Stenberg, ordförande
070-272 11 14
sjvphaparanda@gmail.com
Postadress:
Sjukvårdspartiet i Haparanda
C/O Printmark AB
Box 89, 953 22 Haparanda
Webbadress:
www.sjukvardspartiet.nu

Vård och omsorg
 Nya boendeformer för äldre med diver-

sifierade driftsformer

 Delade turer ska avskaffas, ge berörd 
personal mer inflytande i schemaför-
ändringar

 Haparanda behöver en väl utvecklad 
närsjukvård

 Vårdremisser ska gälla för läkarvård och 
tandläkarvård även i Finland

 Mer resurser för att förebygga psykisk 
ohälsa

 Fler poliser för ökad drogbekämpning

Näringsliv
 Haparanda behöver nyetableringar, fler 

företag i olika branscher

 Fungerande fibernät till alla

 Landsbygden ska ges förutsättning till 
utveckling och knytas samman med 
centralorten

 Besöksnäringen bör utvecklas; vår fina 
skärgård och natur har stor potential

 Stimulera till mer lokalproducerade 
livsmedel

 Utveckla samarbetet över gränsen, där 
båda städerna kan dra fördel

 Fler statliga jobb till Haparanda

Skola och utbildning
 Utveckla samverkan och arbetet för 

högre måluppfyllelse på samtliga skolor

 Öka gymnasieskolans attraktivitet

 Strukturera och förtydliga mätbara mål 
i skolan

 Förbättra samarbetet mellan skola och 
näringsliv

 Inventera behovet av och intresset för 
start av decentraliserade högskoleutbild-
ningar

Klimat/hållbarhet/miljö
 Gränsöverskridande samarbete inom 

klimatfrågor

 Se över skyddet mot översvämningar 
och extremväder

 Etablera ett Klimatcentra för forskning 
och affärsutveckling

 Sikta mot att bli en klimatneutral kom-
mun 2035 genom el, solceller, biogas 
samt vätgas

 Agenda 2030 ska efterlevas

 Skapa fler arbetstillfällen genom  
klimatomställningen

 Stötta våra jordbruk för en levande 
landsbygd
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KALIX – SJUKVÅRDSPARTIET

Kalix – Tryggt och trivsamt
Genomförda löften
Sjukvårdspartiet fick mer än 47 % av 
rösterna i Kalix till valet i regionfullmäk-
tige 2018 och de vallöften som gavs om 
satsningar i Kalix har uppfyllts:

 MR kamera finns nu i Kalix

 Operationsverksamheten i Kalix har 
återupptagits

 Ultramodern mammografiutrustning 
beställd till Kalix sjukhus

Samhällsutveckling
Sjukvårdspartiet har på medborgares öns-
kemål nu skapat en lokalavdelning i Kalix 
som ställer upp i kommunvalet 2022. 
Vi hoppas få förtroende att arbeta med 
kommunens utveckling och vårt fokus är 
vård och omsorgsfrågor men skola, fritid, 
näringsliv samt medborgares rätt är också 
viktiga frågor för oss.

 Sakfrågor är viktigare än politiska ideo-
logier

 Samverkan vårdgivare (kommun/ 
region) ska förbättras

 Boendeformer för äldre ska finnas på 
fler platser i kommunen och utgå från 
den enskildes behov

 Verkar för att tåget ska stanna i Morjärv

 Stöd till medborgare i plan- och 
bygglovsärenden
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Rösta på Sjukvårdspartiet i kommun- och regionval!
Vill du vara med och forma Kalix framtid? 

Kom med i Sjukvårdspartiet och arbeta aktivt!

