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1. Håkan Andersson, 57 år, Civilingenjör, Kåge 

2. Katarina Larsson, 30 år, Förskollärare, Burträsk 

3. Robert Boström, 42 år, Personlig assistent, Norsjö 

4. Carina Sundbom, 56 år, Gruppledare, Skellefteå 

5. Oscar Wellman, 29 år, Bonde, Hällbergssvedjan 

6. Ann-Christin Falkman, 66 år, Undersköterska, Bureå 

7. Gabriella Rymark, 47 år, Affärs- och verksamhets-

utvecklare, Skellefteå 

8. Bo-Martin Alm, 49 år, Hemmansägare,  

Mensträsk, Norsjö 

9. Kjell Bergmark, 45 år, Kulturgeograf, Skellefteå 

10. Maria Bernsson, 49 år, Specialpedagog, Myckle 

11. Agneta Pohjanen, 67 år, Fritidssamordnare, Bergsbyn 

12. Tore Gabrielsson, 73 år, Fd Lärare, Lövånger 

13. Viktor Olofsson, 23 år, Snickare, Skellefteå 

14. Tobias Holmström, Ingenjör, Skellefteå 

15. Sara Brännström, 33 år, Kock, Skellefteå 

16. Eva Boman, 63 år, Undersköterska, Gumboda, Norsjö 

17. Maria Sandström, 48 år, Hortonom, Norrlångträsk 

18. Sigvard Nordén, 82 år, Pensionär, Norsjö 

19. Kurt Vallmark, 74 år, Fd Köpman, Ragvaldsträsk 

20. Marie Stefansson, 69 år, Undersköterska,  

Svarttjärn, Lövånger 
Robert Håkan Katarina 



 

Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor 

En nyckelfråga för vården är att behålla och rekrytera 

kunnig och engagerad personal. Brist på personal kan leda 

till inställda operationer, dyra hyrlösningar, färre 

vårdplatser samt långa vårdköer. Därför jobbar vi för bättre 

arbetsmiljö och arbetsvillkor inom vård och omsorg. Det 

måste bli möjligt att jobba inom vård och omsorg utan att 

riskera den egna hälsan. 

Utveckla Skellefteå lasarett 

Den skissade utvecklingsplanen för Skellefteå lasarett får 

inte stanna vid en plan, det måste bli verklighet. Mest akut 

är det med hälsosamma lokaler för BUP.  
 

Västerbottens läns landsting måste jobba för att minska 

vårdköer och bättre klara vårdgarantins gränser. För 

Skellefteå lasarett är det viktigt att:  
 

• En trygg och tillgänglig förlossningsvård säkras 

• Öron/näsa/hals kliniken öppnas igen 

Satsning på hälsocentralerna 

Det måste satsas mer på hälsocentralerna. En närmare 

vård är det som ger trygghet och tillit för både patienter 

och personal. På hälsocentralerna sker mer än 75 % av alla 

patientmöten. Flexiblare mottagningstider och digitalisering 

är nödvändiga för att möta befolkningens förväntningar.  
 

• Jouröppen hälsocentral införs i Skellefteå 

• Mer resurser läggs till psykiatrivård på hälsocentralerna 

• Alla hälsocentraler ska erbjuda digitala läkarbesök  

• Det ska bli enklare att starta privata mottagningar 

• Digital bokning införs (dygnet runt)  
 

Utveckla hela Västerbotten 

Nu när Region Västerbotten gör en omstart är det viktigt att 

få det rätt. Tidigare utsåg landstinget och kommunerna 

vilka politiker som skulle sitta i regionens fullmäktige. 

Kommunerna utsåg de flesta, och de representerade främst 

sina kommuners intressen.  
 

I det nya Region Västerbotten utses politikerna direkt av 

väljarna, och alla ska verka för hela länets bästa. 

Centerpartiet har decentralisering i generna, och vi får en 

särskilt viktig roll att se hela länet och att även tvinga de 

övriga partierna att göra det. Viktiga uppgifter för regionen: 
 

• Medel för infrastruktur fördelas i hela länet 

• Medel för företagsutveckling fördelas i hela länet 

• Väl fungerande kollektivtrafik i hela länet 


