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Berghemsbladet
Ansvarig utgivare: Jari Prosi , Berghems socialdemokratiska förening. Tidning från Socialdemokraterna i Umeå

Aktiviteter 1 maj

1 maj 2018
Årets huvudparoll är
”Tillsammans för trygghet”
Huvudtalare är Ibrahim Baylan, Samordnings- och Energiminister

Torget och Folkets hus
12.00 Samling i Döbelns Park
12.40 Avgång mot Rådhustorget
13.00 Tal och appeller, talen
teckentolkas
14.00 Fika i Pub Freja, Umeå
folkets hus
Ålidhem
10.15 Samling Ålidhem Centrum
10.30 Torgmöte med appeller
11.15 Avmarsch mot Döbelns
Park, för anslutning till
huvudtåget
Mariehem tillsammans med
Ersboda
10.40 Samling torget utanför
Coop
10.45 Torgmöte, korta appeller
11.10 Avmarsch mot NUS
Holmsund
10.30 Samling
Himmelska fridens torg
10.45 Torgmöte, tal av
Mikael Berglund, ordförande
Byggnadsnämnden och
Stellan Elebro, ordf Holmsunds
S-förening

Fotograf Jörgen Boström

Kom med och demonstrera på 1 maj

Hörnefors
16.00 Församlingsgården vid
Rosornas kyrka.
Tal av Ibrahim Baylan

_______________________________________________________________________________________________
Varmt välkomna!

Årets 1 majmärke

Tillsammans för trygghet

Foto Sveriges riksdag
Fotograf Jörgen Boström

Figur 1

Nytt kommunalpolitiskt handlingsprogram

Socialdemokraterna i Umeå antog söndagen den 25 mars ett nytt kommunalpolitiskt
handlingsprogram. I handlingsprogrammet formuleras Socialdemokraternas visioner och konkreta mål
för nästa mandatperiod.
I det nyantagna handlingsprogrammet framgår att välfärden alltid går först för Socialdemokraterna.
Investeringar i välfärden ska prioriteras framför andra investeringar. Umeå befinner sig i en snabb tillväxtfas och
vi vill bejaka tillväxten och dra nytta av den för att satsa på välfärden.
Samtliga Sveriges kommuner står inom de närmsta åren inför tuffa utmaningar för att klara den mest
grundläggande välfärden. Det finns inte utrymme att sänka skatten. Socialdemokraterna i Umeå vill under nästa
mandatperiod anställa fler personer i välfärden, prioritera investeringar i välfärden framför andra investeringar och
säkerställa att välfärden drivs efter behov och i offentlig regi – inte för att gynna privata vinstintressen. Välfärden
måste vara god och tillgänglig i hela kommunen – såväl i centrala Umeå som på landsbygden.
Våra äldre medborgares välfärd står högt upp på dagordningen för oss socialdemokrater. Det är en
rättvisefråga! Den som deltagit i samhällsbygget ett helt liv måste kunna räkna med en värdig ålderdom. Därför
sätter vi välfärden först i alla lägen, prioriterar heltidsinförandet inom vård och omsorg framför skattesänkningar
och vill fortsätta satsa på kompetensförsörjningar och kvalitetsförbättringar i äldreomsorgen. Vi vill också
säkerställa att Umeås äldre har god tillgång till bostäder. Det är också därför vi vill använda AB Bostaden mer
aktivt för att bygga seniorboenden och trygghetsboenden. Vi vill också införa en byggbonus för nybyggnation av
trygghetsboenden och fortsatt prioritera bostäder för äldre i vår plan för bostadsbebyggelse.

Marie-Louise Nilsson och Solveig Jonsson på 1 maj
När Umeå växer måste rätten till bostad garanteras. Under mandatperioden har byggandet av nya bostäder
mer än fördubblats i jämförelse med tidigare mandatperiod. Den årliga byggtakten ligger nu på 1 000 nya
bostäder. Socialdemokraternas ambition är att byggandet ska uppgå till 2 000 nya bostäder årligen. Detta ska
åstadkommas genom att utveckla samarbetet med aktörer som vill bygga, öka kommunens planberedskap, starta
en tomtbank för kommunala behov av färdigplanerad mark och fortsatt se till att handläggningstiden för bygglov
är kort. Inte minst äldres behov av bostad måste tillgodoses.
Forts nästa sida.

Detta ska åstadkommas genom att utveckla samarbetet med aktörer som vill bygga, öka kommunens
planberedskap, starta en tomtbank för kommunala behov av färdigplanerad mark och fortsatt se till att
handläggningstiden för bygglov är kort. Inte minst äldres behov av bostad måste tillgodoses. (S) vill därför införa
en byggbonus för byggande av trygghetsboenden under nästa mandatperiod. (S) vill att det byggs mycket, men
byggandet måste också vara socialt och ekologiskt hållbart. Nya bostadsområden ska vara välplanerade,
bostadsrätter och hyresrätter ska blandas för att motverka segregation och de offentliga miljöerna ska vara
trevliga och trygga.
Rätten till bostad är en grundläggande social rättighet. Vi vill se till att byggandet går tillräckligt snabbt
för att tillgodose medborgarnas behov, samtidigt som vi ställer höga krav på social och ekologisk
hållbarhet.