Sjukvårdspartiet i Kalix
Bengt-Åke Strand, ordförande
070–591 90 84
bengt-ake.strand@telia.com
Postadress:
Sjukvårdspartiet i Kalix
C/O Bengt-Åke Strand
Torgvägen 8, 952 43 Töre
Webbadress:
www.sjukvardspartiet.nu

SJUKVÅRDSPARTIET – KALIX 

 Ordnad ungdomsverksamhet på fler 
platser i kommunen

 Ökad trygghet och trivsel för kommu-
nens medborgare

Regional hälso- och sjukvård
Sjukvårdspartiets planer för det fortsatta 
arbetet med att decentralisera och utveckla 
vården i Kalix:

 Hälsocentralsfilial i Töre och mobila 
servicepunkter i Morjärv, Vitvattnet, 
Lappträsk och Sangis

Kalix
0193 00873

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 Bengt-Åke Strand Fastighetsägare, Töre2 Tage Strand Civilingenjör, Töre

 Permanenta kirurgverksamheten i Kalix

 Öka antalet vårdplatser på Kalix sjukhus

 Ge Kalix sjukhus fortsatt möjlighet att 
hålla positionen med Sveriges bästa stro-
kevård och rehabilitering

 Öka tillgängligheten till Folktandvården

 Förbättra rekrytering genom särskilda 
lönesatsningar på sjuksköterskor, under-
sköterskor och en förbättrad arbetsmiljö
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Kiruna – Toppen av Sverige

KIRUNA – SJUKVÅRDSPARTIET

Kommunal vård och omsorg
Sjukvårdspartiet anser att det ska vara nära 
till såväl kommunal- som regional vård i Ki-
runa och för att det ska fungera i praktiken 
krävs mer personal. Arbetsvillkoren i form av 
både lön och arbetsmiljö är två av grundste-
narna för att kunna anställa personal. Vi vill 
därför fortsätta satsningar på bättre löne-och 
anställningsvillkor för personalen för att vara 
en attraktiv arbetsgivare. Utbildningsinsatser 
är viktigt för att all personal som arbetar i 
kommunens vård och omsorg ska ha rätt 
kompetens för att ge våra äldre och funk-
tionshindrade ett tryggt liv.

Korttidsboendeplatser måste finnas 
tillgängliga inte minst för att ge närståen-

devårdare möjlighet till återhämtning så att 
de orkar med att sköta om sin närstående i 
hemmet. Vilket bidrar till en bättre livskva-
lité för alla och ett effektivt nyttjande av våra 
skattemedel.

Kiruna behöver även seniorbostäder och 
det krävs därför nybyggnationer av bostäder 
vilka bör planeras till nya centrum.

Näringsliv
Det är viktigt att stadsomvandlingen sker i 
symbios med såväl gruvnäringen som med 
näringslivet och att utvecklingen av det nya 
Kiruna präglas av långsiktig hållbarhet. För 
att gynna den lokala företagsamheten ska 
Kiruna kommun så långt det är möjligt upp-

handla produkter och tjänster lokalt.
LKAB:s huvudkontor bör flyttas till Ki-

runa för att det skulle ge fler arbetstillfällen 
och för att Sjukvårdspartiet anser att huvud-
kontoret bör finnas nära verksamheten.

Hela Kiruna kommun ska leva och därför 
måste även landsbygden utvecklas till exem-
pel genom att decentralisera arbetstillfällen 
till byarna.

Friluftsliv
Sjukvårdspartiet anser att det är en självklar-
het att vi alla har tillträde till vår vackra 
fjällvärld oavsett om vi är vandrare, fiskare, 
jägare, skoteråkare, skidåkare, renskötare el-
ler turistföretagare med respekt för djur–och 
naturliv samt varandras intressen kan vi alla 
samspela och utöva våra intressen i fjällvärl-
den.

Kommunikationer  
och infrastruktur
E10:an är kirunabornas enda väg ut i världen 
och därför måste den förbättras till en 2+1 
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 ambulans-
transporter med patienter som måste färdas 
till Gällivare- eller Sunderby sjukhus på 
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Kiruna
0193 00213

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 Sten Nylén Föreningskonsulent, Norrmalm2 Per Eriksson Lokalstrateg, Östermalm3 Martti Kivimäki Pensionär, Luossavaara4 Doris Messner Läkare, N:e Norrmalm5 Sören Sidér Ingenjör, Östermalm6 Ingemar Tornéus Försäljare, Östermalm7 Arne Esberg Pensionär, Karesuando8 Bo Ek Pensionär, Nya Centrum

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
Sten Nylén, ordförande
070-715 34 11
snn@kiruna.com
Postadress:
Sjukvårdspartiet i Kiruna
C/O Sten Nylén
Matojärvigatan 8A, 981 39 Kiruna
Webbadress:

www.sjukvardspartiet.nu

denna väg. Sjukvårdspartiet anser att en dub-
belspårig järnväg mellan Luleå och Narvik 
samt en förlängning av landningsbanan på 
Kiruna flygplats skulle förbättra och förenkla 
resandet till och från Kiruna.

