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Tidning från Socialdemokraterna i Umeå

1 maj 2017
Svenska modellen ska utvecklas - inte avvecklas

Huvudtalare är Susanna Gideonsson, förbundsordförande Handelsanställdas förbund

12.00 Samling Döbelns park
12.15 Vi firar S-föreningarna i Holmsund och Obbola som fyller 100 år
12.40 Avgång mot Renmarkstorget
13.00 Tal och appeller
14.00 Fika i Pub Freja, Umeå Folkets Hus, fiskdamm till barnen

Vad händer på Berghem och universitets- och
sjukhusområdet?

Planprogram för
Lilljansberget och del av
campusområdet
Umeå kommun har upprättat ett
planprogram för Lilljansberget och
del av campusområdet.
Bebyggelsen ska i första hand
innefatta bostäder men även
lokaler för verksamheter,
byggnader för universitetets
behov, företag och service. En
kvartersstruktur tillförs som
bygger vidare på den befintliga
vägstrukturen. Även parkeringar
ska säkerställas.
Programmet syftar till att bevara
och tydliggöra de naturvärden som
finns i Lilljansskogen och närmiljön
samt att möjliggöra rekreation och
friluftsliv. Programmet ska även
säkerställa en ekologisk
spridningskorridor mellan
Stadsliden och Nydala och ge
riktlinjer för dagvattenhantering
inom programområdet.
Programområdet kommer att
utvecklas i olika etapper under en
lång tid.
Byggnadsnämnden godkände
planprogrammet 2016-04-22.
Efter revidering lämnades
programmet till
kommunfullmäktige för slutgiltigt
godkännande som 2016-06-20
beslutade att godkänna
planprogrammet.

Karta: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Planprogram för
Hamrinsberget
Syftet är att studera
förutsättningarna för ny
bebyggelse för verksamheter och
boende, områden för allmän plats
för gator och utsiktsplats, hur
befintliga anläggningar för Umeås
och NUS vattenförsörjning kan
säkras, hur dagvatten ska
hanteras, samt inventera
områdets kulturmiljövärden och
pröva om ev multiarena är aktuell
inom området.

Detaljplanearbetet är dock
vilande.

Stadsliden 6:8 sportanläggning, hotell
Planområdet ligger nordväst om
korsningen mellan Petrus
Laestadius väg och Gösta
Skoglunds väg. Syftet med ändring
av detaljplan är att möjliggöra
utökad byggrätt för pågående
markanvändning ”Hotell och
Sportanläggning”. Ändringen
syftar även till att reglera
kårhusets verksamhet.
Detaljplanen antogs av
byggnadsnämnden
2016-09-21. Den har därefter
överklagats och lämnats till Markoch miljödomstolen för fortsatt
handläggning.

Stadsliden 2:3, Berghem,
Trygghetsboende
Syftet med planen är att skapa
förutsättningar för att uppföra
flerbostadshus längs
Axtorpsvägen.

rbets
ätt

Planområdet är beläget på båda
sidor om Fridhemsvägen och
Axtorpsvägen och sträcker sig från
Gammliavägen till det parkområde
som finns öster om
Fridhemsgymnasiet.
På fastigheten uppförs s.k.
trygghetsboende med totalt cirka
100 lägenheter.

Översiktskarta

Ett sammanhängande naturstråk
som kopplar samman Stadsliden
med universitetsområdet
tillskapas. Som en följd av detta
stängs
Fridhemsvägen av.
Planen hanterades först i
byggnadsnämnden och
fastställdes därefter i
kommunfullmäktige 2014-10-17.
Planen överklagades men har
sedan vunnit laga kraft.
Fastigheten beräknas vara
färdigställd till sommaren 2017.

Snedvy mot väst
Arkinova Arkitekter

Utbildning eller lönesänkningar?
Svensk arbetsmarknad går bra, och sysselsättningen i Sverige tillhör de högsta i världen. Men det finns grupper som har
problem. Inte minst gäller det våra nyanlända svenskar, där somliga står långt ifrån arbetsmarknaden. Många har inte de
kvalifikationer och den utbildning som krävs för att ta de jobb som skapas i Sverige. Somliga har ”fel” utbildning, t.ex. för att
utländska examina inte erkänns av svenska arbetsgivare, medan andra har för låg utbildning.

Fotograf Jörgen Boström

De flesta bedömare, från vänster till höger (nå, kanske inte Sverigedemokraterna, som tror att problemet är att Sverige
överhuvudtaget har människor från andra länder), är eniga om denna problembeskrivning. Lösningsförslagen skiljer sig
dock åt radikalt. Borgerlighetens svar är, som alltid får väl tilläggas, sänkta löner, medan Socialdemokraterna vill möta
problemet genom att stärka de arbetslösas kvalifikationer och därmed öka deras möjligheter att få jobb.

