Vi håller ihop Umeå
En sammanfattning av Socialdemokraternas
kommunalpolitiska handlingsprogram för 2019 - 2022

VI HÅLLER IHOP UMEÅ
Vårt mål är ett jämlikt, jämställt,
hållbart och tryggt Umeå där vi alla
är fria att forma våra liv utan att vår
bakgrund sätter hinder. Det är ett
jämlikt Umeå där alla kan växa och
bidra efter förmåga.
Jämlikhet är en förutsättning för
var och ens frihet. Ojämlikhet i form
av klassklyftor, patriarkala strukturer
och rasism håller människor tillbaka.
För att nå alla människors frihet och
lika värde måste alla dessa hinder
undanröjas.
Det Umeå vi vill se är ett öppet, inkluderande och sammanhållet Umeå,
utan över- och underordning, utan
klassklyftor, patriarkat eller rasism.
Ett Umeå utan fördomar och diskriminering.

Ett Umeå som växer - för alla
Att Umeå kommun har god välfärd,
låg arbetslöshet, bra utbildning,
många företag som har stort behov av
arbetskraft, ett rikt kultur- och föreningsliv samt att vi lyckats öka takten i
bostadsbyggandet gör att många vill
flytta till Umeåområdet.
När Umeå stad och tätorter, byar
och landsbygd växer skapas det möjligheter att göra Umeå till en bättre
och mer jämlik kommun, med bättre
2

välfärd, bättre kollektivtrafik, mer
kultur, fler arbetstillfällen, fler restauranger och butiker och att det är mer
som händer i hela kommunen.
Att människor flyttar till Sverige
och Umeå är en stor tillgång. För
många tar det dock allt för lång tid
att få utbildning, jobb och bostad.
Alla måste få möjligheten att
försörja sig själva och leva självständigt. Kommunen måste intensifiera
arbetet med att stödja nyanlända till
jobb genom språk, utbildning och
bostad.
Vi Socialdemokrater vill att hela
Umeå ska växa så att varje invånare i
kommunen ges bättre möjligheter att
växa och förverkliga sina drömmar.
Detta är dock inget som sker av sig
själv. Det kräver politiska prioriteringar.

Vi utvecklar hela kommunen
För att Umeå ska fortsätta att utvecklas måste också kommundelarna och
landsbygden utvecklas. Närheten till
god välfärd och bra service skapar
trygghet, detta måste finnas i hela
kommunen.
Vi ska arbeta med strategier för
byarnas utveckling för att säkerställa
att byaskolorna, och annan samhälls-

service, kan hålla hög kvalitet och
finnas kvar.
Vi ska sätta upp mål för att bostäder byggs i varje del av kommunen,
skapa förenings- och aktivitetslokaler
i tidigare kommundelskontor samt
andra underutnyttjade kommunala
byggnader i byar och samhällen, och
utveckla Ultra för att underlätta resor
med kollektivtrafik i hela kommunen.

Vi prioriterar välfärden
och tar ansvar för ekonomin
Umeå växer i snabb takt vilket gör att
välfärden behöver byggas ut för att
säkerställa att alla medborgare, nya
som gamla, får den välfärd och den
trygghet de behöver.

Under nästa mandatperiod behöver
kommunen anställa fler förskollärare,
fler lärare, fler i hemtjänsten och mer
personal i äldre- och funktionshinderomsorgen och i andra yrken. Det
går före skattesänkningar.
Byggandet av nya förskolor, skolor,
LSS-boenden och äldreboenden går
före andra investeringar som stora
projekt i centrum.
Vi Socialdemokrater kommer alltid
att ta ansvar för kommunens ekonomi därför att det är att ta ansvar
för välfärden, förskolor, skolor och
äldreboenden. Och om skatten måste
höjas för att säkra välfärden är vi inte
främmande för att göra det.
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Utveckla Umeå och
behåll dess karaktär
Vi menar att förändring och utveckling är en del av moderna Umeås
själva essens. Men samtidigt som
Umeå växer måste staden behålla sin
karaktär med små sociala klyftor och
utvecklas långsiktigt hållbart.
Kultur-, idrotts- och föreningslivet
fyller Umeå kommunen med liv och
bygger gemenskap.