Sjukvårdspartiet säger nej till att privatise-
ra infrastruktur så som fjärrvärme med mera.

Utbildning
Kiruna ska ha Sveriges bästa skola och för att 
ha behöriga lärare i skolan måste det satsas 
på rekryteringen. Vi måste erbjuda lärarna 
bra löne- och arbetsmiljövillkor samt möjlig-
het till karriär och tillgång till bostäder.

För att Kirunas ungdomar ska ha möj-

ligheten att bo kvar efter studenten måste vi 
utveckla och möjliggöra universitetsstudier 
samt forskningsverksamheter i Kiruna. Vi 
måste även prioritera bostadsbyggandet med 
hyresnivåer där gemene man har råd att bo 
men framför allt så att ungdomar och andra 
som blir av med sitt boende på grund av 
gruvverksamheten har möjlighet att bo kvar 
i kommunen. Bygger vi fler äldreboenden så 
frigör även det bostäder.

• Nya Sjukhuset ska byggas nära nya järn-
vägsstationen

• Satsning på förlossning och BB med 
tillhörande kvinnosjukvård

• Bättre busskommunikationer, det ska 
vara lätt att åka från Luossavaara till nya 
centrum

• Dubbelspårig järnväg mellan Kiruna och 
Gällivare där sårbarheten är stor

• Samverka för bättre vägstandard på E10

• Persontåg ska fungera som förr i tiden, 
även när det är -30 grader

• Utveckla tågförbindelserna med fler 
avgångar mellan Kiruna och Luleå

• Ögon och hörselmottagning till Kiruna

• Samverka för bättre tillgänglighet till 
bilprovning

• Bygga fler bra och billiga bostäder/stu-
dentbostäder

• Distansutbildning för barnmorskor

• Krav på el-bussar vid nästa upphandling 
av lokaltrafik

• Starta en Idrottsgala/föreningsgala där 
kommunen är medarrangör

• Satsa på barn- och ungdomsidrott, främst 
tjejidrott

• Återuppbygga Tarfallahallen för klättring, 
fotboll, friidrott på Lombias idrottsplats

• Höja aktivitetsstödet för föreningar

Regional hälso- och sjukvård
Sjukvårdspartiet prioriterar närsjukvården 
på Kiruna sjukhus och arbetar för att vanligt 
förekommande sjukdomstillstånd som till 
exempel de ortopediska ska diagnostiseras, 
behandlas och vårdas i Kiruna. Sjukvårdspar-
tiet är också övertygade om att det ska finnas 
såväl förlossnings- som BB-verksamhet i 
vårt nya sjukhus och arbetar fast beslutna 
att det ska bli verklighet. Kiruna går en 
lysande framtid till mötes och inte minst av 
den anledningen ser vi behovet av en bra 
kvinnosjukvård. Vi vill även återinföra avtal 
gällande sjuk- och tandvård för de som bor 
vid landsgränserna samt införa avtal mellan 
Norr- och Västerbotten för patienter som har 
svåra sjukdomar och behöver närstående som 
stöd. Idag tvingas närstående bo på patient-
hotell som kostar över 1 000 kronor per natt 
vilket blir väldigt dyrt i längden.

Länsdelssjukhusen måste utvecklas – inte 
avvecklas

Norra Sverige kräver en bassjukvård för att 
kunna få akutvård när den behövs
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LULEÅ – SJUKVÅRDSPARTIET

Luleå – Hela kommunen ska leva
Kommunfullmäktigevalet i Luleå
Vid kommunfullmäktigevalet i Luleå kom-
mun 2018 röstade 2 395 personer (4,52%) 
på Sjukvårdspartiet vilket var en ökning 
med 1 415 röster i jämförelse med samma 
val 2014. Procentuellt var rösterna i Råneå 
valdistrikt bäst med 6,78%. Resultatet gav 
Sjukvårdspartiet 3 mandat i kommunfull-
mäktige.

