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Alla människors lika värde och allas möjligheter att nå sina livsmål utgör grunden för vår 
socialdemokratiska vision. Samhället ska präglas av sammanhållning, solidaritet och 
jämlikhet mellan individer och grupper. Där skapas grogrunden för det goda samhället. 
Ett samhälle där klyftorna minskar, där stad och land håller ihop och där vi genom 
gemensamma investeringar stärker varandra. 
 
Inte i något annat län i Sverige är förutsättningarna för att skapa detta goda samhälle 
starkare än just här. Här finns två universitet i världsklass, ett dynamiskt och innovativt 
näringsliv och starka samhällsfunktioner, som ett högspecialiserat regionsjukhus. Här är 
tillväxten bland de högsta i landet, arbetslösheten är låg, utbildningsnivån hög och viljan 
till förändring och utveckling är stor. Vår geografiska närhet till Stockholm ger oss 
tillgång till en unikt stor arbetsmarknadsregion och tillgången till kvalificerad arbetskraft 
är bland de rikaste i landet.  
 
Trots alla våra unika styrkor förslösas många möjligheter idag av de borgerliga 
partier som styr i Region Uppsala och i flera av länets kommuner.  
 
Vårt mål är att Uppsala län ska vara Sveriges starkaste tillväxtregion med Sveriges lägsta 
arbetslöshet. Här ska steget mellan såväl utbildning och arbete som mellan olika arbeten 
vara kort. Genom en väl utbyggd kollektivtrafik ska hela länet hållas samman och 
klyftan mellan stad och land byggas bort. Vardagen med boende, pendling, arbete och 
fritid ska fungera oavsett vart du bor. 
 
Målet för oss socialdemokrater I Uppsala län är att med samhälles samlade resurser göra 
allt som står i vår makt för att bryta segregationen och driva tillbaka den organiserade 
kriminaliteten. Vi ska vara drivande i klimatomställningen och därmed skapa framtidens 
gröna jobb. Och vi ska, inte minst, ta tillbaka kontrollen över välfärden. Skolan, vården 
och omsorgen ska hålla hög kvalitet oavsett vart vi bor i vårt län. De anställda och deras 
villkor ska prioriteras och antalet medarbetare måste öka. Vi måste återupprätta 
förtroendet för länets sjukvård genom att korta köerna och öka tillgängligheten. Vården 
som arbetsplats ska utvecklas till en verklig mönsterarbetsplats där arbetsmiljö och de 
anställdas villkor prioriteras. 
 
Under den pandemi som vi har levt med de senaste två åren har det blivit allt tydligare 
att välfärden måste stärkas med mer resurser, fler medarbetare men att vi också måste 
uppvärdera värdet av att arbeta inom vården skolan och omsorgen. Den offentliga 
kontrollen måste öka och kraven på de privata aktörerna måste höjas. Vårt mål måste 
vara en välfärd som du kan lita på – i kris såväl som i vardag. 
 
Tillsammans kan vi göra ett fantastiskt län ännu bättre 

  



 
 
 
 

Tio punkter för ett växande Uppsala län 
Ett växande och hållbart Uppsala län med Sveriges lägsta arbetslöshet: Vårt mål 
är att Uppsala län ska ha Sveriges lägsta arbetslöshet. Vi ska vara ledande i 
klimatomställningen och i skapandet av framtidens nya gröna jobb. Det krävs ordning 
och reda i de offentliga finanserna, en aktiv näringspolitik, investeringar i människors 
kunskaper och kompetens och en fungerande välfärd. Myndigheter, kommuner, 
regionen och privata aktörer måste tillsammans arbeta för att vägen från arbetslöshet till 
anställning eller åtgärd ska vara kort och effektiv.  
 
Ta tillbaka kontrollen över välfärden: De senaste årens kriser har visat att vi i vårt län 
behöver öka insynen och stärka kontrollen över välfärden. De borgerliga partiernas 
oroväckande besked och öppningar för privatiseringar inom specialistsjukvården riskerar 
att slå sönder sjukvården, försämra kvaliteten och riskera patientsäkerheten. Den viktiga 
samordningen mellan de olika vårdnivåerna hotas. Vi Socialdemokrater kommer därför 
aldrig att medverka till privatiseringar av Akademiska sjukhuset eller Lasarettet i 
Enköping. Vi vill också stärka kraven på de privata aktörerna inom primärvården. 
 
Ett tryggare Uppsala län: Vi ska, med samhällets samlade resurser driva tillbaka den 
organiserade brottsligheten och öka tryggheten. Kriminaliteten ökar i ett samhälle som 
dras isär av ojämlikhet. Därför måste vi kombinera insatser för att motverka brottslighet 
med insatser för att förebygga den. Vi vill satsa på fler närvarande poliser och en stärkt 
samverkan mellan polisen, kommunerna och regionen. Arbetet mot segregationen ska 
intensifieras genom insatser för att minska arbetslösheten. Vi vill också stärka den ideella 
sektorn genom ökade ekonomiska bidrag och utökad samverkan. 
 
Stärkt beredskap och minskad sårbarhet: De senaste fyra åren har gång på gång visat 
på det moderna samhällets sårbarhet. Vi måste långsiktigt säkerställa att våra 
verksamheter kan fungera oberoende av händelser in vår omvärld. Det handlar dels om 
att bygga upp lagerhållning och att säkerställa kontroll och funktion i våra 
organisationer.  
 
Mer vård närmare människor: vi Socialdemokrater vill vara drivande i utvecklandet av 
framtidens sjukvård genom att erbjuda mer vård nära människor. Resurser och 
kompetens som idag finns på våra sjukhus måste i framtiden erbjudas på vårdcentraler, 
mobila närvårdsteam och i vissa fall i människors hem. Digitala lösningar är avgörande 
för att denna utveckling ska kunna ske. Resurser måste nyttjas effektivare och på ett mer 
patientsäkert sätt. Patienternas delaktighet och inflytande över den egna vården måste 
öka. 
 
