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Regeringens budget för nästa 
år innehåller satsningar på 100 
miljarder kronor. Fokus ligger 
på en aktiv jobbpolitik och en 
storsatsning på välfärden.

Ingen vet hur utdragen pandemin 
kommer att bli och hur regeringens 
stödsystem kommer att behöva 
utvecklas. Men vi vet att landet 
måste rikta medel till:
u att människor ska ha ett jobb och 

en försörjning även efteråt.
u att näringslivet kan ställa om och 

bli grönare och mer konkurrens-
kraftigt

u att regionerna ska kunna bedriva 
en god hälso- och sjukvård och 
att kommunerna ska kunna  
bygga fler äldreboenden och 
förskolor i takt med befolk- 
ningsutvecklingen.

Klassisk S-politik
Det här är egentligen någonting 
som behöver göras hela tiden och 
som är en klassisk socialdemokra-
tisk politik. 

Det handlar om att klara av 
strukturomvandling. Det vill säga 
att investera i infrastruktur och ny 
teknik för att stimulera framväxt av 
ny och effektivare produktion.

Aktiva insatser
Det handlar om att föra en aktiv ar-
betsmarknadspolitik för att utbilda 
och matcha människor till de nya 
och bättre jobben när de gamla job-
ben konkurreras ut.

Skatteintäkter för välfärden
Det handlar om att genom stabila 
skatteintäkter se till att välfärden är 
bra för alla. 

På så sätt har samhället möj-
lighet att ha en bra skola, pålitliga 
trygghetsförsäkringar, fler poliser 
och sjuksköterskor och en värdig 
äldreomsorg. 

Pandemi kräver mer
Skillnaden nu är att pandemin 
motiverar ännu större satsningar för 
att vi ska komma ut starka på andra 
sidan.

Regeringens budget - för jobb och välfärd
Regeringen har därför ökat anta-

let utbildningsplatser i hela landet. 
En bred palett av jobbskapande 
projekt, som Norrbotniabanan och 
Northvolt, har fått extra tillskott. 
A-kassan har förstärkts och kom-
munerna har fått ökade statsbidrag

Mer till polis och rättsväsende
Polisen och hela rättskedjan får mer 
pengar, för att kunna bekämpa brott 
och upprätta ordning och trygghet.

Trots en ekonomisk nedgång 
under pandemin har Sverige klarat 
sig bättre än andra länder. Vår 
ekonomi är stark tack vare långsik-
tigt ansvarstagande och en generell 
välfärd. 

Satsningar på nya jobb
Med satsningar på nya och bät-
tre jobb kommer vi att kunna 
bryta nedgången och åter stärka 
ekonomin. Det handlar om att sätta 
landet i arbete igen. Så bygger vi ett 
starkare samhälle och ett tryggare 
Sverige. o
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Med den budget för Umeå 
kommun för 2021 som antogs 
i oktober prioriterar Socialde-
mokraterna och Miljöpartiet 
välfärden, tryggheten och den 
hållbara utvecklingen.

Det lägger grunden för ett 
Umeå som även kan erbjuda 
framtidens umebor livskvali-
tet och utveckling. 

Mot detta stod ett antal andra 
budgetförslag inte minst från 
Moderaterna i Umeå. De ville ha 
en skattesänkning på 44 miljoner 
vilket bland annat innebar en 
nedskärning på socialtjänsten med 
35 miljoner kronor. Detta hade 
utraderat socialtjänstens förebyg-
gande arbete eftersom resurserna 
redan nu är hårt ansträngda. 

Tack vare att Moderaternas 
förslag inte fick gehör kommer vi 
nästa år att kunna förstärka det 

förebyggande arbetet. Bland annat 
sätts ytterligare 3,6 miljoner av till 
att fånga upp unga i riskzon för 
kriminalitet och missbruk. 

På sikt har Moderaterna som 
mål att sänka skatten med cirka 
300 miljoner kronor. Det är lika 
mycket som höjningarna av 
välfärdens anslag i S och MP:s 
budget för 2021 och det motsvar-
ar kostnaden för 600 undersköter-
skor eller 2 000 förskoleplatser. 

Till och med de andra borger-
liga partierna (Centerpartiet, Lib-
eralerna och Kristdemokraterna) 
motsatte sig sänkt skatt. 

Det enda som förenade den 
forna borgerliga Alliansen var ett 
knippe gemensamma förslag om 
att privatisera och konkurrensut-
sätta större delen av välfärden i 
Umeå. 

Detta är illavarslande nog.

Om det är något coronapan-
demin har visat så är det 
värdet av en stark välfärd 
under demokratisk kontroll. 
Till och med moderatledda 
kommuner har börjat inse 
detta. 

Så sent som i våras gick Lommas 
moderata kommunalråd Robert 
Wenglén ut i sociala medier och 
bad om ursäkt för de omfattande 
privatiseringarna av äldreomsor-
gen i kommunen. 