Regionfullmäktigevalet i Luleå
I regionfullmäktigevalet 2018 röstade 
hela 11 857 personer (22,43%) i Luleå på 
Sjukvårdspartiet vilket var en ökning med 

5 692 röster jämfört med motsvarande val 
2014. Fler än var femte väljare i Luleå gav 
således Sjukvårdspartiet förtroendet att ta 
över ansvaret för hälso- och sjukvården i 
Region Norrbotten. Trots att denna man-
datperiod dominerats av en pandemi så har 
vi lyckats med att få Region Norrbottens 
usla ekonomi på stabila fötter. Detta ge-
nom att dra ned på den i regionen tidigare 
överbyggda administrativa organisationen 
med hundratals anställningar. Resultatet 
blev en mycket god ekonomi som vi nu 
använder och ska använda till viktiga 
satsningar i vården på det sätt som ni kan 

läsa mer om i detta valprograms 
regionavsnitt.

Den kommunala  
sjukvårdens betydelse 
växer
Den kommunala hälso- och sjuk-
vården är betydligt större än vad 
många tror. Landets kommuner 
står för 1/3 av primärvårdens kost-
nader och vad är då primärvård?

Primärvården är basen i hälso- 
och sjukvården där kommuner 
och regioner har ett delat ansvar, 
men regionen har det övergripan-
de ansvaret. De sköraste patien-

terna med komplexa hälsoproblem och 
svåra funktionsnedsättningar får stora delar 
av sin vård i kommunal regi. Kommunen 
ansvarar för hemsjukvården sedan 2013 
som omfattas av en relativt stor grupp 
äldre med varierande behov. De komman-
de åren kommer präglas av förändringar 
som innebär att kommunerna kommer att 
få ännu mer ansvar för hälso- och sjukvård. 
Hälsocentraler och kommuner ska ta fram 
en gemensam plan för primärvården vilket 
till exempel kan betyda att hälsocentralerna 
i framtiden kommer att vara öppna även 
på kvällstid. Röstar du på Sjukvårdspartiet 
i kommunfullmäktigevalet även i årets val 
kan du vara säker på att vi bevakar och 
verkar för att den kommunala hälso- och 
sjukvården har en hög kvalité. Sjukvårds-
partiet har fokus på vård och omsorg samt 
är ett lokalt parti som inte är belastade 
eller låsta av ideologiska spärrar som andra 
partier. Vi värderar varje sakfråga för sig 
och tar ställning för de förslag som vi anser 
att majoriteten av väljarna föredrar. 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 även i kommunvalet (den vita valse-
deln) den 11 september!
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SJUKVÅRDSPARTIET – LULEÅ

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, 955 31 Råneå
Webbadress:

www.sjukvardspartiet.nu

Hur ska vi klara  
framtidens omsorg?
Vi måste ha råd att uppvärdera omsorgen 
av funktionsnedsatta och äldre i Luleå. 
Sjukvårdspartiet anser att det behövs mer 
resurser, bättre utbildning och allt detta 
går inte att genomföra utan att lyssna på 
de som kan verksamheterna från grunden 
nämligen personalen. En femtedel (20%) 
av Sveriges befolkning är äldre än 65 år 
varav cirka 400 000 har behov av kom-
munal vård- och omsorg i hemmet. Inom 
kort kommer vi att ha lika många 85-åriga 
kvinnor som 15-åriga flickor i Sverige. Det 
behövs mer tid, mer stöd från chefer och 
sjukvårdskunniga samt bättre anställnings-
villkor till personalen. Sjukvårdspartiet 
anser att vi helt enkelt inte har råd att inte 
uppvärdera den kommunala vård- och 
omsorgen. Detta gäller även de som vårdar 
en närstående, de bör få ett utökat stöd.

