
Boden – Fyllt med framtidstro 
Sjukvårdspartiet har en pragmatisk 
hållning, vilket innebär att vi tror på 
samarbete och gemensamma 
lösningar snarare än dogmer 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 mätningar, 
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 
bostadsbyggande till vård, omsorg 
och skola. Sjukvårdspartiet 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 beredskaps- 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. 
Kommunen 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 arbetskraft. 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 
kommunikationsmöjligheter 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 underlätta 
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 oavsett 
om den är i kommunal eller privat 
regi. Privat driven vård- och omsorg 
är finansierad av oss alla via skatter 
och det är därför viktigt med en 
återkommande 
verksamhetsuppföljning. Omsorgen 
ska vara personcentrerad 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 färdigbehandlad, 
dessutom behöver regionen alla 
tillgängliga vårdplatser. Det 
föreligger ett högt kommunalt 
betalningsansvar för patienter 
inneliggande på sjukhus som anses 
färdigbehandlade. 
Bodens kommun måste vara en 
attraktiv och konkurrenskraftig 
arbetsgivare för att kunna rekrytera 
och behålla personal. 
Vårdpersonalen måste prioriteras 
med insatser för arbetsmiljö och lön. 
Digitalisering och nyttjandet av 
välfärdsteknik är till stor nytta och 



gynnar såväl brukare som 
närstående och personal. Förmågor 
och kapaciteter bibehålls samt 
främjar arbetsmiljön. Boden har 
påbörjat 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 utmanande i 
vår omsorg. Personalen har gjort ett 
fantastiskt arbete som vi alla är 
tacksamma 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. Kommunens rika kultur- 
och fritidsverksamhet ska fortsätta 
att utvecklas, både 
fritidsanläggningar 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. Edeforsbygden 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 imponerande 
verksamhet i Boden där företagare 
inom många branscher gör avtryck 
såväl regionalt, nationellt som 
internationellt. 
För att minska den rådande 
bostadsbristen behöver vi bygga 
både villor och hyresrätter samt 
skapa möjligheter för byggandet 
även på landsbygden. 
Vi måste värna om våra få 
kvarvarande lantbrukare som är 
viktiga för landskapsmiljön men 
framför allt för 
självförsörjningsgraden. 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 servicepunkter behövs, något 
som Sjukvårdspartiet i regionen 
fattat beslut om. 
En ny ishall måste prioriteras och 
Sjukvårdspartiet har efter analys och 
överväganden kommit fram till att 
förorda en 



ombyggnation/renovering av 
nuvarande ishall samt nybyggnad av 
en så kallad B-hall på 
Björknäsområdet. Ishallen ska efter 
ombyggnationen 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 kommunalt 
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 Sjukvårdspartiet 
verkar för att öppna så kallade 
laxtrappor. Något som hittills inte 
har kunnat genomföras. 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. 
 
Rösta på Sjukvårdspartiet i kommun- 
och regionval! 
Vill du vara med och forma Bodens 
framtid? 
Kom med i Sjukvårdspartiet och 
arbeta aktivt! 
Sjukvårdspartiet i Boden 
Kenneth Backgård, ordförande 
sjukvardspartiet@telia.com 
Postadress: 
Sjukvårdspartiet i Boden 
Box 160 
961 22 Boden 
Webbadress: 
www.sjukvardspartiet.nu 
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