
     Information på tigrinja 

ዕማማት ምምሕዳር ወረዳዊ ባይቶ

Detta gör landstinget

ምምሕዳር ወረዳዊ ባይቶ: ኣገልግሎት ሓለዋ ጥዕና: ሕክምና ስኒ: ንጥፈት ስንክልናን ዕማማት ህዝባዊ ጥዕናን ነቶም ኣብ’ታ
ኣውራጃ ዚቕመጡ ይህብ። ምምሕዳር ወረዳዊ ባይቶ ብተወሳኺ ንኣውቶቡስን ባቡርን ዝጥርንፍ ኣብ መንጎ ማእከላት ኮሙንን
ዶብ ኣውራጃን ህዝባዊ መጓዓዝያ ይእዝዝን ይምውልን።
እቲ ንጥፈት ብዘይ ዕላማ መኽሰብን ምሉእ ብምሉእ ከኣ ብመንግስታዊ ፋይናስን ብኣታዊ ክፍሊታት ሓለዋ ጥዕናን ይካየድ።
ሓላፍነት ምምሕዳር ወረዳዊ ባይቶ ኣብ ሕጊ ኣገልግሎት ሓለዋ ጥዕና ይግለጽ:- ”ዕላማ ኣገልግሎት ሓለዋ ጥዕና ኵሉ ህዝቢ
ምዕሩይን ኣገልግሎት ጥዕና ኪረክብን ጽቡቕን ጥዕና ኪህልዎን እዩ። ኣገልግሎት ሓለዋ ጥዕና ንኽብሪ ምዕሩይ ክብሪ ሰብን
ንኽብሪ ውልቀሰብን ኣብ ግምት ብምእታው ኪወሃብ ኣለዎ። እቲ ቀንዲ ኣገልግሎት ሓለዋ ጥዕና ዘድልዮ ቀዳምነት
ኪወሃቦ’ለዎ።”

ራእይን ዕላማን
ኣብቲ መደባት ወረዳዊ-ባይቶ፡ ማለት እቲ ናይቲ ባይቶ ናይ መደብ-ሰነዳት፤ ነቲ ናይ እዋኑ-መደባት ዘሎዎ ራእይን፡ ናይቲ ዕላምኡ-ኣንፈትን፡ 
ናቱ ስትራተጂን ተገሊጹ ኣሎ። 
ወረዳዊ-ባይቶ፡ ኣዝዩ ንላዕሊ ዝመጣጠር ራእይ ‘ዩ ዘለዎ፡- ”ኣብ 2020ን እዚ ቨስተርቦተን ዝተባህለ ከባቢ ‘ዚ፤ ካብ ዓለም፡ ‘ቲ ዝበለጸ 
ኣገልግሎት ሓለዋ-ጥዕናን፡ ካብ ምሉእ ዓለም ‘ውን፤ ‘ቲ ዝጠዓየ ህዝቢን ንኽህልዎ እዩ።”

እቶም ፖለቲከኛታት፡ ኣርባዕተ ናይ ዕላማ-ኣንፈታት ናይቲ ወረዳዊ-ባይቶ ሓንጺጾም ኣሎዉ፡- 
• ዝበለጸን ምዕሩይ ዝርግሐ ዘለዎ ኣገልግሎት ጥዕናን
• ጽቡቕን ምዕሩይን ክንክን-ሕማም
• ንጡፋትን መሃዝትን ተሓባበርቲ-ኣካልት
• ስሓብነት ዘሎዎም ወሃብ-ስራሕን እዮም።

እዚ ወረዳዊ-ባይቶ፡ ኣብ ኣርባዕተ ብኣውራጃዊ-ደረጃ ዝተኸፋፈለ ናይ ንጥፈታት-መዳይ ዝተወደበ፡- ማለት ኣብ መባእታዊ ክንክን-ሕማም፡ 
ቀረብ-ኣገልግሎታት፡ ክንክን-ስኒ ከምኡ ’ውን ክንክን-ሕማም ሆስፒታላትን ዘካተተ እዩ።