Skola
Centralisering och storskolor är som 
bekant de styrande socialdemokraternas 
lösningar för att uppnå en bra studiemiljö. 
Detta har bland annat resulterat i en rad 
nedläggningar av byskolor de senaste åren. 
Sjukvårdspartiet har en annan uppfattning, 
det behövs skolor i såväl stadsdelar som 
i byar. Socialdemokraternas ”Framtidens 
skola” som man fortsätter och vill utveckla 
måste stoppas. Vi vill ha en återstartsutred-
ning av nedlagda skolor för att se över vilka 

som kan återstartas kommande mandat-
period. Språkintroduktion för nyanlända, 
i svenska som andraspråk, ges endast fullt 
ut till ungdomar i gymnasieskolan trots att 
behovet är minst lika stort för ungdomar 
i högstadiet. Så kan vi inte ha det, detta 
måste åtgärdas.

I övrigt arbetar  
Sjukvårdspartiet för att:
• Landsbygden ska få möjlighet att 

utvecklas och knytas samman med 
centralorten genom ännu bättre kom-
munikationer

• Luleås rika kultur- och fritidsverksam-
het ska fortsätta att utvecklas

• Föreningar med en bredd av aktiviteter 
inom kultur och idrott ska prioriteras 
när det gäller kommunala bidrag

• Kommunfullmäktige ska ge Lulebo 
direktiv att bygga billiga ungdomsbostä-
der

Luleå
0193 00094

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 Dan Ankarholm Jur. Kand./F.d. Kommunchef,Råneå
2 Margareta Dahlén Sjuksköterska, Oscarsvarv3 Anders Bohm F.d.

Brandman/Ambulanssjukvårdare, Oscarsvarv4 Fred Nyström Ingenjör, Bergnäset5 Anna Scott IT-Specialist, Malmudden6 Bernt Engström F.d. Konsultchef, S:a Sunderbyn7 Robert Edin Ekonom, Östermalm8 Lena Pallin Administratör/Undersköterska, S:aHamnen
9 Staffan Eriksson Ingenjör, Hertsön10 Andreas Wallgren Lärare, S:a Hamnen11 Berit Vesterlund F.d. Speciallärare, Kallkällan12 Arvo Ahonen Pensionär, N:a Gäddvik
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PAJALA – SJUKVÅRDSPARTIET

Pajala – Fyllt med näring 
Vård och omsorg
Omsorgen om äldre och de som har det 
svårast i samhället är och har varit en 
hjärtefråga för Sjukvårdspartiet de senaste 
16 åren. Det ska så förbli i framtiden. 
Sjukvårdspartiet vill utveckla äldreboen-
den även utanför centralorten. Vi värnar 
såväl de enskilda som de arbetstillfällen det 
skulle ge, vilket även möjliggör byarnas 
överlevnad. Ingångslönen för vårdbiträden, 
under- samt sjuksköterskor vid äldrebo-
enden måste vara högre för att kunna 
konkurrera med gruvans löner. Sjukvårds-
partiet ska dessutom verka för ett lönepå-
slag om 2000 kronor per månad för dessa 
yrkesgrupper.

Skola och kulturliv
Skolan i Pajala kommun ska vara trygg och 
säker för såväl barn, pedagoger som lärare. 
Lokalerna ska vara ändamålsenliga och ha 
en bra utemiljö. Sjukvårdspartiet värnar 
även om kommunens nordligaste skola, 
friskolan i Kangos, som även den måste 
prioriteras med bland annat skolskjuts och 
möjligheter till besök på fritidsanläggning-
arna i centralorten.

Ett rikt kultur- och fritidsliv främjar 
hälsa och tillväxt.

Fler mötesplatser för ungdomar och 
även mötesplatser utanför centralorten. 
Ungdomarna är kommunens framtid.
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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
Box 16, 984 97 Kangos
Webbadress:
www.sjukvardspartiet.nu

Näringsliv
Sjukvårdspartiet värnar de små och med-
elstora företagen i Pajala kommun, med 
gruvan som bas i näringslivet ges de små 
företagen möjlighet att växa och utvecklas 
med rätt stöd från kommunledningen.

Besöksnäringen har högst tillväxt i 
Pajala och är kanske i framtiden den vikti-
gaste näringsgrenen i kommunen. Sjuk-
vårdspartiet vill stödja besöksnäringen så 
den ges möjlighet att utvecklas och skapa 
fler arbetstillfällen i hela Pajala kommun.