Socialdemokraterna i Umeå vill att kommunen ska växa på ett sätt som är förenligt med principerna för en
hållbar utveckling. Under mandatperioden har kollektivtrafiken byggts ut och Socialdemokraterna vill fortsätta på
den inslagna vägen. Under nästa mandatperiod vill (S) ta fram en åtgärdsplan för att göra Umeå kommun
oberoende av fossila bränslen till 2030 samt en åtgärdsplan för förbättrad status på vatten- och havsmiljön.
(S) vill ställa miljö- och sociala hållbarhetskrav vid upphandlingar och bygga ut kollektivtrafiken ytterligare.
När Västra länken nu fått klartecken att börja byggas öppnar sig också fantastiska möjligheter att bygga om
Västra esplanaden, leda bort tung trafik och därigenom förbättra luftkvaliteten i centrala Umeå.
Att motverka klimatförändringar och dålig miljö är en ödesfråga för mänskligheten. Vi vill att Umeå
kommun tar sin del av ansvaret för en ekologiskt hållbar utveckling.
I det nya handlingsprogrammet står det klart att (S) är löntagarnas parti. Under nästa mandatperiod vill (S)
säkerställa att det vid Umeå kommuns upphandlingar ställs krav på kollektivavtal samt att kommunen och dess
bolag inte använder sig av bemanningsföretag. (S) vill också tillskjuta resurser så att alla tillsvidareanställda ska
ha rätt att arbeta heltid. (S) har hittills genomfört detta inom vård och omsorg och vi vill successivt utöka denna
reform. Heltidsreformen är en viktig jämlikhets- och jämställdhetsreform. (S) vill också se till att kommunens
medarbetare får en tillsvidareanställning så fort som möjligt och att ingen ska behöva vara visstidsanställd mer än
ett år. Av handlingsprogrammet framgår att (S) också vill satsa på kompetensutveckling för personalen, att
kommunen och de kommunala bolagen erbjuder fler praktikplatser och arbeten som är anpassade till olika
funktionsvariationer. (S) vill också öka de fackliga organisationernas förtroendemannatid för att arbeta med
arbetsmiljöfrågor. (S) vill också stärka och påskynda etableringskedjan – detta är avgörande för att vi ska klara
kompetensförsörjningen och integrationen.
När Umeå växer ska det ske med den lilla stadens trygghet i behåll. Grunden för ett tryggt samhälle är att det
finns en välfärd att lita på, att människor har arbete och möjlighet till utbildning och meningsfull fritid. Det behövs
också förebyggande och socialt arbete mot brott och otrygghet. Under nästa mandatperiod vill (S) därför öka
stödet till tjej- och kvinnojourerna, stärka och utveckla Centrum mot våld, starta ett kommunalt skyddat boende
och i kommunens skolor arbeta med att motverka skadliga maskulinitetsnormer. (S) vill ha ett fortsatt tätt
samarbete med förenings- och näringsliv i det förebyggande arbetet. Vi sätter tryggheten framför
skattesänkningar.

Detta är ett axplock av den politik vi går till val på. Årsmötet tog sin tid med långa diskussioner
– men det var det verkligen värt, när vi nu har kunnat lägga fast goda mål och visioner för
framtidens Umeå!

Kommande aktiviteter
Sossekaffe på stan med s-ledamöter i
kulturnämnd och fritidsnämnd
27 april 12:00 - 13:00 Rådhustorget
Passa på att ta en kopp kaffe i solen och ställ dina frågor om vår
politik. Du träffar s-ledamöter från kulturnämnden och
fritidsnämnden. Välkommen till vård bord.

Arbetarrörelsens dag - 1 maj 2018
1 maj 12:00-16:00
Se mer detaljerad information på första sidan.

Vad vill Socialdemokraterna i Umeå?
7 maj 18:00-19:30 Umeå Folkets hus
Socialdemokraterna i Umeå bjuder in till öppet möte.
Medverkan av Hans Lindberg, kommunalråd och Peter Olofsson,
landstingsråd.

Framtidens äldreomsorg i Umeå
8 maj 15:00-17:00 Umeå Folkets hus
Gamla Gardets s-förening bjuder in till öppet möte.
Medverkan av Janet Ågren, ordförande äldrenämnden

Alla är varmt välkomna!
Vid frågor om aktiviteterna kontakta partiexpeditionen tfn 156595

_____________________________________________________________

Information om Berghems s-förening
Berghems socialdemokratiska förening är en förening som organiserar
medlemmar på Berghem. Föreningen delar ut Berghemsbladet 1-2 ggr per år. Om
du är intresserad av föreningens aktiviteter, samt träffar hör gärna av dig till
Socialdemokraterna i Umeås expedition på 090-15 65 95 för mer information.

En viktig del av vår
gemensamma
välfärd är förskola
och skola
När Umeå växer ökar också
behoven. (S) vill att Umeå
ska kunna växa med
bibehållen hög kvalitet i
skolan.
En bra skola för alla är viktig
för att bryta klassamhällets
barriärer och se till att alla
barn och unga kan fullfölja
sina drömmar. Under nästa
mandatperiod ska (S) därför
genomföra en kraftig
utbyggnad av förskolan och
grundskolan.
(S) vill ta fram strategier för
byarnas utveckling så att
byaskolorna kan hålla hög
kvalitet och finnas kvar. (S)
vill vidare garantera
skolbusskort till alla
gymnasieelever i
kommunala skolor och
bredda gymnasieskolans
programutbud, bland annat
erbjuda ett humanistiskt
program.
Vi prioriterar välfärd och
investeringar framför
skattesänkningar. Den
svenska modellen är
världsunik i sin förmåga
att utjämna klasskillnader
och möjliggöra ett gott liv
för människor. Vi vill
utveckla den svenska
modellen, inte avveckla
den.