Kortare köer till Sveriges bästa sjukvård: Trots löften om motsatsen så har inte det 
borgerliga styret lyckats vända utvecklingen inom sjukvården i länet. Väntetiderna på 
sjukhus och vårdcentralerna är alldeles för långa. Under den kommande 
mandatperioden kommer vi att prioritera arbetet med att öka tillgängligheten och uppnå 
vårdgarantins målsättningar genom att kunna öppna fler vårdplatser. 1177 måste bli en 
tydlig väg in i sjukvården. Tjänsten måste stärkas både med mer resurser men också med 
ett starkare uppdrag och mandat. 
 



 
 
 
 

Goda arbetsgivare och facklig politisk samverkan: Välfärdens medarbetare är vår 
viktigaste resurs. Vår arbetsgivarpolitisk måste präglas av lyhördhet och respekt. Genom 
en god personalpolitik som genomsyras av jämställdhet, blir vi en attraktiv arbetsgivare 
som kan klara av de utmaningar som kompetensförsörjningen står inför. En viktig 
pusselbit är vårt beslut om att all personal erbjuds heltidstjänster. Allt personal och 
medarbetararbete ska genomsyras av en stark facklig politisk samverkan. 
 
Infrastruktur och kollektivtrafik för en fungerande vardag: För att hela länet ska 
leva och människor få sin vardag att fungera krävs en väl utbyggd och prisvärd 
kollektivtrafik. Uppsala län har redan idag ett av Sveriges mest utbyggda 
kollektivtrafiksystem. Men vi måste fortsätta att stärka och underlätta exempelvis 
pendlandet över länsgränserna. Den viktigaste förutsättningen är att byggandet av fyra 
spår hela vägen mellan Uppsala och Stockholm blir verklighet. Vi vill också på sikt driva 
regionbusstrafiken i egen regi. 
 
Upplevelser och kultur i hela länet: Vi socialdemokrater vill stärka de kulturella 
verksamheterna i länet. Vi kommer alltid att slå vakt om kulturens betydelse för 
utvecklingen av ett demokratiskt och välfungerande samhälle. Särskilt stor potential ser 
vi i den samlade besöksnäringen i länet. 
 
Utbildning och forskning för en växande och förändrad arbetsmarknad: 
Framtidens jobb skapas inte genom försämrade villkor och låglönekonkurrens utan 
genom satsning på kunskap och innovationer. Vi socialdemokrater vill därför stärka 
samarbetet mellan våra två universitet, regionen, kommunerna och näringslivet. Vi vill 
stärka samarbetet på innovationsområdet. Med en starkare folkbildning med ett tydligt 
arbetsmarknadspolitiskt uppdrag skapas förutsättningar för att fler ska kunna ta de jobb 
som erbjuds.  

  



 
 
 
 

Ett växande och hållbart Uppsala län med 
Sveriges lägsta arbetslöshet 
Vårt mål är att Uppsala län ska vara Sveriges mest tillväxtvänliga och dynamiska region 
med Sveriges lägsta arbetslöshet. Och vårt län har verkligen unika förutsättningar. Två 
universitet i världsklass, ett starkt och varierat näringsliv, innovativa och utvecklade 
forskningsmiljöer, ett högspecialiserat regionsjukhus, goda kommunikationer med en 
närhet till Arlanda och Stockholm och tillgång på välutbildad arbetskraft. 
 
Uppsala läns starka utgångsläge kräver ständigt nya åtgärder och förbättringar. Varje 
arbetslös person är en förlust för den gemensamt finansierade välfärden och varje ung 
utan jobb är en dubbel förlust eftersom det riskerar att också bidrar till känslan av 
utanförskap. 
 
Vägen tillbaka från långtidsarbetslöshet kräver i de flesta fall någon typ av 
arbetsmarknadssatsningar. Regionens verksamheter är en viktig del av de platser som 
långtidsarbetslösa behöver matchas mot och utbildas till. Därför bör regionen aktivt 
ingå i olika regionala arbetsmarknadsprogram. Utöver detta ska regionen inom ramen 
för sitt regionala utvecklingsansvar arbeta aktivt med tillväxt för att bland annat 
motverka långtidsarbetslösheten. Ett sätt är genom utvecklad samverkan mellan 
regionen och länets samordningsförbund. Individens behov ska vara i fokus. 
 
Att förbättra förutsättningarna för näringsliv och offentliga aktörer att rekrytera rätt 
kompetens är en nyckelfaktor. Företag med mycket avancerad produktion kräver 
personal med hög kompetens som ofta är mycket svår att få tag på. Länets olika aktörer 
måste kraftsamla för att förbättra matchningen mellan arbetsgivare och personer med 
relevant kompetens.  
 
Stärkt samordning för tillväxt och nya jobb 
Många av de problem som hotar den fortsatta utvecklingen grundar sig oftast på 
bristande samordning mellan olika aktörer. Kraften i hela länet måste bättre komma till 
sin rätt. Regionen, kommunerna, de två universiteten, näringslivet, arbetsmarknadens 
parter, med flera måste under den kommande mandatperioden samordna sig och 
kraftsamla för tillväxt, innovation och nya jobb.  
 
Inrättandet av branschsammansatta kompetensråd innebär en möjlighet att stärka den 
regionala tillväxten. Branschråden ska bland annat arbeta med att skapa anpassade YH-
utbildningar, som bygger på det uttalade rekryteringsbehovet inom branschen. Uppsala 
län har tidigare placerat sig bland de sämsta regionerna i landet inom detta område. 
 
Hållbar utveckling 
Klimatkrisen är vår tids största utmaning. Forskningen säger att vi kan avvärja hotet 
men då behövs kraftfulla åtgärder – och det är nu. Vår region måste gå 
före i klimatomställningen, som också måste vara rättvis mellan människor. 
Klimatpolitiken måste utformas, så att låginkomsttagare och boende på landsbygden 
inte får bära en oproportionell del av bördan.  
 
En långsiktigt hållbar ekonomi måste förenas med miljömässig och social hållbarhet för 
att klara en allsidig utveckling i hela regionen.  Investeringar i grön teknik, förnybar 



 
 
 
 

energi och resurssnål produktion kan skapa nya jobb och ekonomisk styrka i hela länet. 
Detta bör stimuleras genom en målinriktad offentlig upphandling.  
 