Pajala
0193 00106

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 Lennart Ojanlatva Ingenjör, Kangos2 Anne Stridsman Sjuksköterska, Kangos3 Ann-Sofie Henriksson Distriktssköterska,Tärendö
4 Mats Bodmark Entreprenör, Tärendö5 Alice Videkull F.d. Idrottslärare, Junosuando6 Karl-Johan Ylivainio Entreprenör, Kangos7 Evert Silder Pensionär, Kangos

Vindkraft ska planläggas av 
kommunen där placeringen 
ska vara i områden med minst 
störningsgrad och med så lite 
påverkan på turistnäringen 
som möjligt.
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PITEÅ – SJUKVÅRDSPARTIET

JOHNNY ÅSTRÖM                            
Nr 1 på kommunvalsedeln

Piteå – Var med och forma framtiden
Sjukvårdspartiets gruppledare i kommunfullmäktige har ordet

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.

Sommaröppna förskolor och fritids
Fungerande barnomsorg även sommartid.

Fler pedagoger och ändamålsenliga lokaler i 
för- och grundskola
Alla barn ska vara trygga.

Ungdomarna är framtiden
Fler mötesplatser och träffpunkter.

Lokalproducerad mat i skola och omsorg
Tillverka maten där den ska ätas.

Vård, skola och omsorg 
Våra hjärtefrågor

Politiken måste följa med i samhälls-
utvecklingen, inte bara i ord utan 
även i handling.

De senaste åren har samhället genomgått 
stora prövningar med en global pandemi 
och ett krig i Europa, detta ställer stora 
krav på civilsamhället. Sjukvårdspartiet 
är ett blockpolitiskt obundet parti, vår 
politik växer fram samt formas av alla de 
människor som engagerar sig och ur den 
verklighet vi lever i just nu. I Piteå ska 
kommunens kärnverksamheter fortsatt 
vara högprioriterade områden: vården, 
skolan och omsorgen. Piteå lokalavdelning 
har ett mycket stort engagemang och vi 
hoppas givetvis på ett förnyat förtroende. 
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SJUKVÅRDSPARTIET – PITEÅ

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
Webbadress:
www.sjukvardspartiet.nu

Rösta på Sjukvårdspartiet  
i kommun- och regionval!

Vill du vara med och forma Piteås framtid? 
Kom med i Sjukvårdspartiet och arbeta aktivt!

Piteå – Var med och forma framtiden

MARTIN ÅSTRÖM
Nr. 2 på kommunvalsedeln

MALIN MARKSTRÖM
Nr. 3 på kommunvalsedeln

ANTON MARKSTRÖM 
Nr. 4 på kommunvalsedeln

Piteå
0193 00100

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 Johnny Åström Maskintekniker, Rosvik2 Martin Åström Bergmaterialingenjör, Rosvik3 Malin Markström Undersköterska, Backen4 Anton Markström Svetsare, Furuberget5 Amanda Sundström Vårdbiträde, Norrmalm6 Ewa Åström Pensionär, Rosvik7 Tommy Bjernhagen Pensionär, Rosvik8 Peter Sundström Snickare, Backen9 Noocharee Bjernhagen Undersköterska, Rosvik10 Ann-Christin Åström Specialistsjuksköterska,Rosvik
11 Karin Andersson Sjuksköterska, Rosvik12 Henry Larsson Pensionär, Centrum

Hela kommunen ska leva
Bygg fler hyresrätter ute i byarna.

Företagen är grunden till vår välfärd
Ett gott företagsklimat främjar kommunens tillväxt.

Kultur och fritid
Ett rikt kultur- och fritidsliv främjar hälsa och välmående.

Fotbollstältet
Airdomen måste flyttas till en annan plats så den kan stå 
uppe året runt.
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ÖVERTORNEÅ – SJUKVÅRDSPARTIET

Övertorneå – Från ord till handling 
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.

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 
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SJUKVÅRDSPARTIET – ÖVERTORNEÅ

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

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.

