Backenbladet
Från Dina lokala socialdemokrater i västra Umeå

Så var det val igen!
Nu är vi på allvar inne i
valrörelsen för 2018.
I detta nummer av
Backenbladet vill vi
berätta
lite om
vad som vi vill
arbeta för
under nästa mandatperiod. Vi
presenterar också en del av våra
kandidater i valet.

Vi knackar på
En viktig del i Socialdemokraternas
valrörelse är vår samtalskampanj.
Så också här väster om Tvärån.
Socialdemokraterna kommer att
hålla en och en halv miljon samtal i
vårt avlånga land, huvudsakligen
genom att knacka på hemma hos
folk och prata politik. Aktuella datum före sommaren;
14 och 15 maj: Kring Backens kyrka
16 och 17 maj: Västra Umedalen
Om ni bor där i krokarna kommer
vi kanske att knacka på hos dig, så
du får möjlighet att ställa dina
frågor till oss. Vi
kommer också
att finnas utanför butiker och
köpcentra för
att samtala.
Vi ses!

Maj 2018

Våra kandidater till
kommunalråd
Inför valet går Socialdemokraterna fram
med Hans Lindberg
och Janet Ågren som
våra kandidater till
Kommunalråd. Hans
kandiderar för sin
andra period som
ordförande i kommunstyrelsen. Janet har varit aktiv i kommunpolitiken sedan 2006 i olika roller och är nu

Inför valet i Umeå
Socialdemokraterna i Umeå har fastställt sitt kommunala handlingsprogram för nästkommande mandatperiod. Här nedan följer ett axplock:
•
•
•

•
•
•
•

Möjliggöra för alla tillsvidareanställda som vill
ska ha rätt att arbeta heltid
Göra en kraftig utbyggnad av förskolan och
grundskolan för att möta behoven
Ta fram strategier för byarnas utveckling så att
byaskolorna kan hålla hög kvalitet och finnas
kvar
Sätta upp mål för hur mycket varje kommundel
och tätort i kommunen skall växa
Öppna upp kultur- och fritidsanläggningar i bostadsområden, kommundelar och byar
Förbättra för gång- och cykeltrafiken
Öka stödet till tjej- och kvinnojourerna

Om du är mer nyfiken på hela programmet för nästa
mandatperiod kan du gå in på umesosse.se.

Fler barn behöver mer plats

Alla ni som är föräldrar har säkert märkt att vårt område på många ställen går igenom en generationsväxling. Många med utflugna barn flyttar till lägenheter och gör sina villor och bostadsrätter tillgängliga för barnfamiljer. Detta tillsammans med att det byggs nya bostäder gör att
barnkullarna ökar i vårt område just nu.
Skolan och fastighetskontoret är just nu i färd med att planera så att man skall kunna få plats
med fler barn, de har inlett ett dialogarbete med personal, barn och föräldrar för att undersöka
hur man skall göra det på bästa sätt. Vi vet ju alla hur viktigt det är att få en skolgång med hög
kvalitet, såväl för barnen som för sammanhållningen och tryggheten i området. Umeås skolor
tillhör Sveriges absoluta toppskikt idag, och vi är mycket måna om att det skall fortsätta vara på
det viset, samtidigt som vi kan erbjuda skolplatser till alla barn någorlunda nära där man bor. För
att lyckas med det kommer man att behöva bygga till. När ni blir kallade till möten om det här,
kom gärna och säg vad ni tycker och tänker; beslut blir i allmänhet bättre om de är diskuterade
tillsammans.

Västerbottens läns landsting blir Region Västerbotten.
Från och med nästa mandatperiod så kommer Västerbotten att bli en Regionkommun. Den får det samlade ansvaret för hälso– och sjukvården, den kommunöverskridande kollektivtrafiken och de kultur- och
turistverksamheter som verkar i hela länet. Även vissa delar av Länsstyrelsens uppdrag kommer att ingå.
Det innebär att nuvarande Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting blir en organisation.
Anledningen till att detta delades på tidigare var att många politiker i Västerbotten ville se en större
regionbildning, inte minst för att klara av att organisera sjukvården effektivt och bättre nyttja de sjukhus
som finns. Nu blev det inte så och därför finns det inget skäl just nu att ha
kvar den uppdelning som varit.
Nina Björby från vår förening står på andra plats på vår lista till landstingsfullmäktige. Nina ger här exempel på frågor som hon tycker är viktiga inför
höstens val.

Trygghet och framtidstro
Det är när vi investerar i varandra, välfärden och samhällsservice i hela Västerbotten som vi bygger trygghet och framtidstro. Solidariskt finansierad välfärd går före skattesänkningar.
•

God och jämlik vård: Tillgång ska finnas till minst en hälsocentral eller
sjukstuga i alla kommuner. Det ska finnas tre akutsjukhus. Norrlands
Universitetssjukhus ska även fortsatt utveckla forskning och spetskompetens. De som arbetar i välfärden ska ha en bra arbetsmiljö.

•

Kunskap och jobb bygger länet starkt: Jobben finns här. Krav ska ställas på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Förutom grundskola, gymnasier och universitet så ska folkbildningen vara fortsatt
stark.

