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VILL DU VETA MER?

På vår hemsida finns mer information om oss 
och vår politik. Där finns hela vårt program för 
Umeås kommunpolitik 2019 - 2022.  
Där kan du också bli medlem. 

SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN VILL

u stärka välfärden med minst 20 miljarder
för trygg välfärd och fler i arbete

u anställa 14 000 fler i vården

u konkurrera med kompetens, inte låga löner.

u höja pensionerna för de med låg inkomst-
pension och ta bort ”pensionärsskatten”

u stärka integrationen genom 
att korta vägen till arbete

u börja bygga Norrbotniabanan 
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VI HÅLLER IHOP UMEÅ
Vårt mål är ett jämlikt, jämställt, hållbart, tryggt och 
framtidsinriktat Umeå där vi alla är fria att forma 
våra liv utan att vår bakgrund sätter hinder.

När Umeå stad och tätorter, byar och landsbygd 
växer och utvecklas skapas det möjligheter att göra 
Umeå till en bättre och mer jämlik kommun, med 
bättre välfärd, bättre kollektivtrafik, mer kultur, fler 
arbetstillfällen, fler restauranger och butiker och att 
det är mer som händer i hela kommunen.

För att motverka segregation, otrygghet och krimi-
nalitet ska vi fortsätta samarbetet mellan kommun, 
polis, medborgare och föreningar för att skapa 
trygghet.

Byggandet av nya förskolor, skolor, LSS-boenden 
och äldreboenden går före när kommunen investe-
rar.

RöSTA DEN 9 SEPTEMbER

ÅREN 2019 - 2022  SKA VI 
u prioritera investeringar i välfärden framför 

stora projekt i centrum eller skattesänkningar

u göra en kraftig utbyggnad av förskolan 
och grundskolan för att möta behoven

u trygga en väl fungerande äldreomsorg, hälso- 
och sjukvård i hemmet och ökat samarbete  
med sjukvården

u driva på arbetet med att korta vägen till 
jobb och delaktighet i samhällslivet

u skjuta till resurser så att alla tillsvidareanställda 
medarbetare i kommunen kan erbjudas heltid

u använda AB Bostaden för att bygga hyres-
lägenheter och fler trygghetsboenden för äldre

RöSTA DEN 9 SEPTEMbER