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
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KANDIDATER – REGIONFULLMÄKTIGE

19. Bengt-Åke Strand
Fastighetsägare, Töre

1. Kenneth Backgård 
Psykolog/Regionråd, Boden

2. Doris Messner 
Läkare, Kiruna

3. Johnny Åström 
Maskintekniker, Rosvik

4. Anders Rönnqvist 
Civilekonom, Haparanda

5. Dan Ankarholm
Jur.kand./F.d. Kommunchef, 
Råneå

7. Margareta Henricsson
F.d. Kommunsekreterare, 
Gällivare

9. Lennart Ojanlatva
Ingenjör, Kangos

10. Anders Bohm 
F.d. Brandman/Ambulans-
sjukvårdare, Luleå

12. Sten Nylén 
Föreningskonsulent, Kiruna

13. Jörgen Afvander 
Undersköterska/Skötare, 
Älvsbyn

6. Erika Sjöö 
Administratör, Boden

17. Nicklas Johansson 
Lärare, Gällivare

11. Terese Falk Carolin 
Frisör, Boden

20. Margareta Dahlén
Sjuksköterska, Luleå

8. Martin Åström
Bergmaterialingenjör, Rosvik

16. Sead Maglic 
Lantmätare/Vice kommunal-
råd, Boden

15. Anna Scott
IT-specialist, Luleå

14. Tomas Vedestig
Undersköterska, Övertorneå

18. Ann-Christin Åström 
Specialistsjuksköterska, 
Rosvik
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31. Adrian Mirell
Kvalitetshandläggare, 
Boden

21. Heli Valjus Helin
Specialistsjuksköterska, 
Boden

29. Anne Stridsman
Sjuksköterska, Kangos

33. Ewa Åström
Pensionär, Rosvik

30. Fred Nyström
Ingenjör, Luleå

22. Per Eriksson 
Lokalstrateg, Kiruna

36. Niclas Sjöö
Operatör, Boden

25. Staffan Eriksson
Ingenjör, Luleå

34. Marie Nyström
Sjuksköterska, Övertorneå

38. Robert Edin
Ekonom, Luleå

26. Roland Dahlqvist
Kock, Boden

23. Malin Markström
Undersköterska, Piteå

24. Eija Stenberg
Företagare, Haparanda

27. Harold Meza Chavez
Lärare, Gällivare

28. Anton Markström
Svetsare, Piteå

32. Sören Sidér
Ingenjör, Kiruna

35. Lena Pallin 
Administratör/Undres-
köterska, Luleå

37. Pia Hulkoff 
Företagare, Karungi

39. Edwin Mirell
Yrkeschaufför, Boden

40. Ann-Sofie Henriksson
Distriktssköterska, Tärendö

REGIONFULLMÄKTIGE – KANDIDATER
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41. Bernt Engström
F.d. Konsultchef,  
S:a Sunderbyn