Utan en stark ideell sektor, idrott
och levande kultur hade staden,
kommundelarna och landsbygden
varit mycket fattigare, tråkigare och
mindre trygg. Med fortsatt ekonomiskt stöd kan det utvecklas vidare.
För att motverka storstadsproblem
med segregation, otrygghet och
kriminalitet krävs fortsatt gott samarbete mellan, kommun, landsting,
polis, medborgare och föreningar för
att skapa trygghet.

ARBETE ÅT ALLA
Alla har rätt till ett meningsfullt
arbete. Det är viktigt för individens
självständighet och delaktighet i samhället, det är också avgörande för vår
gemensamma välfärd och trygghet.
Med arbetslivets förändringar blir
det allt viktigare att erbjuda utbildning och möjlighet till omställning
för alla. Det livslånga lärandet och
möjligheten till omskolning och
omställning är en viktig del i att
skapa en jämlikare kommun och
minska klyftorna.

Etableringskedja
Oavsett om du är född i Umeå kommun, hitflyttad från andra delar av
Sverige eller övriga världen ska du
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få det stöd som behövs för att få ett
arbete, kunna bidra till vår gemensamma välfärd och etablera dig i
Umeå.
Kommunen och de kommunala
bolagen ska vara ett föredöme vad
gäller att ta vara på nyanlända bland
annat genom att erbjuda sommarjobb och praktikplatser.
Validering av människors kompetens, och förmågan att bättre ta
tillvara den kunskap och de färdigheter som finns hos dem som idag har
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden måste bli betydligt bättre.
För att stärka möjligheterna till
arbete och delaktighet i samhället
behöver Umeå kommun intensifiera

Validering, utbildning och andra insatser behövs för etablering och personalbehov.

arbetet med språkutbildning, utbildning i övrigt och andra insatser. Ett
inslag är att samordna etableringskedjan mellan myndigheter, verksamheter och ideell sektor för att nya
svenskar att snabbare ska få praktik
och jobb.

fler kompetenser än så.

Umeå kommun
- en föregångare som arbetsgivare
En stor utmaning idag är att rekrytera utbildad personal. Det är en stor
brist på förskollärare, lärare, undersköterskor, annan vårdpersonal och

Heltid och tillsvidareanställning
ska vara norm. Ingen medarbetare
ska vara visstidsanställd längre än ett
år. Möjlighet till karriär ska finnas
oavsett yrkesgrupp.

För att vara attraktiv måste kommunen vara en bra arbetsgivare och
bl a alltid följa kollektivavtalen och
arbeta aktivt mot diskriminering i
alla former och förebygga sexuella
trakasserier.

På alla nivåer i organisationen ska
anställda spegla mångfalden i sam5

hället. I detta ingår att erbjuda arbete
anpassat för behoven inom kommunens omsorgsverksamhet.
Administrationen inom välfärden
har ökat. Vi socialdemokrater vill
vända på den utvecklingen.

