
För ett jämlikt,
jämställt och
hållbart Uppsala län

Regionalpolitiskt 
program i korthet

Uppsala län

Vi går till val på vår egen politik och söker stöd för våra värderingar 
som vi är övertygade om att många delar. Ett stärkt stöd för 
Vänsterpartiet är förutom en framgång i valet också en signal om att 
nu får det vara nog. Borgarna och deras omänskliga politik ska bort! 

Vi vill tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet återta 
makten i landstinget och därmed även makten i Regionförbundet 
Uppsala län. Vi har samma uppfattning i många frågor och har lång 
erfarenhet av framgångsrikt samarbete.

Maria Fregidou-Malama, distriktsordförande, Sören Bergqvist, landstingsråd och 
ledamot i styrelsen för Regionförbundet Uppsala län

               

Läs mer på: uppsalalan.vansterpartiet.se

      Vänsterpartiet i Uppsala län



Utveckling mot det hållbara länet!

Vänsterpartiet arbetar för en samhällsutveckling som 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Alla 
medborgare ska ha samma makt att forma samhället och 
sina liv. Vi utmanar rådande maktförhållanden och kräver 
en omfördelning av resurser. Vi tar strid för ett mer jämlikt, 
jämställt och hållbart Uppsala län.

Tio regionala vänsterfrågor

•   Ett strategiskt folkhälsoarbete ska genomföras i    
samarbete med många olika aktörer och organisationer och   
att de könsmässiga och socioekonomiska skillnaderna 
särskilt ska uppmärksammas.

•   Det behövs en samsyn kring en sammanhållen asyl- och 
introduktionsprocess i länet och att samarbetet mellan 
kommunerna kring introduktion och boende förbättras.

•   Det behövs en kultursatsning i länet med bl a satsningar 
så att barn och ungdomar har råd och möjlighet att möta 
och skapa kultur samt att det utvecklas fler icke-
kommersiella, alkohol- och drogfria mötesplatser för 
ungdomar. 

•   En sammanhållen skola kräver att kommunerna är 
ytterst restriktiva mot att nya fristående skolor etableras 
och att befintliga fristående och kommunala skolor får 
likvärdiga villkor.

•   En strategi ska tas fram så att lokala företag lättare kan 
delta i offentliga upphandlingar. 

•  Det måste byggas många fler hyreslägenheter med en 
särskild satsning för bostäder anpassade för unga och 
studenter, samt en avgiftsfri bostadsförmedling för alla.

•   Det behövs en förbättrad styrning för lokal hållbar 
landsbygdsutveckling i samverkan med enskilda 
initiativtagare och föreningar.

•   Länet ska ha en regional samling för omställning och 
utveckling inom energisektorn.

•   Landstinget och kommunerna ska tillsammans utveckla 
kollektivtrafiken i länet med fler tåg och nya tågstopp i 
Bergsbrunna, Alsike, Vänge, Vittinge och Järlåsa.

•   Landstinget bör ta över all kollektivtrafik i länet och 
taxorna inom kollektivtrafiken ska hållas låga och vara 
samordnade inom länet, men också med omliggande län