Vi behöver också arbeta mer målinriktat tillsammans med de branscher som drabbats 
hårdast av pandemin, för att skapa utbildningar och utbilda personer mot dessa jobb. 
 
Näringsliv och företagande 
Vi socialdemokrater ska arbeta för stärkta förutsättningar att bedriva företag i hela länet. 
Idag skapas fyra av fem jobb i företag med färre än 50 anställda. Mot den bakgrunden 
bör olika former av stödmedel riktas främst mot små och medelstora företag. Vi vill 
även underlätta för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar. 
 
Idag går företagsstöd och projektmedel främst till män och mansdominerade 
branscher, vilket speglar strukturen i näringslivet och visar att mer arbete krävs för att 
öka jämställdheten inom området. 
 
Digital infrastruktur 
Tillgång till snabb uppkoppling i hela länet är viktigare än någonsin. Uppkopplingen är 
avgörande för kontakter med myndigheter, barnens skolgång och det sociala livet. Trots 
stora insatser under många år finns det fortfarande gott om vita fläckar på länets 
bredbandskarta. De möjligheter som digitaliseringen medför; att kunna arbeta hemifrån, 
studera på distans eller driva företag måste vara tillgängliga oavsett var man befinner sig 
i länet. 
 
Bostadsbyggande i hela länet 
Idag råder det stor bostadsbrist i vårt län. Allra störst är bristen i Uppsala kommun, inte 
minst är det brist på hyresrätter. Ska vårt län fortsätta växa och utvecklas krävs ett 
fortsatt högt bostadsbyggande i alla delar av länet. I Uppsala län ska vi gå i bräschen för 
framtidens hållbara byggande som kombinerar och är en avvägning mellan socialt och 
ekologiskt ansvar med rimliga priser. 
 
Socialdemokraterna i Uppsala län vill:  

• Stärka samordningen för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden 

• Inrätta branschsammansatta kompetensråd 

• Stötta de gröna näringarna och bidra till klimatomställningen 

• Att stödmedel till näringslivet i större utsträckning ska gå till små företag 

• Ta fram en bredbandsstrategi för hela länet med särskilt fokus på landsbygdens 
vita fläckar 

• Skapa förutsättningar för att bygga fler bostäder i alla delar av länet 
  



 
 
 
 

Ta tillbaka kontrollen över välfärden 
Under de senaste decennierna har de privatägda inslagen i den svenska sjukvården ökat. 
Detta har skett genom en kombination av kundvalsmodeller, nya ledningsfilosofier och 
ekonomiska styrsystem. Den demokratiska styrningen har minskat och marknadsliberala 
principer har fått större utrymme. Socialdemokraternas uppfattning är att det är de 
medicinska prioriteringarna som ska styra vården, inte marknadskrafterna. 
 
De befintligas vårdvalen i specialistvården har inneburit en kraftig kostnadsökningstakt 
vilket medfört en omfördelning av resurser från resten av sjukvården. Trots att andra 
verksamheter har högre medicinsk prioritet. Den här utvecklingen måste brytas om inte 
hela förtroendet för den offentligdrivna välfärden ska raseras. 
 
Pandemin och innan den materialförsörjningskrisen 2019 har visat hur viktigt det är att 
ha kontroll över regionens centrala verksamheter för att snabbt kunna vidta åtgärder 
och minska sårbarheten. Att de blågröna under pågående pandemi har valt att inleda 
utredningar om ytterligare privatiseringar inom Akademiska sjukhuset är i vår mening ett 
steg i helt fel riktning.  
 
Att hela eller delar av verksamheten inom Ögon, öron, plastikkirurgi och gynekologi kan 
komma att privatiseras innebär att befintliga samarbeten och fungerande vårdkedjor slits 
sönder. Inte minst kommer detta att påverka den världsledande kliniska forskning som 
idag bedrivs inom Akademiska sjukhuset. 
 
Vi socialdemokrater motsätter oss självklart de föreslagna privatiseringarna inom 
Akademiska sjukhuset. Vi motsätter oss även de förslag som innebär att till exempel de 
viktiga närvårdsplatserna kan komma att drivas i privat regi. 
 
 
Socialdemokraterna i Uppsala län vill:  

• Inte medverka till några ytterligare privatiseringar inom specialistvården 

• Avsluta kostnadsdrivande vårdval och se över de befintliga utifrån att de största 
vårdbehoven alltid ska prioriteras 

• Se över ersättningssystemen inom primärvården så att kontrollen och kraven på 
de privata aktörerna ökar 

  



 
 
 
 

Ett tryggare Uppsala län 
Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med 
alla medel. Det är när tron på framtiden går förlorad som gängen och våldet blir ett 
alternativ. Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker. Ur otrygghet och 
ojämlikhet föds ökad kriminalitet. En framgångsrik brottsbekämpning förutsätter tidiga 
förebyggande insatser och hela samhällets engagemang. Kommunerna i vårt län ska ha 
ett aktivt brottsförebyggande arbete. Särskilt viktigt är att prioritera tidiga insatser riktade 
till barn och ungdomar  
 
Tryggheten behöver öka i bostadsområden, på sjukhus, tågstationer, på gator och torg. 
Brottsligheten och otryggheten det leder till utgör ett hot mot hela det demokratiska 
samhället och ska bekämpas med alla medel. Som socialdemokrater kommer vi i alla 
sammanhang att försvara demokratin, de mänskliga rättigheterna och det öppna 
samhället.  
 
Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker. Poliserna behöver bli fler 
Samtidigt behöver det brottsförebyggande arbetet och civilsamhället stärkas. Det 
effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något 
som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb 
eller möjlighet att flytta hemifrån. 
 
Varje år mördas ett 15-tal kvinnor av någon som de har eller har haft en nära relation 
med. Det är fullständigt oacceptabelt. Vi kommer att verka för att nollvisionen för mäns 
våld mot kvinnor genomförs. Kvinnors säkerhet ska öka såväl i hemmen som i 
samhället i stort. Alla former av diskriminering på grund av kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska motarbetas. 
 
