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Regeringen satsar
45 miljarder
Den S-ledda regeringens vårbudget innehåller satsningar på 45
miljarder för att bekämpa viruset
och satsningar för att rusta
Sverige.
Svenska jobb och livskraftiga
företag ska räddas.
Investeringar i vård, skola,
omsorg men också i laddstolpar,
järnvägar och grön industri ska
fortsätta för att hålla hjulen snurrande.
Arbetslösa ska rustas så att
man kan ta jobben som kommer
att växa fram. Satsningar görs för
unga.
Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen.
Se mer sid 3
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En väg in

I

april öppnades en ny verksamhet inom Region Västerbotten
– kontaktcenter för barn och unga
psykisk hälsa Västerbotten.
Det ska bli enklare för barn och
unga och deras vårdnadshavare
att få kontakt med och hitta rätt
i vården och är ett viktigt steg för
att korta köerna till Barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP).
Allt fler unga och/eller deras
vårdnadshavare har vänt sig till
BUP och köerna har ökat. Därför
ökas resurserna till barn- och ungdomspsykiatrin för hjälp snabbare.
Barn och unga ska få en mer
jämlik rådgivning, bedömning och
snabbare få behandling och slippa
bollas runt mellan olika enheter.

- Det känns fantastiskt med en
ny verksamhet som kommer gynna
barn och unga i hela länet med
ökad möjlighet att ta emot barn
och ungdomar i behov av specialistpsykiatri, säger Anna-Lena
Danielsson (s), ordf Hälso- och
sjukvårdsnämnden.

Välfärd och trygghet viktigare än sänkt skatt
I Umeå utökas för 2021 anslagen
till skola, vård och omsorg med
totalt 300 miljoner. Välfärden går
före skattesänkningar.
Trygghetsarbetet kräver resurser
och uthållighet över tid. Därför
satte vi stopp för den nedskärning
på socialtjänsten med 35 miljoner,
som Moderaterna föreslog i höstas.
Det hade lett till en avveckling av
drog- och brottsförebyggande verksamheter. Nu kan vi i stället stärka
upp socialtjänstens förebyggande
och stödjande insatser.
Umeå ska växa tryggt och säkert
- utan att utsatta områden uppstår.
För detta satsas 6 miljoner kr extra
för att kommunens verksamheter
ska utveckla trygghetsarbetet.

Socialtjänstens förebyggande
arbete förstärks mot bl.a. unga i
riskzon och förstärkt stöd till våldsutsatta. Samarbetet mellan polisen
och kommunen förstärks med fokus
på knarket och den grova brottslighet det föder.
Det räcker dock inte med polisens insatser för att med kraft och
långsiktigt bekämpa knarket, gäng
och kriminalitet, och otryggheten
det sprider. Det krävs också förebyggande insatser från många andra
i samhället, inte minst från kommunen.
Umeå är i dag den största svenska
kommun som inte har det polisen
kallar utsatta områden. Så vill vi att
det ska fortsätta vara. Det kräver

att fortsatta långsiktiga satsningar
på välfärden får gå före skattesänkningar.
För oss går ett starkt samhälle,
som har resurser nog att värna
tryggheten och välfärden, alltid före
skattesänkningar.
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Demokratisk
rasism
– finns det?

En historiskt stark regionbudget

“Du kan diskutera hur länge

som helst vem som är invandrarfientlig, vad det betyder och
så vidare. För mig är det bara
en fråga om: är du demokrat
eller inte?
Det finns inget som heter
demokratisk rasism. Ett sådant
djur existerar inte i svensk
politik.
Det finns ingen demokratisk
antisemitism eller demokratisk
homofobi och så vidare.
Kan du identifiera en politisk
rörelse som arbetar med hatpolitik mot en specifikt inriktad
grupp kan du betrakta den som
antidemokratisk.”
Författaren Stieg Larsson i
dokumentären ”Mannen som
lekte med elden”.
Klipp publicerat 2018-09-28
av ”Stiftelsen EXPO”.
Stieg Larsson var med och
grundade EXPO.

Pandemin har medfört utmaningar
för hela samhället och en enorm
press på hälso- och sjukvården.
Men tiden har också präglats av
samverkan och beslutsamhet.
I februari beslutades den starkaste budgeten för Region Västerbotten genom tiderna med en utökning
av över 300 miljoner kronor för att
stärka regionens verksamhet.
Satsningen har varit möjlig tack
vare den S-ledda regeringen som
satsat för att motverka pandemin
och dess effekter.