ብህዝቢ ዝተመርጹ ፖሊቲከኛታት የመሓድሩ
ባይቶ ቬስተርቦተን ብጆግራፍያዊ ኣቀማምጣኡ ኣብ ውሽጢ ናይ’ቲ ከባቢ ኣውራጃ ዚኣቱ ኮይኑ: ብፖሊቲካ ዚምራሕ
ውድብ’ዩ። እዚ ንጥፈት’ዚ ብተቐማጦ ቬስተርቦተን ኣብ ሓፈሻዊ ፖሊቲካዊ ምርጫ ይምራሕ።
ናይ’ቶም ብእምነት ዝተመርጹ (förtroendevalda) ኣገባብ ኣመራርሓ ንጥፈታት ኣውራጃዊ ባይቶ ኣብ መንጎ ሰብ-መዝን
ፖሊቲከኛታትን ዚግበር ንጹር ምክፍፋል ሓላፍነት ዝተመርኰሰ’ዩ። እቲ ሓላፍነት በየናይ ኣገባብ ይመቓራሕ ኣብ’ቲ ናይ’ቲ
ኣውራጃዊ ባይቶ መምርሕታት ይንጸር።
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እቶም ፖሊቲከኛታት ዕላማታት ምምሕዳር ወረዳዊ ባይቶ ብምውጻእ የመሓድሩ፤ እቶም ዚስርሑ ንጥፈታት ኣየናይ ኣንፈት
ከም ዚሕዙ ድማ ይውስኑ። ኣብ’ቲ ዚግበር ምምሕዳር ቍጠባዊ መቓንን ካልእ ኵነትን ይጥርነፍ። ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ናይ’ዚ
ኸኣ: ኣብ ዕላማታትን ዕማማትን ክትትል ምግባርን ረብሓ ዜጋታት ብኸመይ ይማላእ ከም ዘሎን ምክትታልን የጠቓልል።
ኣብ ምምሕዳር ወረዳዊ ባይቶ ሾሞንተ ፖሊቲካውያን ሰልፍታት ኣለዋ። ሰልፊ ማሕበረ-ደሞክራሲያዊት
(Socialdemokraterna) 30 መናብር: ዓቃባዊት ሰልፊ ሞደራተርና (Moderaterna) 9 መናብር: ጸጋማዊት ሰልፊ (Vänsterpartiet)
9 መናብር: ሰልፊ ማእከል (Centerpartiet) 6 መናብር: ህዝባዊት ሊበራላዊት ሰልፊ (Folkpartiet) 6 መናብር:
ክርስትያን-ደሞክራሲያዊት ሰልፊ (Kristdemokraterna) 4 መናብር: ሓምላይ ሰልፊ (Miljöpartiet) 4 መናብር: ከምኡ’ውን
ሽወደን-ደሞክራሲያዊት(Sverigedemokraterna) 3 መናብር።



ፖሊቲካውያን ኮሚቴታት
እተን ፖሊቲካውያን ኮሚቴታት - ብሕልፊ ኮሚቴ ኣገልግሎት ሓለዋ ጥዕና (hälso- och sjukvårdsnämnden): ኮሚቴታት
ህዝባዊ ጥዕናን መባእታዊ ሓለዋ ጥዕናን (nämnderna för folkhälsa och primärvård): ከምኡ’ውን ኮሚቴ ኣካላዊ
ስንክልናን ተሃድሶን (nämnden för funktionshinder och habilitering) - ኣብ መንጎ ዜጋታትን ፖሊቲከኛታትን ዘለዋ
ኣገደስቲ መራኸብታት’የን። እዚኣተን ነቲ ዘሎ ኵነታት ጥዕናን ዘድሊ ኣገልግሎት ሓለዋ ጥዕናን ኣገልግሎት ሕክምና ስንን
ኪመዝና ሓላፍነተን’ዩ። እቲ ዘድሊ ኣገልግሎት ብዓይኒ ህዝቢ ከመይ ከም ዘሎ ኪመዝና’ውን ኣለወን።
እዘን ኮሚቴታት ቅድሚ ኣብ ባይቶ ውሳነ እማመ ምሕላፉ ወይ ካልእ ሰነድ መምርሒ ምጽዳቑ ንምምሕዳር ወረዳዊ ባይቶ
መመርኰሲ የእትዋ። እዘን ኮሚቴታት ምስ ኮሙናት ምስ ውድባት ሰልፍን ካልኦትን’ውን ይተሓባበራ።

ንዝውክሉኻ ፖሊቲከኛታት ምርካብ
ኣብ www.vll.se ናይ’ቶም ኣብ’ቲ ወረዳዊ ባይቶ ብእምነት ዝተመርጹ ፖሊቲከኛታት ሓበሬታ ርክብ ኣሎ።
ነቲ ሓበሬታ ርክብ ኣርእይ።
http://www.vll.se/Startsida/politik-och-insyn/politiker
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