Företagande
Ett brett och allsidigt näringsliv i
regionen är avgörande för att Umeå
kommun ska fortsätta växa befolkningsmässigt och för att säkra
välfärden.
Umeå kommun ska samverka med
arbetsgivare och företag, trygga en väl
fungerande service, infrastruktur och
tillgänglig mark, samordna kompetensbehov och i samverkan med berörda branscher utveckla gymnasiala
yrkesutbildningen och yrkeshögskola
för arbetsmarknadens behov.
Framväxten av företag såväl i stad,
kommundelar som på landsbygden
är viktig för att vi ska få en arbetsmarknad med önskad bredd. Särskilt
stöd ska ges till sociala företag.
Upphandling
Vid upphandlingar kommer krav
alltid ställas på övertagande av
personal, meddelarfrihet, skydd från
repressalier och offentlighetsprincip.
Höga krav kommer att ställas på
miljömässigt och socialt ansvar och
kollektivavtal.
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säkerställa att det vid Umeå
kommuns upphandlingar ställs
krav på kollektivavtal
o verka för att Umeå kommun
och dess bolag inte använder sig
av bemanningsföretag
o skjuta till resurser så att alla
tillsvidareanställda ska ha rätt att
arbeta heltid
o verka för att medarbetare ska få en
tillsvidareanställning och att ingen
medarbetare ska vara visstidsanställd längre än ett år.
o sluta använda allmän visstidsanställning i annat än i fall som
godkänts av facklig part
o minska den administrativa bördan
för personalen i välfärden genom
att omfördela, renodla och minska
administrationen
o satsa på kompetensutveckling för
personalen
o se till att kommunen samt kommunala bolag erbjuder fler praktikplatser och arbete anpassat utifrån
funktionsvariationer
o stärka och effektivisera etableringskedjan för att korta vägen till
arbete
o öka de fackliga organisationernas
förtroendemannatid för att arbeta
med arbetsmiljöfrågor
o

VÄLFÄRD FÖRE SKATTESÄNKNINGAR
Vi socialdemokrater prioriterar välfärden framför skattesänkningar. Vi
behöver en välfärd som går att lita på,
i livets alla skeenden. Från förskola
till äldreomsorg.
Gemensamma resurser avsedda för
välfärd ska gå till välfärd och fördelas
efter behov.
Vinstintressen ska aldrig sättas
framför medborgarnas behov och
personalens arbetsmiljö.
Vi kommer inte att bidra till ytterligare konkurrensutsättning av
vård, skola och omsorg, eller köp av
tjänster som vi med fördel kan utföra
gemensamt.

Välfärden ska inte privatiseras. En
god och väl fungerande generell välfärd är en viktig del i att göra samhället mer jämställt. Kvinnor arbetar i
högre grad i välfärden och tar i högre
grad ansvar för sina närstående när
välfärden brister.
Alla barn har rätt till en trygg
uppväxt, inget barn ska behöva växa
upp i fattigdom. Barnfattigdom ska
halveras fram till 2020, jämfört med
2010 års nivåer.
Nya krav på kompetens och breda
språkkunskaper hos personalen ökar
behovet av satsningar på kompetensutveckling.
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De funktionshinder som finns i vår
vardag ska successivt åtgärdas. Funktionsrätt och medlemmarna i dess
organisationer är viktiga samtalspartners i sammanhanget.
Digitalisering kan bidra till ökad
tillgänglighet för den enskilde.
Vård- och omsorgspersonal ska ge
mänskligt stöd och närvaro, välfärdsteknologi ska vara ett komplement
och en möjlighet till att leva ett
självständigt liv.
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anställa både fler män och kvinnor
för att motverka könssegregeringen
o prioritera investeringar i välfärden
framför andra investeringar
o säkerställa att välfärd ska drivas
efter behov och i offentlig regi, inte
utifrån vinstintressen
o säkerställa att välfärden ska finnas
tillgänglig i hela kommunen, på
landsbygden så väl som i centrum
o utveckla kommunens hemtjänst så
att den blir förstahandsvalet för allt
fler
o

JÄMLIK UTBILDNING
Vi som socialdemokrater är övertygade om att bildning har ett egenvärde för varje människa. Att förstå
sin omvärld och hur den fungerar
är en grundläggande drivkraft hos
människan.
Vetgirighet och frågvishet som
finns hos barn ska vårt samhälle
vårda. Skolväsendet skall därför
präglas av nyfikenhet och en ständig
strävan efter ny kunskap.

