Vi bygger trygghet!
Ett bättre Umeå. För alla.
En sammanfattning av Socialdemokraternas
kommunalpolitiska handlingsprogram för 2015-2018

UMEÅ BEHÖVER MER VÄLFÄRD
I Umeå har vi genomfört stora förändringar i kommunen. Nya byggnationer i centrum har uppförts och
staden förtätas. Hållbar stadsutveckling är viktigt för framtiden, och nu
är det dags att bredda fokus. Umeå
behöver mer välfärd.
Våra prioriteringar är tydliga: Fler
människor i arbete. Alla unga
människor ska ha ett jobb eller ges
möjlighet till utbildning. Då får vi
råd med en välfärd att vara stolta över
och en bra skola, vård och omsorg.
Vi vill ha en kommun där vi tillsammans tar ansvar för vår gemensamma
utveckling, ett Umeå som håller ihop.
Tillsammans bygger vi trygghet.

Stads- och kommunutveckling
Det behövs en omställning av Umeå
kommun. Umeå kommun ska år
2030 vara mer självständig och självstyrande, med mer av lokal produk-

tion och konsumtion med sikte på
klimatneutralitet.
En omställning till ett mer hållbart
samhälle innebär möjligheter för
innovationer, nya jobb och ökad livskvalitet. Målet är att gång och cykel
ska vara det vanligaste transportsättet,
såväl till arbete som till skolan. Fler
än idag ska kunna använda sig av kollektivtrafiken.
Umeås parkområden och älvslandskapet ska bevaras. Fler områden ska
däremot kunna odlas upp av invånarna. Parker, anlagda trädgårdar,
skolgårdar i eller nära bostadsområden bör öppnas upp för stadsodling.
Möjligheten till koloni- och trädgårdsområden inom cykelavstånd ska
inventeras.
Bostaden är en social rättighet och
ingen ska behöva vara utan bostad.
Hyresrätter, bostadsrätter och villor,
ska finnas i alla bostadsområden för

Bilden sid 1 är konstverket ”Alliansring” (Anna Renström), Umedalens Skulptur.
Samtliga foton i häftet: Hans-Åke Rönnlund, om inte annat anges.
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att motverka boendesegregation. Det
ska alltid beaktad då det byggs nytt.
Kretsloppstänk och miljövänligt byggande ska premieras.

u

År 2020 ska Umeå kommuns egna
verksamheter vara fullt ut klimatneutrala.

u

Skapa ett tryggt Umeå genom att
fortsätta utveckla kommunens offentliga miljöer.

u

Se över taxekonstruktionen för att
undersöka om det är möjligt att
stimulera till ökat kollektivtrafikresande.

u

Se blandad bebyggelse genom
olika upplåtelseformer, samt ett
mer kostnads- och energieffektivt
byggande i kallt klimat utifrån ett
livscykelperspektiv.

u

Aktivt arbeta för att bryta bostadssegregationen. Socialdemokraterna
har en nollvision mot bostadslöshet.

u

Ta fram en bostadsstrategi för
studenter.

Socialdemokraterna i Umeå vill:
u

Prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik i samhällsplaneringen
som ett sätt att ställa om Umeå. På
sikt ska kollektivtrafiken vara helt
fossilfri.

u

Använda den offentliga upphandlingen för att driva på utvecklingen
för en bättre miljö, social rättvisa,
samt jobb- och praktikmöjligheter.

u

Fler invånare ska kunna vara med
och ta ansvar för Umeås gröna
rum, till exempel genom stadsodling i Umeås centrala delar.

u

Halvera utsläppen av koldioxid till
år 2025 jämfört med 1990 års värden. År 2050 ska Umeå kommun
vara fritt från fossila bränslen.
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u

u

Utveckla Umeå som kultur-, naturoch turistkommun. Strategi för
hur besöksnäringen ska utvecklas
fram till 2030, i linje med målen
om omställning och Umeå som
kunskapsstad.
De kommunala bolagen ska inte
säljas utan användas för Umeåbornas bästa till största möjliga
kommunnytta.