Han konstaterade att kvalitén 
samt de anställdas villkor och 
löner blivit sämre. 

Han drog slutsatsen att 
äldreomsorgen inte lämpar sig 
för marknadskrafterna, eftersom 
vinsten sker på bekostnad av 
kvalitén för omsorgstagarna. 

Kommuner återtar verksamhet
Parallellt med detta återtar 
kommuner som Linköping och 
Västerås verksamheter i kom-
munal regi efter att ha testat 
privatiseringar. 

I Södertälje har man också 
stramat upp välfärdsmarknaden 
eftersom en helt öppen och 
oreglerad marknad lett till att 
organiserad brottslighet kunnat 
sko sig på skattemedel. 

I Umeå vill M och fler privatisera
Trots dessa erfarenheter i andra 
kommuner, även borgerligt 
styrda, ville Moderaterna tillsam-
mans med C, L och KD utsätta 
umeborna för det största priva-
tiseringsexperimentet i Umeås 
historia. Mitt under en pandemi. 

Lyckligtvis kunde denna 
aggresiva privatiseringsagenda 
stoppas.

Sedan virusutbrottet har rege-
ringen presenterat krisåtgärder 
omfattande mer än 200 mil-
jarder som stärker sjukvården, 
räddar många svenska jobb, 
stärker tryggheten för den som 
blir arbetslös och värnar vår 
välfärd.
För Umeås del innebär regeringens 
satsningar på äldreomsorgen 41 
miljoner kronor. 

Mer kommer att behövas men 
som ett första steg för att utveckla 
äldreomsorgen har äldrenämnden 
beslutat att använda de statliga 
medlen till att börja utöka grundbe-
manningen i äldreomsorgen, 
förbättra arbetsmiljön och erbjuda 
ytterligare kompetensutveckling för 
personalen. 

De satsningar som nu görs är 
ett belysande exempel på 
resultatet av samverkan mel-
lan politik på nationell och 
lokal nivå där välfärden går 
före skattesänkningar. Låt 
oss fortsätta på den vägen.

Är det något vi borde 
lära av coronapandemin 
så är det värdet av en stark 
välfärd och äldreomsorg.

Både i tider av kris och 
när normalläge råder.

Välfärd och trygghet  
 före skattesänkningar

Borgarnas
privatisering
stoppades

Äldreomsorgen rustas
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Coronaviruset plågar våra 
samhällen världen över. Det 
skördar liv och de restrik-
tioner som behöver vidtas 
frestar på tillvaron. Vi är nu 
inne i en andra våg och ingen 
kan tydligt se slutet.  

En sak kan man ändå konstatera. 
Sveriges trygga ekonomi och 
generella välfärd ger oss möjlighet 
som få andra att ta oss igenom 
detta. 

Stöd till företag och individer
Den socialdemokratiskt leddda 
regeringen har infört korttidsper-
mitteringar för att hjälpa företag 
med personalkostnader. Ett stöd 
för företagens fasta kostnader har 

införts och till mindre företag som 
sett sin omsättning dala. 

En annna viktig insats är en kraft-
ig förstärkning av a-kassan. Det har 
blivit generösare villkor för att gå 
med, högre inkomster försäkras och 
högre belopp betalas ut. Det har 
gjort att väldigt många löntagare 
har kunnat klara sig ekonomiskt 
igenom krisen. 

A-kassan är inte bara avgörande 
för individen. Den gör också att 
köpkraften i ekonomin hålls uppe 
vilket gynnar alla, också företagen.

Stöd till kommuner och regioner
Kommuner och regioner har fått 
extra ekonomiskt stöd för att rädda 
välfärden, faktiskt så mycket som tre 

gånger mer än vad de har tappat i 
skatteintäkter under året. Långsik-
tigt är syftet inte bara att bibehålla 
nivåer, utan att kunna höja nivåer 
i välfärden.

Trygghet och välfärd
De här insatserna, med tydlig so-
cialdemokratisk profil för trygghet 
och välfärd för vanligt folk, är en 
styrka i vårt land. 

Utan tillräckliga skatteintäkter 
och en välfärd för alla hade detta 
inte varit möjligt. Det är värt att 
komma ihåg när vi är igenom 
detta och ska bygga upp ekonomin 
igen. 

Ett land som håller ihop ger oss 
möjlighet att ta oss igenom svårig-
heter tillsammans.

I oktober antog kommun-
fullmäktige budgeten för 
Umeå kommun för år 2021. 
Socialdemokraternas och 
Miljöpartiets gemensamma 
förslag vann fullmäktiges 
gehör. 

Budgeten utgår från visionen 
om att Umeå ska växa tryggt 
och hållbart utan att utsatta 
områden växer fram. Umeå ska 
vara ett föredöme i klimatom-
ställningen och erbjuda en 
god välfärd från barndom till 
ålderdom. 