Jämlik och likvärdig skola
Skolan ska vara jämlik, alla elever ska
utvecklas utan att elevens bakgrund
sätter hinder. Förskola och skola ska
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finnas tillgänglig i hela kommunen,
vilket innebär att vi måste arbeta
med strategier för byarnas utveckling så att byaskolorna kan hålla hög
kvalitet och finnas kvar.

Sammanhållen skola
och livslångt lärande
Vi vill se ett livslångt lärande med
tillgång till bra utbildning genom
hela livet, med goda möjligheter till
kompetensutveckling, att utbilda sig
vidare eller för att skifta bana i livet
Förskolan ska vara jämlik och
ge alla barn en god start i livet och
lärandet. Alla elever ska kunna lämna

grundskolan med fullständiga betyg.
Elever som behöver mer stöd ska
också få det i såväl grundskola som
gymnasium.
Kommunal vuxenutbildning är
viktig för att erbjuda människor fler
chanser i livet. Såväl teoretiska kurser
som yrkesutbildningar ska finnas.
Den som kommer till Umeå från
annan språkmiljö ska möta anpassad
utbildning för att lära sig svenska och
stärka sina möjligheter till arbete,
studier och att aktivt kunna delta i
samhällslivet.

Folkbildning och studieförbund
I bygget av ett kunskapssamhälle,
byggt på bildning och utbildning,
öppet och tillgängligt för alla på lika
villkor ingår naturligt folkbildningen

med bland annat studieförbund och
folkhögskolor och stödet till dessa.

Skolan är mer än ämneskompetens
Basfärdigheter och ämneskunskaper
är självklara uppgifter för skolan.
Barn och elever behöver dock mer
än så.
Från förskola till vuxenutbildning ska alla elever få möjlighet att
utveckla sådant som självförtroende,
förmåga till samarbete och samspel
med andra. Att analysera, värdera
och kritiskt granska information
uppmuntrar alla att kunna vara
aktiva samhällsmedborgare.
Värderingar och förhållningssätt
där respekt för varandra och strävan
till jämställdhet har en given plats.
Fungerande elevhälsa är nödvändig.
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göra en kraftig utbyggnad av
förskolan och grundskolan för att
möta behoven
o ta fram strategier för byarnas
utveckling så att byaskolorna kan
hålla hög kvalitet och finnas kvar
o säkerställa att grundskolan är fri
från avgifter
o säkerställa att Umeå kommuns
skolor årligen erbjuder eleverna
kulturaktiviteter
o

ge skolbusskort till alla gymnasieelever i kommunala skolor
o utveckla yrkesvux
o bredda gymnasieskolans programutbud, bland annat erbjuda ett
humanistiskt program
o se till att skolan erbjuder arbetsmarknadens parter möjlighet att
informera eleverna om arbetslivets
villkor
o

VI BYGGER UMEÅ
Vi ska fortsätta att bygga i ett snabbt
tempo och säkra att Umeå byggs som
ett hållbart, jämställt och jämlikt
samhälle.
Hela Umeå ska växa. Vi planerar
för nya bostäder, företag och andra
verksamheter i såväl kommundelarna, på landsbygden, i stadsdelarna
som i centrala Umeå.
Vi har hittills lyckats planera och
bygga ut Umeå utan att bygga in den
segregation vi ser i större och jämnstora kommuner. Vi ska fortsätta
planera områden där hyresrätter,
bostadsrätter, radhus och villor ska
samsas. Förtätning ska planeras så att
mixen av bostäder blir bättre.
Behoven av förskolor, skolor och
boenden för de med särskilda behov
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och äldreboenden ska särskilt prioriteras och integreras.
Grön- och friluftsområden ska
bevaras och utvecklas. Idrottsanläggningar, föreningslokaler och mötesplatser behövs i nya områden. Och
många befintliga kommundels- och
stadsdelscentra behöver utvecklas
och rustas upp.
Anpassade boendeformer för
äldre behöver byggas i alla delar av
kommunen. Därför vill vi införa en
byggbonus på 2 miljoner kr till de
som bygger trygghetsboenden.