En starkare Umeåregion
Vår vision är att Umeå ska ha ett
närmare samarbete mellan kommunerna i regionen. En region som har
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en positiv utveckling föder ytterligare
framgång. Vi vill också se en tydlig
Norrlandsregion.

Socialdemokraterna i Umeå vill:
u

Ta fram en strategi för hur vi kan
stärka Umeåregionen fram till år
2030.

u

Arbeta för att det finns en tydlig
Norrlandsregion.

u

Utveckla Umeåregionsamarbetet
och hitta gemensamma beröringspunkter där kommunerna kan
samverka, till exempel gällande
förskole- och skolverksamhet.

Stad och land på lika villkor
Ett Umeå med en levande landsbygd, starka kommundelcentra och
stadsnära byar stärker kommunen i
sin helhet. Kommundelarna med sin
tätortsnära landsbygd erbjuder ett
alternativ till stadens puls med lugn
och naturnära boende. En fungerande
kollektivtrafik och infrastruktur är
avgörande. Det behövs också bra förutsättningar för näringslivsutveckling
och företagande i kommundelarna
och på landsbygden med väl fungerande IT- och mobilinfrastruktur
för att alla ska kunna använda sig av
samhällets servicefunktioner.

Upphandla närproducerat
I en hållbar framtid behöver mer
livsmedel produceras lokalt. Det
är därför viktigt att exploateringen
Sid 4: Sommarbild. Salteriet i Obbola,
foro Gunnar Viklund. Hamnen i Holmsund, foto Lotta Norberg. Sid 5: Kassjö,
foto Thomas Fridh.

av åkermark begränsas, men också
att det finns aktiva och livskraftiga
lantbruksföretag som producerar
livsmedel. Så långt som möjligt bör
upphandlingar anpassas så att lokala
näringsidkare oavsett bransch kan
lämna anbud på lika villkor. Genom
kommunens upphandlingar ska andelen ekologiskt, när- och säsongsodlat
ökas.

Utveckling av närdemokratin
Den lokala förankringen är viktig och
vi vill arbeta för ett mer öppet och
tillåtande klimat. Vi tror det går att
utveckla närdemokratin. Det ska vara
enkelt och att komma i kontakt med
förtroendevalda, samtidigt som det
handlar om närvarande och tillgänglig
kommunservice i hela kommunen.

Socialdemokraterna i Umeå vill:
u

Utveckla närdemokratin genom att
stimulera till att starta byautvecklingsråd och demokratiråd.
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u

u

Alla kommundelar ska på sikt
ha en egen Fördjupad översiktsplan. Sävar-Täfteå kommer först,
därefter Holmsund-Obbola och
Hörnefors kommundel.
Medverka till en sammanhållen
regional bredbandsstrategi.

u

Utveckla infrastrukturen till byarna
och kommundelarna.

u

Främja närproducerat. Utforma
förfrågningsunderlagen så att små
lokala producenter och leverantörer ges större möjlighet att lägga
anbud.

En starkare arbetsmarknad
Full sysselsättning är
vårt viktigaste uppdrag, såväl för den
enskilda människan
som för samhället
i stort. För att nå
dit måste vi skapa
fler jobb i Umeå.
En fungerande
jobbpolitik gör att
vi klarar ekonomin
och välfärden.
I Umeå har
socialdemokraterna
försökt få fler unga
människor i jobb,
till exempel via
ungdomsjobb. Ungdomstorgets arbetssätt med samverkan
mellan myndigheter
och helhetssyn på
individens behov
ska användas för fler
grupper. För de som
inte kan försörja sig
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eller omfattas av socialförsäkringssystemen arbetar
vi för att människor som
får försörjningsstöd har
rätt att komma i aktivitet,
praktik eller sysselsättning
inom 30 dagar.