Det ska vara ordning och reda i 
ekonomin, så att vi över tid har möj-
lighet att förverkliga dessa visioner. 

300 miljoner till välfärden
Budgeten innebär att anslagen till 
välfärdsnämnderna ökar med mer 
än 300 miljoner.

Umeå ska växa tryggt och säkert! 
Vi fortsätter kampen mot barnfat-
tigdom och stärker socialtjänstens 
förebyggande arbete.

Bland annat satsas 3,6 miljoner 
på tidiga insatser för att förebygga 
att unga hamnar i missbruk och kri-
minalitet. Resurserna till Centrum 
mot våld ökar för att korta vänteti-
derna för våldsutsatta att få hjälp. 

Därutöver avsätts 6 nya miljoner 
i en särskild pott för att utveckla 
trygghetsarbetet. 

Umeå ska växa tryggt och säkert
Det är nu ett övergripande mål för 
hela kommunen att Umeå ska växa 

Ett tryggt och hållbart Umeå
tryggt och säkert utan utsatta 
områden. 

Kampen mot knarket 
förstärks i samarbete med 
polisen. 

Vi har inlett ett arbete 
med att förstärka arbetet 
med att förebygga och för-
hindra att skattemedel går 
till fel ändamål eller krimi-
nella aktörer. 

Det ska vara ordning och 
reda i skattefinansierad verk-
samhet, oavsett om det gäller 
upphandlingar, föreningsbi-

drag eller pengar till fristående aktö-
rer inom skola vård och omsorg. 

Varje skattekrona ska gå dit den 
är avsedd. 

Umeå stad ska vara klimatneu-
tralt till 2030 och hela Umeå kom-
mun till 2040. 

Vi satsar 20 miljoner på att 
öka grundbemanningen, förbättra 
arbetsmiljön och höja kompetensen 
inom äldreomsorgen.

o

Pandemin visar betydelsen
av ett starkt välfärdssamhälle
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Snart är året slut och vi kan kon-
statera att det inte blev något 

roligt år. I nio månader har vi levt 
med pandemin och de inskränknin-
gar i våra liv som den har inneburit. 
I skrivande stund har vi haft över 
6900 dödsfall i covid-19 och många 
fler har insjuknat. Vi kommer inte 
att kunna fira jul och nyår på det 
sätt vi är vana vid.

Trots de dödsfall, det lidande 
och alla inskränkningar i våra 

liv, som covid-19 fört med sig, har 
dock pandemin ändå stärkt allas vår 
medvetenhet om att vi behöver ett 
solidariskt samhälle där vi stöttar 
varandra.

Vården har tvingats ställa om 
för att ge vård till covidsjuka 

patienter. Många planerade besök 
och operationer har skjutits upp. 
Det är en svår utmaning att efter 
pandemin lösa situationen med den 
uppskjutna vården. 

Regeringen har satsat 4 mil-
jarder för att regionerna ska 

klara återhämtningen. I det läget 

är det provocerande att privata 
kliniker med offentlig finansiering 
låter försäkringspatienter få förtur 
i vården, med följden att alla andra 
får vänta längre. 

Ett system med dubbla köer, 
där den som har råd med 

sjukvårdsförsäkring får gå före 
oavsett behov, medan alla andra får 
flyttas längre bak i kön, undermine-
rar vår gemensamma välfärd. 

Regeringen har därför tillsatt två 
utredningar. En som ska föreslå 

lagändringar för att sätta stopp för 

Vill du bli medlem i Socialdemokraterna? 
Fyll i och posta talongen, eller gå in på www.umesosse.se

Svarspost 20258825
90850  Umeå

Socialdemokraterna

PORTO BETALT

Namn: ............................................................................................................................

Adress: ..........................................................................................................................

Postadress: ....................................................................................................................

e-post: ............................................................................................................................

Telefon(er): ....................................................................................................................

dessa gräddfiler i vår gemensamt 
finansierade hälso- och sjukvård, 
och en som ska lämna förslag för att 
korta väntetiderna till vården.

Efter många år av privatiseringar 
och skattesänkningar har vi 

stora sprickor i vårt välfärdssystem. 
Regeringen har vidtagit åtgärder 
för att rädda jobb, stärka a-kassan, 
tillfört medel för att kommuner 
och regioner ska kunna möta krisen 
mm. 

Vi behöver våra gemensamma 
resurser för att bygga upp ett 

starkare samhälle som klarar av att 
erbjuda trygghet och välfärd till alla 
sina medborgare.

Med det sagt, så vill jag önska 
alla umebor en god jul och 

ett gott nytt år. 

Ta hand om varandra, och 
missa inte Karl-Bertil Jonssons 

julafton. Den är rolig och bra, och 
handlar om precis det här!

Alejandro Caviedes 
Ordf i Socialdemokraterna i Umeå

God jul och gott nytt år!


