
LULEÅ – Hela kommunen ska leva 
Kommunfullmäktigevalet i Luleå 
Vid kommunfullmäktigevalet i Luleå 
kommun 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 kommunfullmäktige. 
 
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 mandatperiod 
dominerats av en pandemi så har vi 
lyckats med att få Region 
Norrbottens usla ekonomi på stabila 
fötter. Detta genom 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 
sjukvården är betydligt större än vad 
många tror. Landets kommuner står 
för 1/3 av primärvårdens kostnader 
och vad är då primärvård? 
Primärvården är basen i hälso- och 
sjukvården där kommuner och 
regioner har ett delat ansvar, men 
regionen har det övergripande 
ansvaret. De sköraste patienterna 
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 
kommande 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. Sjukvårdspartiet 
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 
valsedeln) den 11 september! 
 
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 kommunal 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 
anställningsvillkor 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 
återstartsutredning av nedlagda 
skolor för att se över vilka som kan 
återstartas kommande 
mandatperiod. 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 
kommunikationer 
*Luleås rika kultur- och 
fritidsverksamhet 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 
ungdomsbostäder 



 
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 
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