
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 
möjlighet 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 närmiljön med 
bland annat bra barnomsorg, 
fritidsverksamhet och skola ytterst 
viktiga faktorer. För att Gällivare ska 
kunna behålla 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 utvecklingen av Gällivare 
kommuns framtid. 



• Ungdoms- och handikappidrotter 
bör utvecklas. 

• Ungdomar ska ges möjligheter 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. 

 
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 
landsbygd och tätort. 

• 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 
energiproduktion. 

• Arbeta för att förbättra 
kommunikationer och 
infrastruktur till vår kommun. 

• Förbättra kollektivtrafiken till 
landsbygden 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. 

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