En strategisk och
framtidsinriktad
näringspolitik
Ett konkurrenskraftigt
näringsliv skapar fler
jobb. Kommunen ska
fortsätta sitt åtagande för
att främja företagsinkubatorer som Uminova
m.fl. där nya företag kan
få stöd vid startandet.
Företagen ska möta
ett regelverk och en
kommunadministration som är enkel att
komma i kontakt med.
Umeå Universitet är
av strategisk betydelse

Sid 6: Uminova science park. Sid 7: Tv bangården,Västerslätt. Nedan: fabriken i
Obbola, foto Gunnar Viklund.

för Umeå och Umeå kommun ska
därför vara en aktiv samarbetspartner
till universitetet. Vi vill se fortsatta
avknoppningar från universitet och
högskolor genom att bidra till goda
miljöer för nya forsknings- och utvecklingsföretag.

Ett råd för
omställning och innovation
För att klara en omställning och en
utvecklad lokal arbetsmarknad krävs
samverkan mellan flera aktörer. Det
krävs också att vi tänker nytt och vågar satsa för framtiden. Vi vill därför
skapa ett forum som kan samla olika
aktörer; universitet och högskola,
lokalt näringsliv, andra aktörer från
civilsamhället samt kommunföreträdare och politiker. Ett omställningsoch innovationsråd ska införas i
kommunen.

Socialdemokraterna i Umeå vill:
u

Få fler i arbete genom en aktiv
arbetsmarknadspolitik, till exempel
genom att fortsätta satsa på vux-

enutbildning och arbetsskapande
aktiviteter för unga såsom ungdomsjobb, feriearbete, möjligheter
till praktik och Ungdomstorget,
samt att det sker i den takt som är
möjligt.
u

Underlätta för befintliga företag att
växa och utvecklas, få fler företag
att etablera sig i kommunen och
stödja innovationer och nyföretagande och då särskilt prioritera
kvinnors och ungas företagande.

u

Ta fram en näringslivspolitisk
strategi.

u

Införa ett omställnings- och innovationsråd.

u

Att Umeå kommun tillsammans
med regionen erbjuder arbetstillfällen med varaktig sysselsättning för
dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det kan till exempel
göras genom att skapa förutsättningar för fler sociala företag.
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Bildning för framtiden
Kunskap och bildning är nyckeln till
människors frigörelse och samtidigt
en förutsättning för samhällets utveckling och omställning. Rätten till
kunskap och utbildning är en fråga
om demokrati och jämlikhet. Därför
ska vi i Umeå ha en likvärdig skola
för alla.

viktigt inslag för elevernas utveckling.
Förskola och barnomsorg ska
erbjudas till föräldrar som har sin
ordinarie arbetstid förlagd till kvällar,
nätter och helger. Genusperspektivet
i förskolan ska utvecklas, vilket bland
annat innebär att personalen har
genuskompetens.

En skola för alla,
en skola för demokrati

Mer än läxor och betyg

Alla barn ska ha rätt att utvecklas och
nå kunskapsmålen. Stora skillnader
i utbildning ökar klyftorna,
inte bara i arbetslivet utan
också i samhället i övrigt. Alla barn ska få
det stöd de har rätt
till och vi vill därför
fortsätta med inkludering i förskola
och skola. Socialdemokraterna i Umeå
prioriterar utbildning i
kommunens egen regi och
i en gemensam sammanhållen
skola.
Ett livslångt lärande börjar i förskolan där leken är det viktigaste medlet
för lärande. För att nå en mer rättvis
och jämlik skolstart måste förskolans
roll och kvalitet stärkas. För de yngre
eleverna i grundskolan är fritidshemmet en självklar del av skolan och ett
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Hälsa, trygghet och trivsel är en förutsättning för att ta till sig kunskap,
därför fortsätter vi satsningen på en
väl utbyggd elevhälsa.
En väl fungerande studieoch yrkesvägledning behövs för att ge bra stöd
och handledning
inför ungdomarnas
gymnasie- och kanske också yrkesval.
Vi vill utveckla
fler pedagogiska verktyg där datorn är ett av
flera. Möjligheten att ta till
sig ny kunskap och ny teknik får
inte bli en klassfråga.

