Hela Uppland ska leva – regionalpolitiskt program
Uppland och Uppsala län är ett ekonomiskt starkt län i Mälardalsregionen. Uppsala län lockar ständigt nya
invånare och det ska vara bra att bo och växa upp oavsett var i länet invånare bor. Som SSU-distrikt kan vi
främst påverka den politik som förs i Uppsala län genom att driva på Socialdemokraterna och partiets
företrädare i Uppsala läns landsting och i länets kommuner. Målsättning med detta är att skapa ett jämlikt,
demokratiskt och solidariskt Uppland. Den allmänna opinionen påverkar i hög grad också, så en del av SSU
Upplands uppdrag ligger i att genom externa såsom interna utspel påverka partiet. Uppsala är den största
kommunen i länet vilket gör att det enkelt centreras runt den. Men de övriga kommunerna är lika viktiga.
Demokrati
SSU ska självklart finnas representerade bland de förtroendevalda inom det socialdemokratiska partiet på både
lokal och regionalnivå. I de folkvalda församlingarna på lokal- och regionalnivå vill SSU att det ska vara en
bra representation byggd på mångfald och intersektionalitet. Det ska vara 50 procent män och 50 procent
kvinnor som representerar Socialdemokraterna i kommun- och landstingsfullmäktige. Det ska också finnas en
bra åldersspridning bland de förtroendevalda där minst 25 procent är mellan 18-35 år, detta gäller självklart
också på de valbara platserna.
Upplands SSU-distrikt tycker
 Att SSU ska finnas representerade i de folkvalda församlingarna i Uppsala län.


Att 50 procent av socialdemokraternas förtroendevalda ska vara kvinnor.



Att minst 25 procent av socialdemokraternas förtroendevalda ska vara mellan 18 och 35 år.



Att de ska finns en mångfald bland socialdemokraternas representanter i de beslutande församlingarna.

Hälso- och sjukvård
Navet för hälso- och sjukvården i Uppsala län är Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala. Hälso- och
sjukvården är en viktig del av den uppländska välfärden och det är en självklarhet att människor ska kunna få
högkvalitativ vård vart än i länet de bor. Och att de som jobbar inom denna vård kan påverka sin egen
arbetssituation. De patientavgifter som finns ska kunna delbetalas, och taket i högkostnadsskyddet skall sänkas
till 700 kronor. Detta som ett delsteg i att sjuk – och tandvården ska bli avgiftsfri för alla. De patientavgifter
som finns för barn ska omedelbart avvecklas, barn har rätt till bra och likvärdig vård oavsett föräldrars tjocklek
på plånboken. Tänderna är en del av kroppen, och skall också behandlas som sådana. Därför måste tandvården
likställas med övrig sjukvård och läkarbesök. Detta ska ske över hela Sverige, men Uppsala Län skall vara i
framkant i detta. Barn – och ungdomspsykiatrin måste tillhandahålla fler platser och fler kontakter med
personal.
Upplands SSU-distrikt tycker
 Att hälso- och sjukvården ska vara bra och tillgänglig i hela Uppsala län.


Att barnavgifterna inom sjukvården ska avvecklas omedelbart och att delbetalningssystemet för övriga
vårdavgifter ska införas med förändrat tak i högkostnadsskyddet – 700 kronor.



Att heltid ska vara en rättighet för alla anställda inom hälso- och sjukvården inom landtinget och
kommunerna i Uppsala län.



Att tandvården ska likställas med övrig hälso- och sjukvård i Uppsala Län.



Barn – och ungdomspsykiatrin måste få fler resurser att nå barn och ungdomar.



Alla ska ha rätt till 10 timmars avgiftsfri samtalsterapi per år.

 Ungdomar ska erbjudas psykisk hälsokontroll liknande fysiska kontroller.
Sexualpolitik
Sexualpolitiken i Uppsala län speciellt för ungdomar och yngre vuxna är tyvärr inte vad den borde vara. Många
andra län och regioner har en mycket bättre sexualpolitik ur ett medborgarperspektiv. Samhället ska uppmuntra
till säkert sex och göra detta till det självklara alternativet för dem som vill vara sexuellt aktiva. Men när
människor av olika anledningar har oskyddat sexuellt umgänge ska vården finnas där och stötta och inte
fördöma både för att hjälpa de drabbade individerna men även för att minska spridningen av könssjukdomar.
Upplands SSU-distrikt tycker
 Att landstinget och kommunerna i Uppsala län ska verka för färre trösklar mellan länets ungdomar och
ungdomsmottagningarna.


Att maxåldern för patienter på Uppsala läns ungdomsmottagningar ska höjas till 25 år.



Att landstinget i Uppsala län ska subventionera p-piller så att det är avgiftsfritt till och med 25 års ålder.



Att ungdomsmottagningarna i Uppsala län tillhandahåller avgiftsfria och säkra kondomer.



Att beställningsbara klamydiatester från RFSU ska subventioneras av landstinget i Uppsala så att det blir
avgiftsfritt.



Att gratis graviditetstest ska finnas tillgängligt hos ungdomsmottagningarna för alla upp till 25 års ålder.



Att sexuell läggning inte skall ha någon betydelse vid blodgivning.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är ett bra medel för att få människor att resa klimatsmart, men om detta ska ske måste det
vara attraktivt för människor att resa kollektivt. Kollektivtrafiken måste vara tillgänglig under så väl helgdagar
som under dygnets alla timmar. De prishöjningar som skett i länets kollektivtrafik är orealistiska och idiotiska.
För att trygga det framtida resande med kollektivtrafiken och för att bidra till den gröna omställningen ser
Upplands SSU-distrikt en avgiftsfri kollektivtrafik som en nödvändighet.
Upplands SSU-distrikt tycker
 Att kollektivtrafiken ska vara en mycket attraktiv typ av resande för alla upplänningar.


All kollektivtrafik i Uppsala län ska göras avgiftsfri.



Att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig under alla dygnets tider och under helgdagar.



Att det ska finnas goda trafikförbindelser till länets stora arbetsplatser.

Bostad och arbete
Att få en bostad, pröva sina vingar och få en chans att starta sitt vuxenliv är tyvärr idag inte en självklarhet i
dagens Uppland. Det behöver byggas fler bostäder som motsvarar det behov som finns hos länets invånare och
även se till att det blir attraktivt att flytta hit för att trygga länets framtida utveckling. Och för att
Upplands SSU-distrikt tycker
 Att det ska byggas bostäder i hela länet som möter behovet av nya bostäder med rimliga hyror.


Att de nya bostäder som byggs främst är hyresrätter och studentbostäder.



I Uppsalaområdet skall det byggas 700 hyresrätter och 200 studentbostäder till år 2016.



Att det ska finnas blandade boendeformer i hela Uppsala län.



Att de nya bostäder som byggs är klimatsmarta.

