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Utgiven av Ersboda Socialdemokratiska förening

På 1 maj tågar Mariehems och Ersboda
(S) föreningar från Mariehems centrum
till demonstrationen och mötet nere på
stan.
Alla är välkomna att vara med !
Tider Mariehem;
10.40 Samling utanför Coop påMariehems
centrum
10.45 Appeller/korta tal
11.10 Avmarsch mot Svingen för att ansluta
till tåget från Ålidhem och vidare marsch
till Döbelns park.

Ibrahim Baylan, samordnings– och
energiminister. Foto: Sveriges riksdag

1 maj ”på stan”
12.00 Samling Döbelns Park
12.40 Avmarsch mot Rådhustorget
13.00 Möte Rådhustorget, huvudtalare; Ibrahim Baylan
14.00 Fika på Pub Freja, fiskdamm till barnen

Distriktskongress 2018
Riksdagsledamoten Isak
From blev vald
som ny ordförande för socialdemokraterna
i Västerbotten. Han axlar
rollen efter Lilly Bäcklund
som verkat under många
år som ordförande.

Ny ordförande i Ersboda
s-förening
Ersboda s-förening valde
Mahmoud Chninou till
ordförande.
Han tar över efter Gisela
Bertilsson och arbetar
på fritidsgården.

(S)tyrkan i svensk ekonomi ska komma alla till del
När Sverige står starkt ska det märkas i vardagen också för pensionärer, barnfamiljer och studenter. Den ekonomiska ojämlikheten ska bekämpas med en aktiv Socialdemokratisk fördelningspolitik.
Familjer med barn ska ha bättre villkor
Den ekonomiska familjepolitiken är en grundläggande del av den svenska modellen.
Höjt barnbidrag med 200 kronor i månaden från och med mars 2018
Höjt flerbarnstillägg för tredje barnet från 454 till 580 från 1 januari 2017
Höjt studiebidrag respektive bidragsdel i studiemedlen med 200 kronor i månaden
för bl a gymnasieelever från mars 2018. Samtidigt höjs bidragsdelen i studiemedlen
med 300 kronor från juli 2018.
Höjt underhållsstöd med 150 kronor i månaden för barn som har fyllt 15 år.
Höjningen trädde i kraft januari 2018.
Pensionärer ska ha större ekonomisk trygghet
Pensionärer med ett långt yrkesliv bakom sig har bidragit till att bygga vår välfärd.
Minskad skatteklyfta och sänkt skatt för alla över 65 pensionärer över 65 år med
inkomster upp till 17 000 kronor i månaden får nu samma skatt som de som arbetar.
Socialdemokraterna kommer att sluta hälften av den återstående klyftan 2019 och
resten 2020.
Höjt bostadstillägg har höjts i flera steg och kommer att höjas ytterligare.
De har hittills fått ett höjt bostadstillägg med upp till 470 kronor i månaden.

Den som blir arbetslös ska ha bättre skydd
Ny och effektivare arbetslöshetsförsäkring
Höjt tak i a-kassan den högsta dagpenningen höjdes från 680 till 910 kronor i
september 2015.
Höjt grundbelopp grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen höjdes från 320 kronor
till 365 kronor per dag från september 2015
Bättre möjlighet till ersättning för deltidsarbetslösa den 15 maj 2017 går det att
vara deltidsarbetslös och få ersättning under 60 veckor istället för 75 dagar.

t

Trygghet går före
skattesänkningar
Den s-ledda regeringen satsar nästan
20 miljarder fördelat över tio år för
att bryta segregationen och minska
klyftorna i samhället.
Vid sidan om de straffskärpningar
och resurstillskott till polisen som
regeringen gjort i kamp mot skjutningar och gängkriminalitet måste andra
åtgärder till förklarar Stefan Löfven.
– Vi måste vara lika kompromisslösa mot brottens orsaker som vi är mot
själva brotten. En viktig del i det är att
bekämpa klyftorna i samhället, bryta
segregationen och med det rycka
undan möjligheten för kriminella
nätverk att rekrytera unga till sig.
Läxan från tidigare satsningar är att
det krävs ett mer långsiktigt och sektorsövergripande arbete med starkare
lokal förankring och samverkan.
Omfattningen på det rödgröna paketet blir tydlig i kontrast till alliansregeringens motsvarande satsning på
200 miljoner kronor på två år 2012.
Totalt satsar regeringen nästan
19,4 miljarder kronor. Det är nästan
100 gånger mer än alliansens 200
miljoner.
- Berörda kommuner ska kunna
söka medel för långsiktiga insatser.
Det här området har präglats under
alldeles för lång tid av kortsiktiga projekt. Vi ställer nu om politiken, säger
Ibrahim Baylan (S).
32 kommuner kan ansöka om stöd
2018. Umeå är dock inte en av de
utsatta kommunernaKälla: aktuellt i politiken 26 mars

Vad är UmeBrå?