Ett starkt och levande civilsamhälle ger demokratins styrka. Genom det ideella 
engagemanget fostras och skolas individer i demokratin som organiseringsform. 
Föreningslivet och folkrörelsearbetet, med idrottsrörelsen, studieförbunden och 
frivilligorganisationerna i spetsen, är avgörande för att skapa mötesplatser över 
klassgränser och stärka demokratiska värderingar. Folkbildning är en viktig del av det 
livslånga lärandet. Studieförbund och folkhögskolor ökar människors möjligheter till 
kunskap och demokratiskt inflytande.  
 
Socialdemokraterna i Uppsala län vill:  

• Öka tryggheten på gator, torg och andra offentliga miljöer 

• Stärka det brottsförebyggande arbetet på alla nivåer 

• Genomföra kraftfulla insatser mot mäns våld mot kvinnor 

• Ge ideella organisationer bättre förutsättningar att aktivt delta i det framtida 
samhällsbyggandet 

  



 
 
 
 

Stärkt beredskap och säkerhet 
De senaste åren har präglats av återkommande kriser; materialförsörjningskrisen på 
hösten 2019 följdes av Covid-19-pandemin som under 2020 och 2021 höll oss alla i sitt 
grepp. Pandemin fick en långtgående påverkan på hela samhället och des effekter på 
lång sikt kan vi egentligen bara spekulera om. Den ryska invasionen av Ukraina inleddes 
i februari 2022 och det är än så länge alldeles för tidigt att uttala sig om vilka effekter 
och påfrestningar den kommer att innebära.  
 
Kriserna har på olika sätt visat på allvarliga brister i den svenska välfärdens förmåga att 
hantera uppkomna situationer. Tillgången till läkemedel, skyddsutrustning och annan 
sjukvårdsmateriel är beroende av globala leveranskedjor, som är tänkta att med ett 
konstant inflöde förse sjukvården med det som behövs för att kunna utföra sitt 
uppdrag. En av de bärande tankarna har varit att kostnaderna för lagerhållning ska 
kunna minimeras.  
 
När de globala leveranskedjorna brast under trycket från pandemin riskerade svensk 
sjukvård att stå utan livsviktig utrustning. Vi menar att det var ett misstag att förlita sig 
på ett så sårbart system. För att stärka sjukvårdens beredskap mot framtida kriser 
kommer det att krävas såväl samordnade nationella initiativ som ett fortsatt regionalt 
ansvar för att se till att sjukvården i varje region har en buffert av sjukvårdsmaterial och 
annan utrustning. 
 
Bristerna i sjukvårdens krisberedskap handlar dock inte bara om tillgången till läkemedel 
och sjukvårdsmateriel. Sjukvårdens kapacitet räcker inte till för att möta vårdbehovet 
under normala omständigheter. När pandemin slog till blev den snabbt tänjd till 
bristningsgränsen, vilket drabbat både patienter och vårdpersonal. För att upprätta en 
god krisberedskap menar vi socialdemokrater att vi dels måste komma bort från just-in-
time-tänkandet för varuleveranser men också se över kravet på ständiga effektiviseringar 
i verksamheterna. 
 
Socialdemokraterna i Uppsala län vill:  

• Inrätta ett permanent beredskapslager av läkemedel och sjukvårdsmateriel, enligt 
principen om omsättningslagring 

• Att sjukvården ska upprätthålla en viss överkapacitet för att klara av framtida 
kriser 

• Ett nationellt sammanhållet system för lagerhållning av läkemedel och 
sjukvårdsmateriel för fredstida kriser och krig ska utvecklas i nära dialog mellan 
regeringen, regionerna och berörda myndigheter 

• Det ska finnas en produktionskapacitet för viktiga läkemedel och 
sjukvårdsmateriel i landet, alternativt säkra tillgången genom en gemensam 
tillverkningsberedskap med andra länder  



 
 
 
 

Mer vård närmare människor 
Målet för all socialdemokratisk politik är att skapa ett social hållbart och rättvist samhälle 
genom att bekämpa klassklyftor och ojämlikhet. 
 
Målet med den socialdemokratiska hälso- och sjukvårdspolitiken är att bidra till en 
förbättrad och jämlikare hälsa. De skillnader som idag finns mellan olika delar av länet, 
olika generationer och inte minst olika etnisk och social bakgrund måste motverkas. 
Hälso- och sjukvården ska präglas av en helhetssyn där det är lika viktigt att förebygga 
ohälsa som att lindra och bota den. Den avgörande frågan för att klara av detta är att 
stärka tillgängligheten och föra ut sjukvården närmare länsinnevånarna. 
 
Framtidens vård kommer i större utsträckning förflyttas från traditionella sjukhus till 
vård- och hälsocentraler samt göras tillgängliga genom mobila team och digitala 
lösningar. Dessutom kommer en större del av vården i framtiden att ges i patientens 
eget hem. Det ökar patientsäkerheten samtidigt som sjukhusens funktioner som 
ansvariga för den mest kritiska sjukvården stärks.  
 
Det förebyggande folkhälsoarbetet i länet måste stärkas och utvecklas. 
Folkhälsorelaterade sjukdomar och problem har ökat kraftigt de senaste åren. Ökat 
stillasittande och ett försvagat föreningsliv riskerar att allvarligt försämra hälsan i hela 
befolkningen och särskilt utsatta är barn och ungdomar.  
 
Behovet av sjukvård ökar med stigande ålder. De flesta stora folksjukdomar drabbar i 
stor utsträckning de äldsta. Att främja hälsan hos de äldre och därmed bidra till ett 
längre och rikare liv är prioriterat. Vi socialdemokrater vill inled arbetet med att erbjuda 
äldre från 65 års ålder regelbundna hälsoundersökningar. Ersättningssystemen inom 
primärvården måste utformas för att främja äldre multisjukas behov. 
 
Det finns idag många engagerade människor som vill förstärka välfärden genom 
frivilliga insatser eller utifrån en gemensam idé. Socialdemokraterna vill bygga vidare på 
och utveckla projekt med sociala företag som verkar och behövs inom de närings- 
arbetsmarknads- och socialpolitiska fälten.  
 