Lärare ska vara lärare
Lärarna har en central roll för elevernas utveckling och deras resultat. Alla
förskolor och skolor i kommunen
ska därför ha utbildade lärare. Vi vill
satsa på lärarna utifrån deras roll som

Sid 8: collage foton Umeå komuns hemsida. Nedan: husvägg Ålidhem

pedagogiska ledare och se en minskning av de administrativa uppgifterna.
Vi måste bättre lita till professionen
och dess kunnande.

u

Umeås kommuns skolor ska
årligen erbjuda eleverna kulturaktiviteter.

u

Fortsätta arbetet med en skola för
omställning och hållbar utveckling.

u

Satsa på genusförskola.

u

Höja studie- och yrkesvägledarnas
genuskompetens.

u

Utveckla samarbetet med Umeå
universitet med satsningar på verksamhetsnära forskning.

u

Stärka modersmålsundervisningen
och erbjuda fler elever tvåspråkig
utbildning.

u

Fortsätta prioritera barngruppernas
storlek i förskolan med målet i
genomsnitt 15 barn per grupp.

u

Fortsätta satsningen på Elevhälsan.

u

Utveckla yrkesinriktad utbildning
i samverkan med lokalt näringsliv,
sk yrkescollege.

För hela livet
Umeå kommuns vuxenutbildning
ska erbjuda en bra utbildning för den
som vill skifta bana i livet, komplettera sin utbildning eller upptäcker att
kunskaperna inte räcker till. Såväl teoretiska kurser som yrkesutbildningar
ska finnas. Den som flyttar till Umeå
och från annan språkmiljö ska möta
en anpassad utbildning.

Socialdemokraterna i Umeå vill:
u

Kommersialisering av skolan ska
motverkas, skolor i kommunens
egen regi prioriteras.

u

Grundskolan ska fortsätta att vara
fri från avgifter.

u

Fortsätta utvecklingen med digitala
läromedel i grundskola och gymnasium.
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Rätten att leva ett gott liv
Alla kommuninvånare ska ha goda
förutsättningar att leva självständiga
liv och vara fria att göra egna val.
Därför behövs förebyggande arbete,
tidiga insatser och öppenvård för barn
och unga, vuxna och äldre.
Andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer ska vara halverad fram till år 2020, jämfört med
2010 års siffra.

Att åldras
De allra flesta äldre vill bo kvar
hemma så länge som möjligt. Det
ställer krav på bostadsanpassningar
och att det finns anpassade boenden
såsom trygghets-, trivsel- och seniorboenden.
Den som är i behov av vård och
omsorg själv ska kunna få bestämma
vad denne har behov av och så långt
det är möjligt välja vem av personalen som ska göra hembesök. Även
fler platser i särskilda boenden med
personal dygnet runt behövs.
Seniorträffar, kultur för äldre och
andra mötesplatser som gör det möjligt för en aktiv fritid är viktiga.

tjänster som vi med fördel kan utföra
själva.
Fri etablering kommer inte att til�lämpas, men däremot upphandlingar.
Krav kommer då att ställas på svenska
kollektivavtal, övertagande av personal, meddelarfrihet och offentlighetsprincip, samt höga krav på miljömässigt och socialt ansvar.
Nyetableringar inom äldreomsorgen ska inte drivas i vinstsyfte. Drift i
offentlig regi prioriteras.

Socialdemokraterna i Umeå vill:
u

Fortsätta arbetet med tidiga och
förebyggande insatser.

u

Bekämpa barnfattigdomen. Halvera andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet fram till år 2020.

u

Bostaden är en social rättighet.
Alla Umeåbors behov av bostad ska
planeras för och tillgodoses.

u

Öka självbestämmandegraden
för de som är i behov av vård och
omsorg.

u

Fortsätta samarbetet med Umeå
universitet när det gäller forskning
och utveckling samt evidensbaserad praktik inom socialtjänstens
område.

u

Göra det möjligt att möta kompetent personal som talar det egna
språket.

Vinstintresset ska inte
vara styrande i välfärden
Gemensamma resurser för välfärd ska
gå till välfärd. Vi vill inte bidra till
ytterligare konkurrensutsättning av
vård, skola och omsorg, eller köp av
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u

Ta initiativ till att det finns en
övergripande strategi för teknikutveckling, internet och sociala
medier inom vård- och omsorg,
oavsett om det rör eget boende,
hemtjänst och särskilt boende.

möjligheter att tillsammans fortsätta
utveckla och förbättra det brottsförebyggande arbetet.

Socialdemokraterna i Umeå vill:
u

Tillsammans med polisen fortsätta
det brottsförebyggande arbete för
att skapa ett tryggare Umeå och ta
initiativ till att tydligare involvera
landstinget i denna samverkan.

u

Värna allas rätt till det offentliga
rummet genom att beakta ett
trygghetsskapande tänkande- i
stads- och samhällsplaneringen.

u

Stärk frivilligorganisationerna och
föreningslivets roll i det brottsförebyggande arbetet.

u

Fortsätta utveckla Centrum mot
våld, som innefattar barnahus och
kvinnomottagning.

Trygga Umeå
De viktigaste åtgärderna för att förebygga brott är att minska arbetslösheten och de ekonomiska klyftorna. Ett
samhälle där alla får del av välfärden
minskar risken för kriminalitet.
Umeå kommun samarbetar med
polisen för att öka tryggheten och
minska brotten. Arbetet regleras i ett
samverkansavtal. Även landstinget
borde ingå i denna samverkan. Inte
sällan krävs insatser från hälso- och
sjukvården. Det finns således stora
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u

Kunskaps- och metodutveckling
för att kunna bemöta och motverka könsrelaterat våld.

u

Stötta kvinnojouren och tjejjouren.

u

Fortsätta arbetet med att tidigt
identifiera barn och unga med pro-

blem. Det ska finnas snabb hjälp
för barn och unga som mår dåligt
eller har stora problem.
u

Det ska finnas god tillgång till
skyddat boende för dem som
utsätts för olika former av våld.

Kulturens och fritidens roll
Socialdemokraterna vill att Umeå ska
fortsätta utvecklas som kulturstad.
Ett rikt och utvecklat kulturliv har ett
egenvärde, men är också av betydelse
för utvecklingen av Umeå.
Socialdemokratisk kulturpolitik går
ut på att göra konstens olika uttrycksformer tillgängliga för alla invånare i
kommunen och syftar till att stimulera till eget skapande och kulturell
delaktighet.
Umeås rika kulturliv bygger mycket
på den mångfald av föreningar och
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nya grupperingar, ofta med stöd
från bland annat kommunen, som
utvecklar projekt, verksamheter och
uttrycksformer. Det vill vi bejaka,
bland annat genom att fortsätta ge ett
ekonomiskt stöd. En förutsättning
för ett växande kulturliv och allt fler
aktörer är tillgången till scener, repetitionslokaler, mötesplatser och arenor,
i såväl stads- som kommundelarna.
I Umeås kulturliv har biblioteken
en central roll. De är naturliga mötesplatser för kultur och möten männis-

I Socialdemokratisk politik för kultur och
bildning ingår kulturyttringar i offentliga
rummet och stöd till studieförbund och
folkbildning.

kor emellan. De har en viktig uppgift
med att väcka lusten att läsa hos de
som sällan eller aldrig läser böcker.

Fritid med friluftsliv,
motion och idrott
I Umeå kommun ska det finns goda
förutsättningar för rekreation, motion
och idrott och stadsnära grön- och
strövområden för vila och rekreation. Kommunen ska med olika stöd
medverka till att göra bredd- och
motionsidrott tillgänglig för alla, och
särskilt idrott för barn och unga. Tillgången till lokaler och arenor är viktig
för idrott och motion. Vid planering
av nya anläggningar vill vi socialdemokraterna prioritera de som stärker
en jämställd idrott.

Socialdemokraterna i Umeå vill:
u

u

Fortsätta utveckla biblioteken.
Väcka och stärka, läsintresset hos
dem som aldrig, eller endast sällan,
läser böcker.
Främja alla barns rätt till kulturella
upplevelser och eget skapande.

u

Kulturyttringar ska vara tillgängliga i de offentliga rummen. Kultur
berikar.

u

Utveckla stödet till föreningslivet.
Stödet ska utformas med ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv och särskilt prioritera barn- och
ungdomar och mångfald.

u

Att det ska finnas goda möjligheter till spontanidrott och annan
fritidsverksamhet i närmiljön.

u

Lokaler i kommunens skolor ska
kunna hyras av studieförbund,
Umeåbornas föreningsliv och för
kulturaktiviteter när skolan inte
använder dem.
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Ansvar för framtiden

Socialdemokraternas kandidater, från vänster: Peter Burström,, Moa Brydsten,
Margareta Rönngren, Hans Lindberg, Janet Ågren och Andreas Lundgren. Margareta
Rönngren föreslås som 2:a kommunalråd, Hans Lindberg som kommunalråd.

Som politiska beslutsfattare ska vi
bidra till en utveckling med bättre
arbetsvillkor och arbetstider, samt mer
inflytande för de anställda och aktivt
arbeta mot diskriminering.
Ingen ska tvingas vara visstidsanställd i mer än ett år. Det innebär en
fortsatt sänkning av taket från två
till ett år. Umeå kommun och dess
bolag ska undvika att använda sig av
bemanningsföretag.
För att undersöka de positiva effekterna förkortad arbetstid kan ha
på sjukfrånvaro vill vi genomföra ett
försök med förkortad arbetstid med
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bibehållen lön på en eller ett par
arbetsplatser med hög sjukfrånvaro.
Även andelen uppdelade arbetsdagar,
så kallade delade turer ska minska.
Arbetsmarknaden i Sverige är könssegregerad. Denna könssegregering
måste brytas, tex genom att aktivt
arbeta med att rekrytera det underrepresenterade könet.

Socialdemokraterna i Umeå vill:
u

Utveckla det politiska ledarskapet
när det gäller verksamhetsplanering, kvalitetsutveckling och
kunskapsstyrning.

u

Arbeta aktivt mot alla former av
diskriminering. Umeå kommuns
personal ska spegla Umeås befolkningssammansättning.

u

Intensifiera arbetet med lönekartläggningar och jämställdhetsplaner.
Arbeta för höjda löner i lågavlönade kvinnodominerade yrken.

u

Heltid ska vara en rättighet och
norm.

u

Genomföra ett systematiskt
arbetsmiljöarbete med förebyggande insatser på kommunens alla
arbetsplatser.

u

Genomföra en försöksverksamhet
med arbetstidsförkortning med
bibehållen lön på en eller ett par
arbetsplatser inom Umeå kommun.

kunna mötas inom ramen för kommunens välfärdsuppdrag. Vi finansierar välfärden gemensamt via skattesedeln och fördelar den efter behov, där
nya reformer och nya utgifter ska ske i
den takt ekonomin tillåter.
Socialdemokraterna vill arbeta med
sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga krav vid upphandling för att
garantera vita jobb. Det innebär att
företag som vinner upphandlingar
omfattas och förbinder sig att til�lämpa svenska kollektivavtal, samt att
bara använda underleverantörer som
också gör det.

Socialdemokraterna i Umeå vill:
u

Stärka den lokala ekonomin
genom att minska kommunens
omvärldsberoende, till exempel
genom att se över de placeringar
som görs och att de är långsiktigt
hållbara och upphandla mer från
närområdet.

u

Bli bättre på att tillämpa ”Vita
Jobb” modellen, det vill säga att
företag som vinner upphandlingar
i Umeå kommun ska omfattas av
de krav som ingår i konceptet Vita
Jobb.

u

Investeringar ska långsiktigt finansieras med egna medel.

u

Upprätthålla den offentligfinansierade välfärden.

Att leda kommunen
En stark kommunal ekonomi kräver
marginaler för påfrestningar och god
ekonomisk hushållning är grunden i
vårt beslutsfattande.
Kommunens eget ägande ska stärkas genom att se över de investeringar
som görs så att det gynnar kommunen på lång sikt. Bostadsbyggande
måste ligga fortsatt högt då det är ett
led i kommunens befolkningstillväxt
och ökade skatteintäkter.
Olika grupper ska inte ställas mot
varandra, människors olika behov ska
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