
Så här tycker partierna i landstingsfullmäktige
Socialdemokraterna Moderaterna Vänsterpartiet Folkpart iet

Vilken är den viktigaste 
förändringarna ni vill 
genomföra på 
Akademiska
sjukhuset?

Utveckla ett starkt och 
sammanhållet Akademiska. 
Anställa fler sjuksköterskor, 
barnmorskor och undersköterskor. 
Minska byråkratin.

Att bygga Framtidens Akademiska 
genom att satsa sex miljarder på 
sex år för att skapa landets främsta 
universitetssjukvård.

Slut på de stora besparingarna, 
balans mellan uppdrag och 
ekonomi och en långsiktig satsning 
på mer vård och mer personal.

Bygg Barnens Hus, Sveriges 
bästa kvinnoklinik och 
förlossning. Kortare köer med 
god arbetsmiljö. Bra löner är en 
investering.

Vilken är den viktigaste 
förändringen ni vill 
genomföra på 
Enköpings lasarett?

Rädda Lasarettet i Enköping från 
en upptrappad privatisering. 
Lasarettet är en stor tillgång i 
utvecklingen av den nära vården i 
länet

Landstinget ska bli en bättre 
arbetsgivare genom bättre löner 
och arbetsmiljö. Lasarettet i 
Enköping ska utföra mer vård och 
hjälpa fler patienter.

Tydligare och långsiktigare uppdrag 
och stopp på vårdvalssystemen.

Mer vård på Enköpings lasarett! 
Rusta, bygg enkelrum för 
patienterna och skapa fler 
specialistcentra. Lasarettet kan 
mer! 

Hur vill ni 
förändra/förbättra 
länets vårdcentraler?

Ökat fokus på förebyggande vård, 
bland annat genom en 
försöksverksamhet med 
äldrevårdscentraler.

Ökade öppettider och enklare att 
boka tid. Valfriheten ska stärkas.

Mer förebyggande och 
rehabiliterande vård, med bl a 
hälsosamtal för alla 40-, 50- och 60-
åringar

Vården ska vara nära! Låt barn 
och äldre träffa husläkare och 
sköterska hemma. Mer psykiatri 
och äldrehälsa på vårdcentralen

Vilken är den viktigaste 
förändringen ni vill 
genomföra i 
kollektivtrafiken i länet?

En smartare kollektivtrafik – komma 
tillrätta med överfulla bussar och 
inställda tåg. Utökade rabatter för 

länets seniorer, studenter och barn.

Vi vill ha fler avgångar, snabbare 
resor och bättre komfort. Det ska bli 
enklare att resa med tåg och buss till 

jobb och fritidsaktiviteter.

Återinföra stadskortet och 
studentkortet i Uppsala, för 500kr 

resp 300kr

Resor ger frihet. Lågpristider för 
alla & gratis resor för 

funktionsnedsatta. Anropstrafik och 
flexibla nattstopp i glesbygd.

Vilken är den viktigaste 
landstingsfrågan?

Ordning och reda. Stoppa 
utförsäljningen av landstingets 
verksamheter. Skapa en god 
arbetsmiljö så att personalflykten 
stoppas.

Att vi kan rekrytera medarbetare till 
vården så att väntetiderna blir 
kortare. Fortsätta utöka valfriheten 
och mångfalden i vården.  

En ny politisk ledning som kan sätta 
stopp för privatiseringar och 
fokusera på vårdbehoven.

Personalen ÄR sjukvården. 
Satsa på löner, arbetsmiljö, 

forskningstid & utbildning. Slopa 
onödigt kringjobb & 

administration.

Mer om valet och länets landstingspolitik på www.sv erigesradio.se/uppland



Så här tycker partierna i landstingsfullmäktige
Kristdemokraterna Miljöpartiet Centerpartiet Sverigede mokraterna

Vilken är den viktigaste 
förändringarna ni vill 
genomföra på 
Akademiska
sjukhuset?

KD vill att mer vård bedrivs ute i 
länet, dels för att flytta vården 
närmare patienterna, dels för att ge 
AS förutsättningar att vara ett 
spetssjukhus. 

Skapa ordning och reda i 
ekonomin och ge tydliga 
förutsättningar för personalen i 
sitt arbete. Vi vill införa en politisk 
styrelse för Akademiska.

Investera i lokaler och personal så 
att Akademiska fortsätter vara ett 
av landets främsta 
universitetssjukhus.

Skapa fler vårdplatser, korta 
vårdköerna samt förbättra 
arbetsvillkoren för 
sjuksköterskor och andra 
liknande yrkeskategorier.

Vilken är den viktigaste 
förändringen ni vill 
genomföra på Enköpings 
lasarett?

KD vill utöka LiE:s vårduppdrag. 
Länet växer och behöver mer än ett 
stort sjukhus. Sedan vi och 
Alliansen tog över (2007) har 
uppdraget fördubblats. 

Miljöpartiet vill stärka lasarettets 
ställning genom att utföra mer 
planerad kirurgi, t.ex. fler 
knäoperationer, för alla länets 
innevånare.

Att maten ska lagas på lasarettet 
och att fortsätta stärka Enköpings 
lasarett som centrum för länets 
kortvårdskirurgi.

Förbättra sjukhusmaten och 
rekrytera fler fast anställda 
läkare så att behovet av 
hyrläkare minskar.

Hur vill ni 
förändra/förbättra länets 
vårdcentraler?

KD vill fortsätta utveckla vårdvalet. 
Vårdvalet ökar tillgängligheten och 
patienternas inflytande i vården. 

Vi vill bygga en ny vårdcentral i 
Stenhagen, en stadsdel i 
Uppsala med 5000 invånare som 
helt saknar primärvård.

Underlätta för vårdcentraler att 
vara etablerade i hela länet och 
utveckla samarbetet med 
kommunerna kring barn och äldre.

Gynna vårdcentraler på 
landsbygden, inför längre 
öppettider, verka för fler 
vårdcentraler i Norduppland 
och minska behovet av 
hyrläkare.

Vilken är den viktigaste 
förändringen ni vill 
genomföra i 
kollektivtrafiken i länet?

KD vill satsa på tågtrafiken genom att 
förlänga UL-pendeln till Sandviken, 
via Gävle sjukhus och förlänga SL-
pendeln till Västerås via Enköping.

Vi vill utöka tågtrafiken och tillskapa 
fler bussavgångar. Dessutom vill vi 

sluta höja biljettpriserna varje år 
som Alliansen gör.

Det ska finnas kollektivtrafik till alla 
tätorter i länet och samordna 

biljettsystem med omgivande län.

Sänk priserna, stoppa 
biljettkrånglet, inför enklare 

länsövergångar, utöka 
turtätheten samt skapa bättre 

komfort och tillförlitlighet.

Vilken är den viktigaste 
landstingsfrågan?

Vården behöver ett gott 
omhändertagande och fungerande 
vårdkedjor. Vården behöver även 

fungera för dem som inte förmår att 
välja eller vet vart de ska vända sig.

En av Miljöpartiets viktigaste 
frågor är att servera god, 
näringsrik och nylagad mat, av 
ekologiska råvaror, till 
patienterna på våra sjukhus.

Likvärdig tillgång till vård, 
kollektivtrafik och kultur och 
fungerande vård- och 
rehabiliteringskedjor i hela länet.

Att få mer resurser till hälso- 
och sjukvården så att 
problemen med personalbrist, 
för få vårdplatser och långa 
köer kan lösas.

Mer om valet och länets landstingspolitik på www.sv erigesradio.se/uppland


