Kiruna – Toppen av Sverige
Kommunal vård och omsorg
Sjukvårdspartiet anser att det ska
vara nära till såväl kommunal- som
regional vård i Kiruna och för att det
ska fungera i praktiken krävs mer
personal. Arbetsvillkoren i form av
både lön och arbetsmiljö är två av
grundstenarna 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 funktionshindrade ett tryggt liv.

Korttidsboendeplatser måste finnas
tillgängliga inte minst för att ge
närståendevårdare möjlighet till
återhämtning så att de orkar med att
sköta om sin närstående i hemmet.
Vilket bidrar till en bättre livskvalité
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
upphandla produkter och tjänster
lokalt.
LKAB:s huvudkontor bör flyttas till
Kiruna för att det skulle ge fler
arbetstillfällen och för att
Sjukvårdspartiet anser att
huvudkontoret bör finnas nära
verksamheten.
Hela Kiruna kommun ska leva och
därför måste även landsbygden
utvecklas till exempel genom att
decentralisera arbetstillfällen till
byarna.
Friluftsliv

Sjukvårdspartiet anser att det är en
självklarhet att vi 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.
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 sjukoch ambulanstransporter med

patienter som måste färdas till
Gällivare- eller Sunderby sjukhus på
denna väg. Sjukvårdspartiet anser
att en dubbelspårig 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
privatisera 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 möjlighet till
karriär och tillgång till bostäder.
För att Kirunas ungdomar ska ha
möjligheten 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
järnvägsstationen

• 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/studentbostäder
• 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. Sjukvårdspartiet är också
övertygade om att det ska finnas
såväl förlossnings- som BBverksamhet 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

patienthotell 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
Rösta på Sjukvårdspartiet i kommunoch 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.se
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Sjukvårdspartiet i Kiruna
C/O Sten Nylén
Matojärvigatan 8A
981 39 Kiruna
Webbadress:
www.sjukvardspartiet.nu

