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Wîlayet vêya dike

Detta gör landstinget

Erka wîlayetê ji bo kesên li wîlayetê bicîbûyî ev in: Lênerîna tendurustî û nexweşîyê, lênerîna diranan,
xebatên ji bo astengdaran û tendurustîya gelî. Wîlayet herwiha trafîka kollektîv ya otobûs û trênên navbera
sûka beledîya wîlayetê û dersînorên wîlayetê siparîş û fînanse dike.
Xebatên wîlayetê bê armanca qezencê ne û tenha awayê fînansekirinê pereyên resmî û heqê lênerînê ne.
Berpirsîyarîya wîlayetê di qanûna tendurustî û nexweşîyê de wiha hatîye nivîsandin: ”Armanca lênerîna
tendurustî û nexweşîyê tendurustî û lênerîneke baş bi şertên wekhev ji bo tevaya gel e. Lênerîn divê li gorî
nirxê wekhev yê hemû însanan tevbigere û rêzê ji nirxên her mirovî re bigre. Bê pêdivîya kê herî zêde bi
lênerîna tendurustî û nexweşîyê hebe, pêşî li wî tê nerîn.”

Pêşbînî û armanc  
Pîlana Meclîsa wîlayetê (Landstingsplanen) - ku belgeya pîlansazîya meclîsê ye - dîyarkirina pêşbînîyê 
(vîzyonê), xuyakirina armancê û stratejîya ji bo dewreya pîlanê ye.
Meclîsa wîlayetê xwedî pêşbînîyekê bi hedefên mezin e: ”Västerbotten dê sala 2020 bibe xwedî tendrûstîya 
herî baş ya cîhanê û nifûsekê bi siheta herî baş ya di cîhanê de”

Sîyasetvanan çar hedefên xuyakirî dane pêş meclîsa wîlayetê:
• Tendrûstîyeke (sihateke) baştir û wekhev 
• Lênerîneke nexweşan ya baş û wekhev
• Partnerên hevkar yên aktîf û pêşkeftî  
• Karsazên cazib 

Meclîsa wîlayetê ji çar beşên xebatê pêk tê: lênêrîna nexweşan ya destpêkî, xizmet, lênêrîna dranan û lênêrî-
na li nexweşxaneyan.

Sîyasetvanên gel hilbijartî birêvebiriyê dikin
Meclisa wîlayeta Västerbottenê rêxistineke ku ji alîyê sîyasetvanan ve tê birêvebirin e û ew wîlayetê wek
coxrafya jî îdare dikin. Di dawîyê de yên ku xebatên kesên li Västerbottenê birêve dibin gelê wîlayetê ku bi
hilbijartinên giştî raya xwe dide ye.
Awayê îdarekirina wîlayetê ya hilbijartîyan li ser bingehê dabeşkirina zelal ya berpirsîyarîyan di navbera
sîyasetvan û karmendan de ye. Di rêziknameya wîlayetê de tê destnîşankirin bê berpirsîyarî çawa dabeşkirî
ye.
Sîyasetvan armancên wîlayetê dideynin û ew biryarê didin bê xebat li gor kîjan îstiqametê bên meşandin.
Dîyarkirina çarçoveya ekonomîyê û şertên din wezîfeyên îdareyê ne. Erkek girîng jî ew e ku armanc û
xebatên hatinî danîn bên şopandin û pêdivîyên welatîyan bînin cî.
Di meclisa wîlayetê de heşt partîyên sîyasî hene. Sosyaldemokrat 30 kursî, Moderat 9, Partiya Çep 9, Partiya
Navendê 6, Partiya Gel 6, Demokratên Xiristiyan 4, Partiya Jîngehê 4 û Demokratên Swêdê 3 kursî.

Yekîneyên sîyasî
Yekîneyên sîyasî – berî hertiştî yekîneya tendurustî û nexweşîyê, yekîneyên tendurustîya gelî û lênerîna
bingehîn û herwiha yekîneya astengdar û habîlîtasyonê – di navbera sîyasetvan û welatîyan de girêdankên
girîng in. Ew herwiha divê binirxînin bê bi raya xelkê sîyasetvan pêwistîyên wan heta çi radeyê tênin cî.



Yekîne berya biryara meclisê derbarê plana wîlayetê û belgeyên din yên biryarder de belge û bingehan
didine meclisa wîlayetê. Yekîne herwiha hevkarîyê bi beledî, rêxistinên nexweşan û hwd re dikin. 

Têkilîyê bi sîyasetvanan re deyne
Di malpera www.vll.se de agahîyên têkilîyê bi nûnerên wîlayetê re hene.
Agahîyên têkilîyê nîşan bide:
http://www.vll.se/Startsida/politik-och-insyn/politiker
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