Vårt långsiktiga mål är att vården ska vara fri från köer och att vårdgarantin ska 
uppfyllas till 100 procent. att alla ska kunna komma i kontakt med sin vårdcentral 
samma dag och få en medicinsk bedömning av vårdpersonal inom tre dagar. 
 
Ökad läkarnärvaro inom den kommunala äldreomsorgen 
Samarbetet mellan Region Uppsala och länets kommuner när det kommer till ansvaret 
för de äldres hälsa blev skärskådat och kritiserat under Covid-19 pandemin. Att öka 
läkarnärvaron på länets äldreboenden är en nödvändig och välkommen satsning som 
ökar vårdkvaliteten och förhindrar onödigt lidande bland de boende. 
 
Rehabilitering 
Rehabiliteringen är en av de viktigaste delarna i hälso- och sjukvården och ska ingå som 
en självklar del i vårdkedjan. En tillgänglig, kvalitativ och sammanhållen rehabilitering är 
en avgörande förutsättningarna för en god hälsa och att kunna komma tillbaka till ett 
arbete och ett aktivt liv efter en skada eller sjukdom. Tyvärr har patienter och anhöriga 



 
 
 
 

upplevt att det finns stora brister i rehabiliteringen och att människor fallit mellan stolar. 
Vårt mål är därför en sammanhållen och individanpassad rehabilitering som är en 
integrerad del av vårdkedjan. Vi vill utveckla ett samlat rehabiliteringscentrum med team 
med kompetens kring alla medicinska områden ska därför utvecklas. Vi vill också satsa 
på att vidareutveckla systemet med digitala rehabiliteringsplaner. 
 
Tandvård 
Tandhälsan är tyvärr fortfarande en stor och växande klassfråga. En god tandhälsa har 
en stor betydelse för hela kroppens välmående och därmed en oerhört viktig 
folkhälsofråga. För att på allvar ta steg mot en jämlik tandhälsa behövs politiska insatser 
på nationell nivå. För att bibehålla vårt läns goda tandhälsa ska avgifter och taxor inom 
folktandvården i Uppsala hållas låga. 
 
Socialdemokraterna i Uppsala län vill:  

• Att det ska finnas en offentligdriven vårdcentral i varje kommun 

• Genomföra vårdcentrum i Tierp, Gottsunda, Enköping och Östhammar 

• Att det ska finns ett vårdcentrum i alla länets kommuner 

• Satsa på det förebyggande folkhälsoarbetet och samarbetet med den ideella 
sektorn 

• Erbjuda hälsoundersökningar från 65 års ålder 

• Att ersättningssystemen inom primärvården måste utformas för att främja äldre 
multisjukas behov 

• Skapa ett rehabiliteringscentrum 

• Satsa på närvårdsplatser och mobila närvårdsteam i hela länet 

• Vidareutveckla systemet med digitala möten inom primärvården  

• Att taxorna i tandvården ska fortsätta vara låga 
  



 
 
 
 

Kortare köer till Sveriges bästa sjukvård 
Målen för Socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik är en vård i världsklass som 
erbjuds på jämställda och jämlika villkor. Varje människa, oavsett bakgrund ska ha 
tillgång till de bästa behandlingsmetoderna utifrån sina specifika vårdbehov. Långa 
väntetider skapar mänskligt lidande och drabbar de sjukaste och svagaste i samhället 
hårdast. Vi vill därför göra allt som står i vår makt för att korta väntetiderna och minska 
köerna inom sjukvården. 
 
Hälso- och sjukvården har stora brister i tillgänglighet med långa vårdköer som följd. 
Vårt långsiktiga mål är att vården ska vara fri från köer och att vårdgarantin ska 
uppfyllas till 100 procent. Det innebär att ingen i vårt län ska behöva vänta längre än 90 
dagar på behandling inom specialistvården. Det betyder också att alla ska kunna komma 
i kontakt med sin vårdcentral samma dag och få en medicinsk bedömning av 
vårdpersonal inom tre dagar. 
 
Den huvudsakliga orsaken till dålig tillgänglighet är brist på personal. Därför behöver 
utbildningsplatserna utökas och omfatta fler personalkategorier. Vi behöver också se 
över och stärka möjligheten till utbildning på betald arbetstid. Vi behöver också se över 
användandet av rätt kompetens. Uppgifter som idag görs av en viss yrkeskategori kan 
istället utföras av en annan. 
 
Digitalisering 
Vi socialdemokrater vill att Region Uppsala återigen ska bli ledande i att utveckla och 
använda digitala tjänster inom hälso- och sjukvården. Tider ska kunna bokas och 
avbokas och digitala vårdbesök ska kunna användas när så är lämpligt. Den digitala 
vården ska underlätta såväl för patienter som för vårdpersonal patientsäkerheten ska 
alltid sättas i första rummet. Digitala verktyg ska inte innebära merarbete eller slutna 
system i eller mellan vårdnivåer.  
 
Genom digitaliseringen kan vården utformas utifrån patientens perspektiv och behov 
samtidigt som resurserna används mer effektivt och administrationen för 
vårdpersonalen minskar. Det finns dock en utveckling där privata vårdföretag genom 
digital vård utmanar principen om vård efter behov. Utveckling av digital vård får inte 
hanteras på ett sätt som gör att människor med större vårdbehov trängs undan. 
 
Stärk 1177 som en väg in 
För att kunna hålla samman vården över vårdnivåerna är 1177 en central funktion. 
Sedan 1177-tjänsten hösten 2017 togs över i egen regi har samordningen förbättrats. Vi 
socialdemokrater vill fortsätta att utveckla 1177 som patientens första kontakt med 
sjukvården. Genom att vidareutveckla de digitala vårdkontakterna ökar patientens 
inflytande och delaktighet över den egna vården. Vi har ännu bara sett början på vad 
digitaliseringens möjligheter kan innebära för sjukvårdens utveckling. Möjligheterna till 
digitala möten inom primärvården ska vidareutvecklas.  
 
