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Alla välkomna!

Tomas Wennström (s)

Harriet Hedlund (s)

ordförande

ordförande nämnden för folkhälsa

kulturnämnden

och primärvård i

Tomas Wennström är ordförande i Kulturnämnden.
- Jag vill öka kultur- och fritidsengagemanget i stadsdelarna, bl a på Mariehem, Det ger levande och tryggare
stadesdelar, säger Tomas.
Kulturnämnden har bl a har satt av pengar som föreningar kan söka för kulturaktiviteter i stadsdelarna.
Harriet Hedlund är ordförande för Nämnden för
folkhälsa och primärvård i Umeåregionen. Nämnden
ska bedöma hälsoläget och behovet av sjukvård och
tandvård i Umeåregionen, och också bedöma hur
behoven tillgodoses,
- Vi arbetar för en trygg och tillgänglig hälso- och
sjukvård, berättar Harriet.
- Det handlar bl a om att öka tillgängligheten på olika

Umeåregionen

Andreas Lundgren (s)
ordförande
individ och familjenämnden

sätt och att korta väntetiderna. Ditt vårdbehov går före
skattesänkningar.
Andreas Lundgren är ordförande i Individ- och
familjenämnden, dvs nämnden som ansvarar för socialtjänsten i Umeå.
- För oss är det förebyggande arbetet viktigt säger
Andreas. Det handlar bl a om fältare, stöd till sociala
föreningar, “första linjen”, att motverka barnfattigdom.
- Vi arbetar också för att motverka våld, inte minst
det våld kvinnor utsätts för i nära relationer, människohandel och prostitution.
Harriet, Tomas och Andreas ingår också i UmeBrås
styrgrupp. (Du kan läsa med om UmeBrå på sid 3).
o
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För ett tryggt Umeå ska brott förebyggas
meningsfull fritid, utbildning och
arbete.
o tätt samarbete med näringslivet
och föreningslivet som visat ett
stort intresse för att engagera sig i
att Umeå ska vara en fortsatt trygg
plats.

Är Umeå en trygg eller otrygg stad?
Är brottslighet, våld och organiserad
kriminalitet det som kännetecknar
Umeå?
Vi har intervjuat Hans Lindberg,
socialdemokrat och kommunalråd.
- Till skillnad från många jämförbara städer har Umeå inga särskilt
utsatta områden. Vi har också en
polis som med fantastiska resultat
som över tid bland annat lyckats mota
bort kriminella gäng från Umeå.

Är (s) flata mot
brottslighet och kriminella?
- Självklart ska den brottslighet som
är bekämpas bl a med polis och brott
ska lagföras, säger Hans Lindberg
och räknar upp några av den socialdemokratiskt ledda regeringens
åtgärder, bland annat att regeringen:
o föreslagit mer än trettio straffskärpningar, fler förslag kommer
o fördubblat platserna på polisutbildningen och tillskjutit mer pengar till Polismyndigheten än vad
myndigheten själv begärde.
o tagit fram en nationell strategi för
att förebygga och motverka mäns
våld mot kvinnor.
- Moderaternas retorik påminner
om Sverigedemokraternas med att
försöka skrämma till otrygghet och

Ser (s) resp (m) olika på
förebyggande insatser?

Hans Lindberg. Foto: Fredrik Larsson.

skapa motsättningar istället för att
ta ansvar för ett samhälle som håller
ihop.

Och vad görs lokalt, här i Umeå?
- Enligt polisen är det viktigt att inte
sprida alarmism, men de pekar ändå
på att det finns tendenser till oro.
Inom ramen för Umeå brottsförebyggande råd bedriver vi därför aktivt
förebyggande arbete för att motverka
den oron, svarar Hans Lindberg och
ger några exempel:
o ett projekt med förebyggande och
riktade insatser för att motverka
bland annat missbruk.
o stöd till föräldrar och utbildning av
skolpersonal och att se till att unga
människor har möjlighet till en

