
VÅR POLITIK
PÅ LÄTTLÄST SVENSKA



HÄLSA OCH SJUKVÅRD
För oss i Centerpartiet är det viktigt att du ska ha vården nära. Vi vill att det öppnas fler 
mindre vårdmottagningar i hela länet, att fler får en fast läkarkontakt och att det ska vara 
du själv och inte politiker som väljer var du får din vård.

Vi tror på ett jämställt samhälle och vill därför arbeta för mer jämställdhet inom vården.
Vi vill göra vården till en bättre plats att arbeta på, ge mer pengar till förlossningsvården 
och vi vill arbeta för att motverka våld mot kvinnor.
Vi vill:
• Att du ska ha nära till vården oavsett var du bor
• Att du själv, och inte politiker, ska få välja var du får din vård
• Ge mer pengar till förlossningsvården

KOLLEKTIVTRAFIK
Det måste bli lättare att ta bussen eller tåget till och från jobbet eller skolan. Därför tycker 
vi att det är viktigt att det ska vara lätt att ta bussen eller tåg, oavsett om man bor i staden 
eller på landsbygden. En bättre kollektivtrafik med fler bussar, fler tåg och bättre vägar
ger dig friheten att kunna resa vart du vill i Uppsala län.

Vi vill också att det blir lättare att kunna cykla. Därför vill vi bygga fler trygga och säkra 
gång-och cykelvägar, även på landsbygden.
Vi vill:
• Göra det lättare att resa med buss och tåg i Uppsala län
• Att kollektivtrafiken blir mer miljövänlig
• Bygga fler säkra och trygga gång-och cykelvägar 

MILJÖ OCH KLIMAT
Miljö-och klimatfrågorna är vår största utmaning. Redan idag kan vi se hur klimatet ändras 
på grund av våra utsläpp av koldioxid. Därför måste politiker alltid ha ett fokus på att miljö 
och klimat inom alla politiska områden.

I Uppsala finns både två universitet och många företag som arbetar med miljö-och klimat-
frågor. Vi vill att politiker samarbetar mer med universiteten och företagen så att vi
tillsammans man rädda miljön och klimatet. 
Vi vill:
• Arbeta för renare sjöar, åar och hav
• Att all energi som används inom till exempel vården och kollektivtrafiken ska
  vara förnybar
• Att politiker, universitet och företag samarbetar mer för att rädda miljön och klimatet



NÄRINGLSIV OCH REGIONAL UTVECKLING
Vi i Centerpartiet vill göra det lättare att starta och driva företag i Uppsala län. När det blir 
lättare att driva företag blir det också lättare för företagen att anställa. Det är bra både för 
företagen och för att fler ska få ett jobb.

Vi vill öka produktionen av mat i Uppsala län. Det är bra för landsbygden och för att vi ska 
kunna ha närodlad och bra mat även i framtiden.
Vi vill:
• Att det blir lättare att starta och driva företag i Uppsala län
• Göra det lättare att driva lantbruk så vi kan öka produktionen av mat i Uppsala län
• Bygga ut fibernätet så att alla i Uppsala län ska kunna ha snabbt internet senast år 2030

KULTUR
Kultur som till exempel teater, dans och konst är viktigt för demokratin i Sverige.
Vi i Centerpartiet vill se till att alla, oavsett vem man är eller var man bor ska kunna få 
uppleva kultur. Vi vill därför stödja föreningslivet och öka stödet till studieförbunden.

Olika typer av kultur är också viktigt för att vi alla ska må bra och känna att vi trivs i
samhället. Därför vill vi se mer konst och skulpturer i de lokaler som Region Uppsala äger, 
som till exempel i väntrum på vårdcentraler.
Vi vill:
• Att alla i Uppsala län ska kunna uppleva kultur, oavsett vem man är eller var man bor
• Ge mer stöd till studieförbunden och till föreningslivet
• Att fler lokaler som Region Uppsala äger, till exempel väntrum på vårdcentraler,
  utsmyckas med konst

KRISBEREDSKAP
I Uppsala län behöver vi bli bättre förberedda på olika sorters kriser som kan hända. Det 
kan till exempel vara skogsbränder, att en sjukdom sprids snabbt i samhället eller att vi 
inte får mat till butikerna på grund av ett krig i världen.

Vi vill därför att vi planerar bättre inför eventuella kriser och att vi tillsammans med
kommunerna och staten ska samarbeta mer för att göra oss så förberedds om det går.

Vi vill:
• Att Region Uppsala ska bli bättre på att planera inför eventuella kriser
• Att vi ser till att vi har läkemedel om det skulle blir brist på det under en kris
• Att vi samarbetar mer med andra för att förbereda oss för kriser



VÅRA TOPPKANDIDATER I VALET 2022

Unn Harsem,
regionråd

Catarina Deremar,
riksdagsledamot

Unn är Centerpartiets regionråd i
Region Uppsala. Unn vill arbeta för

kortare köer till vården och för en mer 
jämställd vård i Uppsala län. 

Catarina är Centerpartiet i Uppsala 
läns riksdagsledamot. Catarina vill

arbeta för ett mer jämställt samhälle 
och ett starkare kultur-och föreningsliv.

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Centerpartiet i Uppsala län @centerpartietuppsalalan