Landets bästa förlossningsvård 
Vi vill prioritera kvinnors hälsa och förlossningsvården. En trygg och säker förlossning 
är en rättighet för alla kvinnor och alla familjer. Det kräver mer personal och moderna 
lokaler som möjliggör ett gott omhändertagande. Vårt mål är att kunna erbjuda en 



 
 
 
 

barnmorska per födande något som regionen idag inte klarar av. Vi måste genomföra 
riktade utbildningssatsningar för att öka antalet barnmorskor. 
 
Kvinna- barnhuset på Akademiska sjukhuset är i stort behov av renovering och 
ombyggnad. Frågan har diskuterats i åtminstone ett halvt decennium men är fortfarande 
inte löst. Vi socialdemokrater kommer att se till att ett genomförande av ett nytt kvinna- 
barnhus blir verklighet under nästa mandatperiod. 
 
Förlossningsskador följs idag inte upp i tillräcklig utsträckning vilket resulterar i onödigt 
och många gånger livslångt lidande. Vi socialdemokrater vill införa regelmässiga 
efterkontroller och ettårskontroller för alla födande kvinnor precis som för barnen.  
 
Psykisk hälsa 
Den psykiska ohälsan ökar i samhället. Särskilt markant är ökningen hos unga flickor. 
Nästan var tredje diagnos som ställs på vårdcentralerna grundas i psykisk ohälsa. För att 
möta detta växande problem krävs flera insatser. 
 
Fler psykologer och kuratorer behöver anställas på vårdcentralerna för att kunna möta 
behoven. För att öka tillgängligheten och sänka trösklarna för att söka hjälp ska det 
finnas en särskild telefonlinje till akutpsykiatrin. Specialistpsykiatrin ska erbjuda 
högkvalitativ och tillgänglig vård i hela länet, vilket kommer kräva satsningar både på 
fysiska mottagningar, samtalsmottagningar, och fortsatt utveckling av den mobila 
vården, även inom akutpsykiatrin.  
 
Barn och unga som mår psykiskt dåligt är en särskilt utsatt grupp som måste fångas upp 
tidigt. Det behövs mer resurser till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin och 
till primärvårdens Första linje. Samverkan med kommunala verksamheter som skola, 
elevhälsa och socialtjänst måste fortsätta utvecklas för att stärka det förebyggande 
arbetet. En god samverkan mellan barnhälsovård och elevhälsa är också nödvändig. 
 
Mammografi 
Att det finns en väl utbyggd och tillgänglig mammografi är en trygghet för alla kvinnor i 
vårt län. Att minska antalet fall av bröstcancer är en viktig hälso- och 
sjukvårdsprioritering för vårt län. Vi vill att mammografin ska vara kostnadsfri även för 
de patienter som besöker vården med remiss. Vi vill också ta bort den övre 
åldersgränsen som idag är 75 år.  
 
Socialdemokraterna i Uppsala län vill:  

• Region Uppsala ska bli bäst i Sverige på att uppfylla vårdgarantins 
tillgänglighetskrav 

• Region Uppsala ska bli ledande i att utveckla och använda digitala tjänster inom 
hälso- och sjukvården 

• Det ska finnas en barnmorska per födande  

• Införa efterkontroller och ettårskontroller för födande kvinnor 

• En direkttelefonlinje till akutpsykiatrin ska återinföras 

• Inför avgiftsfri mammografi för alla 

  



 
 
 
 

Goda arbetsgivare och facklig politisk samverkan 
Hela välfärdssystemets framtid hänger på vår förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Vårt mål är att Region Uppsala ska vara en mönsterarbetsplats. Hit ska personal söka 
sig, välja att stanna kvar och även rekomenedera andra att söka sig. En bra 
personalpolitik förbättrar kvaliteten i välfärden och bidrar till ett ökat intresse för 
vårdyrkena. Regionen ska aktivt arbeta med arbetsmiljön och utöka medarbetarnas 
möjligheter till delaktighet och inflytande.  
 
I våra upphandlade verksamheter ska alltid tydliga krav ställas på bra arbetsmiljö och 
löner. Vi vill också att det ska ställas krav på kollektivavtal i upphandlingar och att dessa 
krav även ska omfatta underleverantörer. Vid upphandling från andra länder ska också 
krav ställas på hållbar produktion och goda arbetsvillkor. Det som kallas hyvling av 
tjänster ska inte förekomma i regionens verksamheter. 
 
Ett lyssnande ledarskap är en förutsättning för att kunna ta tillvara verksamhetens hela 
potential. Personalens inflytande över beslut som påverkar arbetsplatsen ska öka. Som 
medarbetare i Region Uppsala ska det finnas möjlighet att växa och utvecklas och det 
ska finnas kontinuitet och förutsägbarhet för den anställde. Verksamheterna ska gå mot 
en tillitsbaserad styrning där vi låter proffsen vara proffs och där personalens vardag 
präglas av dialog och medbestämmande.  
 
Balans mellan uppdrag och resurser är grundläggande för att skapa hälsosamma 
arbetsplatser. Vårdens personal ska ges goda arbetsvillkor och fler kollegor för att klara 
av att tillgodose medborgarnas ökade vårdbehov. För att de anställda ska må bra på 
jobbet krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete, både när det handlar om den fysiska och 
den psykosociala arbetsmiljön, och det arbetet ska ske i samverkan med de fackliga 
organisationerna. Det ska också finnas goda möjligheter till friskvård för personalen. 
 
Jämställda löner 
Den offentliga sektorn ska inte subventioneras av låga löner och dåliga 
anställningsförhållanden inom kvinnodominerade yrkesgrupper. Löneskillnader, inom 
och mellan jämförbara yrken, på grund av kön ska upphöra. Samma sak gäller otrygga 
anställningsförhållanden och deltid. Heltidsarbete ska vara normen på arbetsmarknaden 
och tidsbegränsade anställningar ska minimeras. 
 
Språkkrav 
Att bli förstådd och att kunna kommunicera med sjukvården är en trygghetsfråga. Därför är 
språkkompetens viktigt för alla medarbetare inom vården. Vi socialdemokrater vill se 
skärpta språkkrav. För den som ännu inte behärskar svenska språket ska arbetsgivaren ge 
förutsättningar och möjligheter att tillgodogöra sig detta. 