AB Bostaden har en viktig roll
AB Bostadens roll är att säkerställa
att det byggs för alla invånares sociala
bostadsbehov, att hyresrätter finns

på landsbygden, att det byggs såväl i
låg- som i högkonjunktur och att det
byggs för kommunens eget behov av
exempelvis vård- och omsorgsboenden och förskolor.
För den rollen behöver AB Bostaden också fortsätta att vara en stark
aktör på marknaden utan att göra fler
avyttringar.
Hyresrätter behöver också byggas
av privata aktörer, och också de måste
bidra till de sociala behov som finns.
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fortsätta bygga bort bostadsbristen
o sätta upp mål för hur mycket varje
kommundel och tätort i kommunen ska växa
o

använda AB Bostaden för att bygga
för kommunens egna verksamhet
samt trygghetsboenden för äldre
o utveckla samarbete med privata
fastighetsägare för att kommunen
också hos dem ska få tillgång till
sociala kontrakt
o värdesätta hållbart byggande högt,
såväl i privat som offentlig regi
o öka byggandet för äldres behov
genom att införa en byggbonus
på 2 miljoner för byggföretag som
bygger trygghetsboenden
o öka kommunens planberedskap för
att öka byggtakten och samtidigt
säkerställa att det byggs jämlikt,
hållbart och jämställt
o avsätta mer strategisk mark för
kommunala behov
o
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KULTUR OCH FRITID
Den medvetna satsning på kultur och
fritid som Socialdemokraterna länge
medverkat till har aktivt bidragit till
Umeås utveckling. Vi ska fortsätta att
stötta föreningslivet, idrotten, folkrörelserna och studieförbunden.
Vi Socialdemokrater vill göra kulturens olika uttrycksformer tillgängliga för alla invånare i kommunen och
stimulera till eget skapande och mer
kulturell delaktighet. Vi vill därför
undersöka förutsättningarna för att
skapa ett kulturföreningarnas hus.
För oss har biblioteken och bokbussen en central roll och vi vill se
närmare samverkan mellan skolbiblioteken och folkbiblioteken.
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Satsa på barn och unga
Vi kommer att forsätta prioritera
barns och ungas fritids-, idrotts- och
kulturutövande.
Alla barn har rätt till kulturella
upplevelser och eget skapande och ett
rikt utbud utan höga avgifter. För att
alla barn och unga ska få möjlighet
att både uppleva och skapa kultur vill
vi skapa en kulturskola.
Fritidsgårdarna ska bidra till ett
jämlikt fritidsutbud, öppet för alla
unga. Medskapande verksamhet och
kostnadsfria aktiviteter ska erbjudas
året runt. Samarbetet med socialtjänstens fältverksamhet ska öka.

Föreningsliv för barn och unga
ska få bidrag för att motverka höga
avgifter och kommersialisering. Stödet ska fördelas med jämlikhet och
jämställdhet som ledstjärnor. Lokaler
och anläggningar ska vara tillgängliga
med rimliga hyror.

Idrott för alla
Umeå ska vara en bra stad för barnoch ungdomsidrott, motionsidrott
och elitidrott, för såväl arrangörer
som utövare. Möjligheten att kombinera utbildning med idrottssatsning
ska vi utveckla vidare. För ökad tillgänglighet till idrott och aktiv fritid
är parasportens organisationer viktig.