UmeBrå är Umeå kommuns lokala
brotts- och drogförebyggande råd
och är ett nätverk som består av
representanter från Umeå kommun,
Polismyndigheten och Västerbottens
läns landsting.

Ett tryggt Umeå
Upplevelsen av att bo i en trygg stad
är en stark tillväxtfaktor och också
avgörande för livskvaliteten i en stor
stad.
Bland de elva största städerna i
Sverige så ligger Umeå på en överlägsen förstaplats i lägst antal anmälda
brott per 100 000 invånare.
Den viktigaste utgångspunkten för
UmeBrå är att du som medborgare i
Umeå kommun ska fortsätta känna
dig trygg och uppleva livskvalitet i
denna växande stad.

UmeBrås mål
o Minska brottsligheten i Umeå

kommun.
o Öka tryggheten i Umeå kommun.

narkotika, tobak, dopning samt
motverka överdrivet spelande som
kan leda till brottslighet.

Lokala förebyggande råd
I Umeå finns 12 lokala förebyggande
råd (9 på grundskolenivå och 3 på
gymnasienivå).
I råden samlas representanter från
skola, fältgrupperna, Fritid unga,
UmeBrå och i vissa delar även polis
och landsting.
Rådens syfte är att påbörja eller
fortsätta arbeta med förebyggande insatser i närområdet där unga befinner
sig.
Ett av råden på grundskolenivå
heter ”Norra”. I rådet ingår kurator
från Elevhälsan Norra, chefen för
Skolområde Nord, rektor Bräntbergsskolan, ungdomsassistent från
Mariehemsgården, fältpedagog från
Fältgruppen och UmeBrå.
Källa:
Umeå kommuns hemsida, UmeBrå.

Sverige ska vara tryggt i en ny tid
Socialdemokraterna vill fortsätta
med stora satsningar på mer personal i välfärden, på barnfamiljer,
pensionärer och på kompromisslös
kamp mot brotten.
Alla som kan jobba ska jobba och
man ska kunna leva på sin lön.
Trygghet skapar framtidstro och
sammanhållning. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.

Höjt barn- och studiebidrag

Presenteras i augustinumret.

o Minska nyttjandet av alkohol,

För första gången sedan 2006 så
höjs både barnbidraget och studiebidraget med 200 kronor till 1250
kronor per månad och barn.

Därmed stärker vi jämlikheten och
den svenska modellen. Det handlar
om 1,3 miljoner familjer som får ett
höjt barnbidrag eller studiebidrag.
- I valet 2014 lovade Socialdemokraterna att höja barnbidraget,
nu höjer vi det med dubbelt så
mycket som vallöftet. Genom att investera i våra barn investerar vi också
i framtiden, säger Annika Strandhäll
(S), socialminister.
Höjningen på 200 kronor gäller
från 1 mars 2018 och även för förlängt barnbidrag och studiebidrag

o

Christer Lindvall, Socialdemokrat boende på Ersboda
Christer Lindvall, ordförande i kommunens personalutskott och ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott är därmed en av de allra främsta politikerna från Ersboda. Det är ingen nykomling på den politiska
himlen och den starkaste företrädaren för Ersboda. Han står på plats 16 på socialdemokraternas centrala lista till
fullmäktige och behöver all hjälp av röstberättigade att bli kryssad till en högre plats, allt för att Ersbodas röst inte
ska tystna i kommunfullmäktige.
Här nedan kan läsa en intervju med Christer.
Hur trivs du på Ersboda?
Jag trivs utmärkt, har haft mitt hem
här sedan 1990 då min familj flyttade
hit och valde Ersboda för den grönska
man såg och närheten till motionspår.
Vad gör man som politiker i den
yttersta kommunledningen?
Det är en bra fråga, jag brukar beskriva
det som en gammeldags grosshandel..
En dag vill man ha ett visst spikpaket
nästa dag gäller det en helt ny skola
eller som för Ersboda ett vårdboende
för äldre som nu är i
full gång.
Hur märker man att Socialdemokraterna styr?
I allt vi gör handlar det om vardagslivet
för människor, det handlar om vård av
äldre ,skolgång för barn.

Mycket handlar om planering av stadsdelar runt om i Umeå kommun. Jag försöker bevaka vad som sker i den egna
stadsdelen och ser en enorm utveckling
sedan jag började inom kommunledningen. Ersboda ses idag som en av de
starka, det vi saknar är boende för äldre
och ungdomar.
Vad är du mest nöjd med under mandatperioden?
Att vi lyckades få tillbaka kvarterspolisen som man centraliserade men tvingats gå tillbaka till kvarterspoliser stationerade på Ersboda Folkets Hus. Tillskapat
ett nytt boendeområde efter Filgränd.
Har även tagit första stegen till serviceboenden för äldre vid vita husen som
ska byggas av Baltic gruppen. Handelsområdet kommer även att byggas ut
mot Ersmark.