 
Inhyrd personal 
En stor brist i dagens personalförsörjning är det ökade beroendet av inhyrd personal. 
För att främja kontinuitet, förbättra arbetsmiljön och minska kostnaderna måste 
beroendet av inhyrd personal brytas. Vi socialdemokrater kommer att arbeta för att det 
ska bli svårare att regelmässigt ta in inhyrd personal och vill i stället genomföra 
motsvarande satsningar på den egna personalen. Fördelarna med att vara anställd måste 
uppväga lockelsen att bli inhyrd. Att ha en anställning i välfärden ska alltid löna sig. 



 
 
 
 

 
Kompetensutveckling 
Vi Socialdemokrater har under flera år drivit frågan om att det ska skapas en särskild 
fond för medarbetarnas kompetensutveckling. Att medarbetarna själva ska kunna 
ansöka om medel för att stärka och utveckla sig själva är en mycket bra metod för att 
förbättra relationen och bidra till lojalitet mellan den anställde och arbetsplatsen  
 
Utbilda fler 
De insatser med betald vidare- och specialistutbildning som har gjorts måste värnas och 
vidareutvecklas. Vi vill att fler specialiteter ska omfattas och att möjligheten till betald 
utbildning kontinuerligt ska matchas mot bristkompetenser inom sjukvården. Lika 
viktigt som det är att säkerställa spetskompetens genom riktade utbildningsinsatser är 
det att genomföra breda insatser inom fort och vidareutbildning. 

 
Socialdemokraterna i Uppsala län vill:  

• I dialog med de fackliga organisationerna satsa på arbetsmiljön 

• Minimera de tidsbegränsade anställningarna 

• Ställa krav på kollektivavtal vid upphandlingar, kraven ska även gälla för 

underleverantörer 

• Förbättra villkoren för personalen i upphandlad verksamhet 

• Garantera lika lön för lika arbete och jämställda löner 

• Införa språkkrav och möjlighet till språkutbildning i verksamheten 

• Tydliggöra reglerna för att ta in inhyrd personal 

• Att heltid ska vara norm och delade turer inte ska förekomma 

 

  



 
 
 
 

Infrastruktur och kollektivtrafik för en fungerande 
vardag 
Vårt län ska hålla ihop och det ska vara möjligt att bo, leva, och verka i alla dess delar. 
Men det är inte möjligt utan väl transporter av människor och gods. Vårt mål är ett län 
där vi genom stärkta hållbara transporter har byggt bort klyftorna mellan stad och land. 
För att nystarta kollektivtrafiken efter pandemin krävs kraftfulla och riktade insatser. 
 
Kollektivtrafiken ska ha en självklar plats i den pågående klimatomställningen. Genom 
att fler reser tillsammans och att våra bussar körs på miljövänligare drivmedel tas stora 
steg mot ett fossilfritt samhälle. 
 
Vi socialdemokrater vill att regionbusstrafiken ska bedrivas i egen regi istället för som 
idag i upphandlad form. Vi är övertygade om att det ger oss bättre möjligheter att 
snabbt anpassa trafiken, anamma nya tekniska lösningar och erbjuda bra villkor för de 
anställda. 
 
För att fortsätta utveckla och stärka vårt län måste vi ha en infrastruktur som fungerar 
och som går att lita på. De stora satsningar som den socialdemokratiska regeringen har 
gjort på bland annat fyra spår mellan Uppsala och Stockholm är bra men de måste också 
kompletteras med regionala satsningar som kräver ett starkare politiskt ledarskap. 
 
Kollektivtrafik som får vardagen att fungera 
Kollektivtrafiken måste ges en framskjuten plats i all samhällsplanering. Om 
kollektivtrafiken ska bli ett alternativt till privatbilismen måste hela samhället planeras så 
att kollektivtrafiken tillåts komma in och prioriteras. 
 
Kollektivtrafiken måste bli en naturlig del tidigt i all samhällsplanering. Länets 
kommuner och regionen måste tillsammans se till att det skapas förutsättningar för 
fungerande kollektivtrafik redan i samband med att människor börjar flytta in i nya 
områden. Vi socialdemokrater vill att regionens kollektivtrafik ska satsa på de 
modernaste lösningarna. Vi vill under den kommande mandatperioden öppna upp för 
möjligheten att i nya bostadsområden pröva förarlösa autonoma bussar. 
 
För de av länets pensionärer som sällan använder sig av kollektivtrafiken kan 
biljettpriserna upplevas som betungande. Vi vill därför pröva att låta pensionärer åka för 
rabatterat pris under lågtrafik. Vi vill också återinföra det sommarkort som gav barn och 
ungdomar möjlighet att kunna röra sig med kollektivtrafik och därmed få en rikare 
sommarupplevelse. Vi undviker stillasittande och isolering samtidigt som vi ger barn och 
ungdomar ett rikare sommarlov. Vi vill också införa ett särskilt upplevelsekort för att 
stödja en satsning på länets samlade besöksnäring. 
 
En infrastruktur att lita på 
Den i särklass viktigaste infrastrukturinvesteringen i länet är utbyggnaden till fyra spår 
mellan Uppsala och Stockholm. De borgerliga partiernas oförmåga att vara tydliga i sitt 
efterlevande av de avtal som har tecknats med staten riskerar att äventyra projektet. Vi 
socialdemokrater kommer att stå för det starka och tydliga ledarskap som krävs för att 
leva upp till avtalet och säkerställa investeringen. 
 



 
 
 
 

På vårt läns stora landsbygd är väl underhållna vägar en nödvändighet och här krävs det 
stora satsningar under de kommande åren. Det ständigt fördyrade och uppskjutna 
arbetet med att färdigställa väg 288 till Östhammar måste fullföljas under den 
kommande mandatperioden. Vägen ska så långt det bara är möjligt byggas ut till 
mötesseparerad standard. 
 