Hans Lindberg pekar på tre exempel:
o Socialdemokraterna i Umeå har
tagit initiativ till att socialtjänstens
fältgrupp utökats. Detta har
Moderaterna motsatt sig.
o För 2017 föreslog Moderaterna att
individ- och familjenämnden skulle
få 20 miljoner mindre i budget.
Hade förslaget vunnit hade fältgrupp, ekonomiskt stöd till sociala
föreningar, alkohol- och drogmottagning, öppen förskola och Centrum mot våld tvingats stänga eller
reducerats till oigenkännlighet.
o Moderaterna har fortsatt att kräva
att skatten ska sänkas. Målet är
att sänka skatten med över 220
miljoner.
- För oss Socialdemokrater går
välfärd och trygghetsskapande arbete
före skattesänkningar, avslutar Hans
Lindberg.
o

Fortsatt satsning på polisen
Socialdemokraterna fortsätter satsningen på Polismyndigheten. 200 miljoner
kronor satsas i vårändringsbudgeten för att ytterligare
stärka polisverksamheten.
Satsningen är en
del av regeringens
trygghetsprogram
för Sverige – det
största i modern
tid.
I budgetpropositionen för 2018
inleddes en historisk satsning på
Polismyndigheten i syfte att det
ska bli 10 000 fler anställda till

2024. Den socialdemokratiskt
ledda regeringen fortsätter att prioritera polisen.
Nu förstärks resurserna till Polismyndigheten i syfte att öka förmågan att ingripa mot organiserad
brottslighet och terrorism.
Det nya tillskottet
i vårändringsbudgeten på 200
miljoner kronor
gör det möjligt för
Polismyndigheten att snabbare än
planerat säkra tillgång till skyddsutrustning och förstärkningsvapen
samt ytterligare utrustning till
Nationella bombskyddet.

Satsningen i korthet:
* Polisen behöver mer och bättre utrustning bl a skyddsvästar,
hjälmar och förstärkningsvapen
för poliser i yttre tjänst. Nu kan
polisen köpa den här typen av
utrustning snabbare än planerat.
* Att polisen har god tillgång till
rätt arbetsredskap är en förutsättning för att förbättra arbetsmiljön och värna tryggheten.
* Förutom mer och bättre
utrustning vill regeringen att
resurserna också används till
att utveckla kompetensen och
utredningsförmågan gällande
sexualbrott.
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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
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1
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1 maj tågar Mariehems och Ersbodas (s)-föreningar från Mariehems centrum till demonstrationen och mötet nere på stan.
Alla är välkomna att vara med!

Tider Mariehem:
10.40 Samling Mariehems centrum, utanför Coop
10.45 Appeller/korta tal
11.10 Avmarsch mot Svingen för att ansluta till 1
maj-tåget från Ålidhem och vidare marsch till
Döbelns park.

1 maj ”på stan”:

12.00 Samling Döbelns park
12.40 Avmarsch mot
Rådhustorget
13.00 Möte Rådhustorget.
Huvudtalare:
Ibrahim Baylan.
Talare också från
SSU och S-kvinnor
14.00 Fika på Folkets Hus Ibrahim Baylan,

samordnings- och energiminister.
Foto: Sveriges Riksdag.

Kommande möten med Mariehems (s)-förening:
28 maj
Aktuellt i
rikspolitiken

12 juni
Stadsdelsvandring

Helén Pettersson,
riksdagsledamot för (s)
och från Västerbotten medverkar. Mötet är öppet för
allmänheten. Kl 19.00,
Helén Pettersson.
Mariehemsvägen 13 E

Foto: Sveriges Riksdag

Vi promenerar och tittar
på nybyggen och tomter
där byggen planeras.
främst på Nydalahöjd och
Olofsdal. Guide blir (s)ledamot i Byggnadsnämnden. Samling kl 19.00
utanför Coop Mariehem.

Vill du bli medlem i Socialdemokraterna?
Fyll i och posta talongen, eller gå in på www.umesosse.se

Namn:.............................................................................................................................
PORTO BETALT

Adress:...........................................................................................................................
Postadress:.....................................................................................................................
e-post:.............................................................................................................................
Telefon(er):.....................................................................................................................

Socialdemokraterna
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90850 Umeå