KANDIDATER – REGIONFULLMÄKTIGE

42. Ulrika Lundmark
Specialistsjuksköterska, 
Boden

43. Yvonne Kangas
Undersköterska, Juoksengi

44. Berit Vesterlund
F.d. Speciallärare, Luleå

45. Jessica Pettersson
Undersköterska, Boden

46. Kurt Hulkoff
Företagare, Karungi

47. Andreas Wallgren
Lärare, Luleå

48. Sara Bjerregaard
Administratör, Boden

49. Alice Videkull
F.d. Idrottslärare,  
Junosuando

50. Arvo Ahonen
Pensionär, Luleå

51. Tina Kotkaniemi
Sjuksköterska, Boden

52. Tommy Krigsman
F.d. Gruvarbetare, Hakkas

53. Siv Maaherra
Sjuksköterska, Övertorneå

54. Christer Bergdahl
Företagare, Boden

55. Sven Kattilavaara
Företagare, Haparanda

56. Siv Hjort Lindstedt
F.d. Verksamhetschef, 
Niemisel

57. Mats Bodmark
Entreprenör, Tärendö

58. Lena Angeria  
Johansson
Sjuksköterska, Boden

59. Knut Omark
Pensionär, Övertorneå

60. Refika Maglic
Avdelningschef, Boden
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X Kryssa din kandidat. 

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  
 

REGIONFULLMÄKTIGE – KANDIDATER

61. Esa Paldanius
Företagare, Haparanda

62. Timothy Sjöö
Maskinförare, Boden

63. Anette Liikamaa
Radiotelegrafist, Haparanda

64. Mattias Hansson
Konsult, Boden

65. Arne Hällefors
Pastor Emeritus, Lappträsk

66. Kjell Åström
Konsult, Boden

67. Mikaela Fahlman
Elevresurs, Boden

68. Kurt-Åke Andersson
Undersköterska, Kalix

69. Åsa Vahlström
Barnmorska, Boden

70. Torbjörn Eriksson
Tandläkare, Boden

71. Börje Enberg
Pensionär, Boden

72. Jenny Fahlman
Undersköterska, Boden
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Valet är ditt. Prioritera sjukvården  
– Låt Sjukvårdspartiet fortsätta utveckla vården. Rösta på Sjukvårdspartiet!

Var med och forma Norrbottens framtid

TAS NOG 
MED PÅ 
FÄRDEN

LITEN 
KLIPPÖ 

VISAR AVOG

FLYTT- 
FIRMOR    

UTELÄMNAD

TRE I FOT- 
BOJOR

KONSTSTIL 
PÅ 1700-

TALET
KACKA- 
LORUM    
LEVER 

RULLAN

SKRIKIT 
VÄLDIGT 

HÖGT

KÅRE  
FLOD- 

NYMFER

UTDELADE 
KORT  
VINST

ENDOKRIN 
KÖRTEL I 
KNOPP

MASK- 
FORMIGT 
TILLÄGG

SLAGORD I 
TÅG 

TRAFIKLED

KORT FÖR 
FORNA ÖST- 
TYSKLAND

EN GNUTTA 
MELLAN 20-
30 GRAM

MITT- 
PUNKT 

TVÅNGS- 
BEGÄR

GRÄNS- 
LINJE 

GOSEDJUR

KAN GESTER 
VARA 

IDROTTS- 
PLATS

OKLOKT  
YTVIDD

LÄGGER 
SKYTT 
IVÄG

DEN 
FÅGELN ÄR 

HÖNSLIK

FART- 
HÅLLARNA 

NOG- 
GRANN

REPÖGLA 
VINTER- 
BONA

ÄR DUKTIG 
PÅ 

RETORIK

MÄRKT UT 
EN BANA 
MEDEL- 
MÅTTOR

DEN 
AVSLUTAR 

BLOD- 
SUGARE

KYLA 
KURV- 
FORM

KORT FÖR 
LÄTTLÄST 

ÄGA

KORT FÖR 
NR 18 I 
SYSTEM

LAND I ASIEN 
STAD  MED 

RALLY

RING 
VILJE- 
KRAFT

GÖR LÄKARE 
MÅNGA 
TAVEL- 
STÄLL

JAPANSKT 
SPJUT SOM 
HONGRIS

DATOR- 
MICHAEL 
MARTINI- 

BÄRET

BESKOW 
ALLT- 
JÄMT

ERBIUM 
HITTAR PÅ 

NÅGOT

RÅ SÅDAN 
BLIR 

KALVDANS

GÖR GLANS 
GRYMT- 

OXAR

LANDS- 
DELEN 
VISAR 

VÄGEN

VÄRLDS- 
SAMFUND 

500

STOR- 
FRÄS- 
AREN

ANTOG 
VIDEO- 
BAND

STÅR FÖR 
ENERGI 

SAMLINGS- 
LOKAL

MÅNGA I 
JAPAN 

BÄRSTÅNG

FLYGER I GB 
INFINITIV- 

MÄRKE

FÖRE 39 
GRIPEN 

SYRE

BÅT PÅ 
BOTTEN 
OFTEDAL

HALV- 
GRÄS 

NÄMNDE

BRÄNN- 
PUNKT 
VINYL- 
SKIVA

SIST I 
BÖN

LITEN 
RUND 

KARAMELL

ÖLSORT 
SÅR- 

BOKSTAV

STÄLLT I 
ORDNING

HAR DET I 
MAGEN HOS 
HOPPFULL

Konstruktör: Jan Rosenberg

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:  sjukvardspartiet@telia.com

Medlemsskap:
50 kr på pg 834 52 85-4

Detta är Sjukvårdspartiets valprogram 2022. En specialutgåva av Sjukvårdspartiets tidning Hjärtslag.

Följ oss gärna på:


