
Socialdemokraternas politik 2019-2022 i Umeå 

Vi håller ihop Umeå
Ett bättre Umeå. För alla.

Arbete
Socialdemokraterna vill att alla människor ska kunna ha ett 
arbete. 
Om man har ett arbete är man behövd och får pengar. Sverige 

blir mer rättvist om alla som vill får ett arbete. Därför är arbete åt 
alla det viktigaste för oss. 
Företagen behöver fler som arbetar. Vi behöver fler som arbetar 

i kommuner och landsting. Då behövs också utbildningar för de 
arbeten som finns. 

Skatt och trygghet
Vi vill att alla ska vara med och betala skatt. Pengarna behövs för 
till exempel sjukvård, skolor och hjälp till äldre människor. 
När vi betalar med skatter kan alla ha råd att gå i skola, få 

sjukvård och hjälp om det behövs. Pensionärer ska inte betala 
mer skatt än den som arbetar.
Vi vill att människor ska känna sig trygga i Sverige. Och du blir 

trygg om du vet att du kan få hjälp av samhället när du behöver.
För att klara det behöver alla få möjlighet att arbeta. Och vi 

behöver ha skatter. 

Mer trygghet och välfärd
Vi vill ha bra sjukvård, skolor, hjälp till äldre, och skydd om du 
blir sjuk eller utan arbete. Det är viktigare än att sänka skatten. 
Vi vill ha ett Umeå där vi hjälps åt. Ett Umeå där man får vara 

som man är. 
Vi vill ha en utemiljö, parker och torg där vi kan känna oss 

trygga, och där vi vill umgås och vara tillsammans. Och man ska 
vara trygg på jobbet.

Några av våra viktiga uppgifter:

•  Människor i arbete.
•  Bygg fler bostäder, framförallt för unga och äldre. 
•  Bygg förskolor, skolor och LSS-boenden.
•  Ändra Umeå för miljöns skull. Mer saker ska vara nära så att 

man enkelt kan gå eller cykla.
•  Barn ska inte behöva växa upp fattiga.
•  Alla elever ska få hjälp så att de kan klara skolan.  
•  De som arbetar med våra äldre ska få bättre villkor i sitt arbete.