•

En attraktiv region: Kollektivtrafik, kultur, folkbildning och tekniska lösningar utvecklar länet och
gör att människor väljer att bo här. Områden som turism och kreativa näringar ska främjas. Vi ska
samtidigt alltid vara öppna för att samarbeta med andra.

Att sammanfatta hela vår länspolitik i tre punkter är givetvis inte möjligt. Hör därför av dig om du har frågor eller vill tycka till. Nina Björby, nina.bjorby@regionvasterbotten.se, 070-627 49 96

Valet till kommunfullmäktige
Här ovan kan Du se kandidaterna till kommunfullmäktige från Umeås västra delar. Det finns dessutom namn
på baksidan av valsedeln. Där finner vi Jonas Gustavsson Brattby, Glenn Sjöström Västerhiske och Örjan
Aronsson Umedalen.
Socialdemokraterna i Umeå har två olika listor som vi går till val på. Den ena toppas av Janet Ågren som är
vår kandidat till nytt kommunalråd. Den lista där vi från Umeås västra delar finns toppas av Hans Lindberg
som vi vill ska fortsätta som kommunstyrelsens ordförande.

Krönika av vår riksdagsledamot Helen Pettersson som bor på Grubbe. Helen är också
nationell ordförande i ABF. Nog märks det att det är valår i riksdagens korridorer. Plötsligt dyker
gamla frågor upp och ska diskuteras utifrån och in, frågor som bara blir
stora under valår. I skrivande stund har jag precis varit och debatterat
Lagen om Anställningsskydd på Teknikföretagen. Det är en klassisk
fråga av borgerligheten att lyfta i valtider, och det är en tydlig ideologisk fråga där vi står ljusår ifrån varandra i argumentationen. De borgerliga partierna vill, som alltid, att turordningsreglerna ska försvagas
eller försvinna. Att arbetsgivarna ska få säga upp folk hur som helst.
Idag diskuterades också (på riktigt) ett förslag om att ta bort reglerna
för att en uppsägning behöver ha saklig grund. Det är en sån fråga som
få personer går och grubblar på till vardags, men som skulle få oerhörda konsekvenser för hela samhället. Om en arbetsgivare plötsligt
skulle få rätten att säga upp personal för att de inte gillar dem. För att
de är veganer, jägare, rödhåriga, gravida, sjuka. För att de påtalar brister i säkerhet eller arbetsmiljö. För att de inte alltid säger ja till det chefen vill. Ett sånt arbetsliv vill ingen ha. Tystnaden skulle breda ut sig på
arbetsplatserna, alla skulle känna sig osäkra. I princip skulle alla gå på
en livslång provanställning, och vardagen skulle bli annorlunda för oss
allihop. Det här är ett exempel på hur olika vi ser på människor och samhälle från olika partier – vi har
helt olika grundvärderingar. Ska vi bygga ett samhälle med trygga individer som tar plats och deltar i
utvecklingen, eller ska vi bygga ett samhälle byggt på otrygghet och rädsla? För mig är svaret enkelt.
Ibland försöker man, inte minst från medias håll, att få det att framstå som att det inte gör någon större
skillnad vem som styr landet. Ingenting kan vara mer fel. Vi har helt olika grundsyn mellan partierna om
vilket samhälle vi vill bygga och leva i. Min grundinställning är att vi bygger det här samhället tillsammans. Vi bygger det med våra gemensamma skattepengar och vårt engagemang. Vi bygger ett samhälle
där alla får hjälp med det de har behov av, och vi betalar alla utifrån den förmåga vi har. Vi ska ha tillgång till god sjukvård, till skola och omsorg, till infrastruktur, vuxenutbildning, folkbildning och kultur,
för att nämna några områden. Vi ska ha bra jobb på en sund arbetsmarknad. Tillgången till detta ska
inte bero på hur mycket pengar du eller dina föräldrar har eller har haft. Det här gör vi tillsammans.
Mot det står idag förslag om skattesänkningar, marknadshyror, sänkta löner och otrygga anställningar.
Det ligger de facto förslag på detta på riksdagens bord från de borgerliga partierna och Sd. Jag kommer
att ägna varje dag fram till den 9;e september när det är val för att se till att så många som möjligt röstar för ett samhälle som håller ihop, där vi är trygga i vår vardag och hjälps åt för att bygga ett gott samhälle där vi ser varandra som grannar och inte som konkurrenter. Och efter valdagen hoppas jag få fortsätta förändra samhället i den riktning som vi har påbörjat under denna mandatperiod.

Helen står på andra plats på vår riksdagslista i Västerbotten och kommer därmed högst sannolikt att fortsätta att representera oss kommande period från länet.

VILL DU BLI EN AV OSS?

Skriv namn, adress och e-post på vykort eller sänd ett brev till
Socialdemokraterna, 903 47 UMEÅ. Eller varför inte ta kontakt
med vår ordförande Peter Vigren på peter.vigren@umea.se eller
070-549 46 99
Eller gå in på www.umesosse.se och klicka på ”Bli medlem”