Lärdomar från 90-talet
Situationen är inte helt ny. Efter att Sveriges ekonomi
kraschat i början av 90-talet, och arbetslösheten sköt i
höjden, svarade den socialdemokratiska regeringen som tog
över 1994 med massiva satsningar på utbildning och aktiv
arbetsmarknadspolitik.
Arbetslösa gavs generösa möjligheter att läsa upp
högskolebehörighet eller att läsa in en yrkesutbildning,
samtidigt som högskolan byggdes ut kraftigt. På mindre än
10 år fördubblades antalet studenter i högskolan. Resultatet
på kort sikt blev att arbetslösheten minskade, och
tiotusentals arbetslösa fick möjlighet att skaffa sig en
kompetens som efterfrågades på arbetsmarknaden.

Fotograf Jörgen Boström

På lång sikt ledde satsningarna till att svensk arbetskraft blev en av världens mest välutbildade, vilket bidragit till den
gynnsamma ekonomiska utvecklingen i Sverige sedan 90-talet.

Kontrasten är tydlig mot den borgerliga regeringens hanterande av arbetslösheten efter finanskrisen 2008. Istället för att
möta krisen med satsningar så drogs antalet plats på högskolan ner, trots att antalet sökande ökade.
Arbetsmarknadspolitiken lades om från kompetenshöjande yrkesutbildningar till så kallade ”jobbcoacher” som skulle bistå
vid att skriva CV:n. Konsekvensen av bristen på utbildningssatsningar blev att Sverige har halkat efter som kunskapsnation,
och vi hamnade på sista plats i Norden vad gäller andel av unga som går vidare till högskolan.

Matchning
Samtidigt som hundratusentals går utan jobb så skriker många branscher efter kvalificerad arbetskraft: under- och
sjuksköterskor, lärare, socionomer, byggarbetare, hantverkare, kockar; listan kan göras lång. Arbetsgivare rapporterar att
var femte rekryteringsförsök misslyckas. Med bättre utbildad arbetskraft skulle fler vårdavdelningar kunna stå öppna, fler
bostäder byggas, fler elever ha kvalificerade lärare. Matchning är nyckeln för en väl fungerande arbetsmarknad. I detta läge
framstår behovet av utbildningssatsningar som särskilt angeläget.
Den nya socialdemokratiska regeringen vill mota arbetslösheten i
grind med utbildning, inte med sänkta löner eller sänkt a-kassa. I
budgeten för 2016 anslog regeringen medel för mer än 9 000 nya
utbildningsplatser på Komvux och Yrkesvux, 6 000 nya platser på
Yrkeshögskolan och 14 000 nya platser i högskolan. Flest nya
högskoleplatser fördelades till förskollärar- och lärarutbildningen
och sjuksköterske-, barnmorske- och
specialistsjuksköterskeutbildningen. Ambitionen är att öka antalet
platser ytterligare kommande år. Dessutom ska möjligheter till
deltidsstudier förbättras, studietiden för SFI inom utökas, och alla
över 20 år ska ha rätt att läsa in gymnasiekurser på Komvux från
år 2017. Dessa satsningar riktas till stor del till arbetslösa.

Det sägs ibland att det inte längre finns några politiska skillnader mellan höger och vänster i svensk politik, och att det
därför inte spelar någon roll vem som styr. Skillnaderna rörande hur politiken bemöter arbetslösheten visar att den bilden
inte stämmer. När det kommer till detta är skillnaderna tydliga: högern vill ha sänkta löner, medan Socialdemokraterna vill
satsa på utbildning och aktiv arbetsmarknadspolitik.

Förtätning eller landsbygd – eller både och?
Vad är på gång i vårt närområde?
Det är mycket på gång rörande byggnationer och förtätning i Centrala Umeå, men vad händer på
landsbygden?

Kom på vårt öppna möte där Pernilla Helmersson, samhällsplanerare Umeå kommun, kommer för
att berätta om vilka planer det finns om förtätning i Centrala Umeå och varför man tänker sig dessa.
Pernilla kommer även prata om hur kommunen ser på landsbygden och vilka planer som finns för
denna.

När? Tisdagen den 23 maj kl 18.30
Var? Lokal: Höjdpunkten, Nydalavägen 12, Umeå
Vi bjuder på fika!

Vid frågor kontakta lovisa.carneland@umea.se eller ring 070- 699 74 82

_______________________________________________________________________________________________

Information om Berghems s-förening
Berghems socialdemokratiska förening är en förening som organiserar medlemmar på Berghem. Föreningen försöker 1 gång
per år ge ut Berghemsbladet. Om du är intresserad av föreningens aktiviteter, samt träffar hör gärna av dig till 090-15 65 95
för mer information.
Efter årsmötet 2017 så består styrelsen av: Lovisa Carneland ordförande, Björn Högberg vice ordförande, Marie-Louise
Nilsson kassör, Jari Prosi sekreterare, Yngve Lindqvist ledamot, Robin Enander ledamot, Johan Lindbom ledamot, Joakim
Mörk ledamot och Mattias Strandh ledamot.