ÅREN 2019 - 2022 SKA VI
o

säkerställa att kultur och fritid
fortsätter vara tillgänglig för barn

och unga för att motverka ekonomiska klyftor och kommersialisering
o skapa en kulturskola för barn och
ungdomar
o fortsätta satsa på kultur- och fritidsaktiviteter för äldre.
o öppna upp kultur- och fritidsanläggningar i bostadsområden,
kommundelar och byar
o göra möjligt för fler att delta i
kulturlivet genom aktiviteter i
stadsdelar och större tätorter
o införa lånekort gemensamt för
skol- och folkbiblioteken i Umeå
o undersöka möjligheten att skapa
ett kulturföreningarnas hus för att
erbjuda lokaler för kulturföreningar och deras verksamheter
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HÅLLBART FÖR FRAMTIDEN
Umeå kommun ska ta sin del av ansvaret för att Sverige ska leva upp till
sina åtaganden enligt Parisavtalet och
bli ett fossilfritt välfärdssamhälle.
Stadsplaneringen ska sikta mot
bilfria bostadsområden. Möjligheten
att cykla eller åka kollektivt mellan centrala Umeå och kommunens
tätorter behöver utvecklas.
Vi ska bl a utreda förutsättningarna för ett gemensamt biljett- och
taxesystem för kollektivtrafik i hela
kommunen och nattrafik till/från
större tätorter.
När Umeå växer blir park- och
naturområdena i anslutning till
bostadsbebyggelsen allt viktigare,
inte minst naturområden i eller nära
centrala Umeå.
Markområden vid älv och övriga
vattendrag, liksom stränder vid sjöar
och hav, ska i första hand ses som
gemensamma tillgångar för gemensamt bruk.
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Aktiv och offensiv användning
av kommunens upphandling är ett
kraftfullt verktyg för klimatomställning. Kommunens upphandling
ska premiera ekologiskt, när- och
säsongsodlat samt djurskydd.
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ta fram åtgärdsplan för att göra
Umeå kommun oberoende av
fossila bränslen 2030
o fortsätta bygga ut kollektivtrafiken
o förbättra för gång- och cykeltrafiken i hela kommunen
o ta fram åtgärdsplan för förbättrad
status på vatten- och havsmiljön
o fortsätta arbetet för att förbättra
luftkvalitén i Umeå centrum
o verka för ett gemensamt biljettoch taxesystem för hela kommunen
o ställa miljö- och sociala hållbarhetskrav vid upphandlingar.
o värna naturområden i och nära
stadsmiljön
o

KRAFTTAG MOT VÅLDET
Det offentliga rummet är vårt gemensamma vardagsrum. Där ska vi
alla kunna röra oss tryggt och säkert,
men likväl känner sig många, särskilt
kvinnor, otrygga när de vistas utomhus på kvällstid.
Mäns våld mot kvinnor måste
upphöra. Det kan handla om våld i
nära relationer, hedersrelaterat våld,
prostitution, sex mot ersättning eller
människohandel. Ett förebyggande
arbete för att få slut på mäns våld
mot kvinnor behövs.
Stödet till barn som utsätts för
misshandel eller tvingas bevittna
övergrepp i familjen ska vara orubbligt.
Den som i en relation blir utsatt
för våld måste kunna få skydd och
nytt boende för att snabbt bryta med
förövaren.

De som begår våld ska lagföras,
men våldsutövande ska också få
behandling som syftar till att våldet
ska upphöra.
Umeå ska vara fritt från prostitution och människohandel. En väl utvecklad samverkan mellan kommun,
polis och region är en förutsättning
för det arbetet.
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o starta ett kommunalt skyddat

boende
o öka stödet till tjej- och kvinnojourerna
o stärka och utveckla Centrum mot
våld.
o i kommunens skolor arbeta med
att motverka skadliga maskulinitetsnormer

Kvinno- & tjejjouren och Öppen Gemenskaps kvinnojour ger
stöd och erbjuder skyddat boende.
Ekonomiskt stöd till dem är en
självklarhet för (s) som medverkat
till 3-åriga avtal med respektive
kvinnojour. Behoven av stöd och
skydd är dock inte tillgodosett med
det. Kommunalt skyddat boende
mm behövs också.
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Adress: Socialdemokraterna, 903 47 Umeå
Telefon: 090 - 15 65 95
Hemsida: www.umesosse.se
e-post: expen@umesosse.se