Mellan länets två största orter Uppsala och Enköping saknas det idag tågförbindelse. 
Arbetet med att få till stånd det så kallade Arosstråket har dragit ut på tiden inte minst 
genom lågprioriteringen av regionerna i vårt närområde. Vi socialdemokrater kommer 
under den kommande mandatperioden se till att en förstudie genomförs så att projektet 
kan börja närma sig ett genomförande och på sikt inkluderas i den nationella planen. 
 
Regionen och kommunerna måste också tillsammans vara drivande i att bygga ut 
laddinfrastrukturen för eldrivna fordon. 
 
Spårväg Uppsala 
Vi socialdemokrater står bakom satsningen på spårväg i Uppsala. När våra städer växer 
och byggs ut med nya bostadsområden som storleksmässigt motsvarar mindre svenska 
kommuner måste vi vara beredda att använda oss av verkligt kapacitetsstark 
kollektivtrafik för att kunna kollektivtrafikförsörja dessa bostadsområden.  
 
Socialdemokraterna i Uppsala län vill: 

• Att kollektivtrafiken ska inkluderas och prioriteras i samhällsplaneringen 

• Införa rabatterade enkelbiljetter för pensionärer under lågtrafik 

• Införa sommarkort för barn och ungdomar 

• Införa ett särskilt upplevelsekort 

• Att Aroslänken ska bli en del av den nationella infrastrukturplanen                                                                                                                      

• Öka mängden laddmöjligheter för enklare omställning till eldriven personbilstrafik  

• Att utbyggnad sker till fyra spår mellan Uppsala och Stockholm 

 

  



 
 
 
 

Upplevelser och kultur i hela länet 
Ett kulturliv som står starkt och fritt är en förutsättning för det demokratiska samhället. 
Kulturens betydelse blir som tydligast av det hårda motstånd den möter av vår tids 
auktoritära strömningar. Vi socialdemokrater står upp för kulturens frihet att ge 
människor möjlighet att växa och utvecklas. 
 
Upplevelser i form av kultur och natur berikar vardagen och bidrar till bättre hälsa, 
välbefinnande och ökad kreativitet. Det kan handla om ett besök på teatern, 
kanotpaddling, att se en fotbollsmatch eller en konsert. Genom att öppna dörren till den 
personliga upplevelsen når vi människor i deras vardag. Den kulturella kraften ger nya 
idéer och infallsvinklar. Kultur och kreativitet är viktiga komponenter i arbetet för 
hållbar utveckling, såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt.  
 
Utveckla film- och musikkarusellerna 
Vi vill fortsätta att utveckla satsningar på kulturverksamheter runt om i länets 
kommuner. Till exempel Musik i Upplands uppskattade ”Konsertkarusell” ska fortsätta 
att utvecklas i nära samarbetar med föreningar runt om i länet. Vi vill fortsätta 
satsningen genom att komplettera konsertkarusellen med motsvarande karusell inom 
filmområdet.  
 
Besöksnäringen 
Ett område där vi har bra förutsättningar att utvecklas, är den samlade besöksnäringen. I 
affärs- och arbetsresorna finns en outnyttjad potential och intresset för privatturismen i 
våra kustnära områden, historiska platser och olika typer av arrangemang kan utvecklas 
ytterligare. Vi har redan idag många attraktiva besöksmål men vi behöver aktivt arbeta 
med att förlänga besöken och öka antalet övernattningar. Då krävs nära samverkan 
mellan branschens aktörer såväl privata som offentliga. Den växande kreativa sektorn 
med film, design mm behöver också bättre förutsättningar för att fortsätta utvecklas. 
Det är en angelägen för alla som är involverade i besöksnäringen att definiera, 
positionera och marknadsföra det unika i vårt län. 
 
Friluftsliv 
Upplandsstiftelsen en viktig aktör i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden. 
De arbetar även med att utveckla friluftslivet i länet samt att utbilda länets barn och 
ungdomar genom naturskolan. Vi vill slå vakt om och utveckla Upplandsstiftelsens 
verksamhet genom att de får erforderliga resurser och långsiktiga 
planeringsförutsättningar.  
 
 
Socialdemokraterna i Uppsala län vill: 

• Komplettera de befintliga musikkarusellerna med motsvarande verksamheter inom 

film 

• Genomföra en tydligt riktad satsning på besöksnäringen i hela länet 

• Ge Upplandsstiftelsen goda och förutsägbara förutsättningar att bedriva naturvård, 
friluftsliv och naturskola 

 

  



 
 
 
 

Utbildning och forskning för en växande och 
förändrad arbetsmarknad 
Eftersom alla kommuner inte på egen hand kan erbjuda fullödig bredd på gymnasie- och 
vuxenutbildning måste regionen underlätta samarbete mellan kommunerna så att alla 
tillsammans kan erbjuda bred gymnasie- och vuxenutbildning av hög kvalitet, inte minst 
utbildningar inom yrken där det råder kompetensbrist.  
 
Länets Folkhögskolor är centrala för att erbjuda passande utbildningsmiljöer och 
inriktningar, inte minst för unga vuxna och utrikesfödda som behöver en annan 
utbildningsmodell än den vanliga gymnasieskolan. De fyller därmed en nyckelroll i 
arbetet att stärka integrationsarbetet och att bekämpa ungdoms- och 
långtidsarbetslöshet. Vi socialdemokrater vill se en starkare koppling mellan 
folkhögskolorna och arbetsmarknadens efterfrågan. 
 
Regional life science strategi 
Under de gångna fyra åren har Akademiska sjukhuset tappat mark till framförallt 
Karolinska sjukhuset i Stockholm. För att bibehålla och utveckla Akademiskas ställning 
krävs det aktiva insatser och prioriteringar. Särskilt nedprioriterat har arbetet med life-
science sektorn varit. Vi socialdemokrater vill därför att en särskild strategi för Life-
science ska tas fram och implementeras för att stärka länets konkurrenskraft inom detta 
viktiga område. 
 
Socialdemokraterna i Uppsala län vill: 

• Öka samordningen av gymnasieutbildningarna i länet 

• Använda länets folkhögskolor som en aktör i arbetsmarknadspolitiken 

• Ta fram en regional life science strategi 
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