
TRYGGHET FÖR 
VANLIGT FOLK

VÄS T ERBOTT EN

RÖSTA DEN 11 SEPTEMBER



Sjukvården i Västerbotten håller världsklass – det ska vi vara 
stolta över, men vi kan bättre! Många medborgare upplever 
dock att vården är svår att nå. Det kan vi aldrig acceptera.

Vi Socialdemokrater säkerställer att vi har den demokratiska 
kontrollen över den svenska välfärden. En välfärd som finns 
där för dig när du behöver den. När de högerkonservativa 
vill se skattesänkningar och privatiseringar så vill vi ha mer 
trygghet för vanligt folk.

Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden.
Att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och 
drömmar, oavsett bakgrund och familjens ekonomi är vår 
största prioritet.

Västerbotten är och ska fortsätta vara ett bildningslän, för 
dagens och framtidens jobb i välfärden och de gröna
industrierna. När Västerbotten växer får det aldrig göras på 
bekostnad av arbetstagarnas trygghet. Så bygger vi ett starkt 
och hållbart län.

Vi säger som det är och gör det som krävs!

Ta tillbaka kontrollen
över välfärden

För trygghet från fjäll till kust ska vi garantera:
• Kontakt med vården inom 5 minuter
• Ett län där barn och unga ges möjligheter
• Ett Västerbotten för vanligt folk     





Det ska vara snabbt och enkelt att få kontakt med vården och vården 
ska vara köfri.
• Det ska finnas en hälsocentral eller sjukstuga i varje kommun
• Vi ska ha tre akutsjukhus, tre förlossningar och tillgänglig   
 tandvård i hela länet
• 1177 och andra digitala verktyg ska utvecklas så att de alltid
 ska finnas tillgängliga för kontakt med vården
• Fler ska utbildas och vilja arbeta inom sjukvården i länet
• Vi ska ha personal som trivs med att arbeta i vården

KONTAKT MED VÅRDEN INOM 5 MINUTER

I Västerbotten ska varje barn ha rätt att växa och utvecklas efter sina 
förutsättningar och önskemål, och ges möjligheter att:
• Växa upp under trygga förhållanden
• Få stöd och snabb hjälp om de mår dåligt
• Ta del av en meningsfull fritid med tillgång till idrotts- och   
 kulturaktiviteter
• Få goda förutsättningar för utbildning och jobb
• Växa upp i ett klimatsmart Västerbotten

ETT LÄN DÄR ALLA BARN GES MÖJLIGHETER

Västerbotten ska vara platsen för livets alla skeden där alla ska känna 
sig trygga och delaktiga när länet växer.
• Vi kortar avstånden genom utbyggnad och upprustning av   
 järnväg, väg, laddstolpar och kollektivtrafik
• Alla ska ha tillgång till ett stabilt telefoni- och bredbandsnät
• Vi ska vara ett bildningslän för dagens och framtidens jobb
• Vi ska skapa schyssta arbetsvillkor

ETT VÄSTERBOTTEN FÖR VANLIGT FOLK

VÄS T ERBOTT EN

VILL DU VETA MER?
Läs hela vårt valprogram på:
www.socialdemokraterna.se/vasterbotten

BLI MEDLEM I SOCIALDEMOKRATERNA!
www.socialdemokraterna.se/bli-medlem