Det finns ett stort behov
av att möta den vård som
fått vänta till förmån för
patienter med covid-19.
Samtidigt finns fortsatt
behov av vård av dem och
att arbeta för minskad
smittspridning.
Därför läggs en budget
som kan möta dessa behov,
men också en budget där
satsningar görs för en
bättre region för alla.
En satsning görs på primärvården, där tryggheten
på äldreboenden stärks
genom ökad närvaro av läkare.
Andra exempel på satsningar
är återinfört folkhälsobidrag, en
specialistmottagning för ME-/CFSvård (muskelvärk, kronisk trötthet)
öppnas i Umeå. Stora summor
satsas på utvecklingen av universitetssjukhuset.
Vi Socialdemokrater satsar för att
säkerställa en god och jämlik vård i
hela länet.
Vi sätter alltid välfärden först.

Privatisering dyr och ogenomtänkt
Liberalerna, stödda av (M), (KD)
och (C), föreslog till kommunfullmäktige att Umeå kommuns
städservice skulle ersättas av privata
aktörer. Samma partier föreslog
också att delar av IT-verksamheten
ska upphandlas.

Sälj inte ut städpersonalen
Förslaget att privatisera städservice
skulle innebära att ca 300 lokalvårdares trygga jobb vid Umeå kommun
skulle riskeras.
Kommunens lokalvårdare har under pandemin städat oftare och höjt
nivåerna utifrån kraven på grund av
smittläget och har hos kommunen
rätt till heltidsanställningar där tillsvidareanställning ska vara norm.
En utredning visade att privata

aktörer har svårt att hålla samma
höga kvalitet till samma låga kostnad som kommunen har i dagsläget.

IT strategiskt viktigt
IT-funktionen spelar en avgörande
roll i kommunens digitaliseringsarbete. Att lägga ut IT på privata
aktörer enligt förslaget bedöms inte
sänka kostnaderna, utan tvärtom.
Det kan också medföra risker ur
säkerhetssynpunkt.
Att sälja ut IT-funktioner skulle
bli en dålig affär för skattebetalarna,
medföra sämre kontroll och kvalitet
för kommunen och dess invånare.
Socialdemokraterna med stöd av
fler stoppade planerna på att sälja ut
städpersonalen med sämre arbets-

villkor som följd. Likaså avvisades
planerna på privatisering av IT.
- Att äventyra en väl fungerande
verksamhet för att testa privatiseringsfantasier, är ideologisk enögdhet, säger (s) bl a.
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Miljarder för att bekämpa viruset
Brist på pengar får inte, ska inte
och kommer inte att stå i vägen för
att bekämpa smittspridningen och
vårda sjuka.
Det var ett av de första beskeden
regeringen gav när coronapandemin
slog till för ett år sedan och det står
de fast vid.
Nu skjuter regeringen till ytterligare 7 miljarder kronor för att
bekämpa coronaviruset. Pengarna
ska bland annat gå till att stärka
sjukvården, påskynda vaccineringen
och att trygga ekonomin för den
som blir sjuk och måste stanna
hemma från jobbet.

Åtgärderna som regeringen har
vidtagit för att rädda jobb, företag
och välfärd i Sverige till följd av
Coronapandemin beräknas totalt uppgå till cirka 400 miljarder
kronor.
Kommunerna och regionerna har
fått stöd som är tre gånger större
än deras minskade skatteinkomster
och 580 000 människor har kunnat
korttidspermitterats.
Vaccinet är ljuset i tunneln men
pandemin är inte över ännu och vi
befinner oss fortfarande i ett allvarligt läge.
o

Miljarder för att ta Sverige ur krisen
Utöver vad som satsas för att bekämpa virus, smittspridning och
stärka sjukvården satsas än mer
för att lindra pandemins följdverkningar ute i samhället.

Stora poster handlar om stöd
för att behålla arbetstillfällen,
livskraftiga företag och stöd till
branscher som drabbats särskilt
hårt.
u Kultur, idrott och evenemangssektorn får extra stöd under 2021
enligt förslagen.
u Stöd ges för bibehållen turtäthet
i kollektivtrafiken och att påbörja
arbetet för nationellt biljettsystem för kollektivtrafik.
u Stöd till klimatarbete i såväl stad
som på landsbygd.
u

Hela rättskedjan stärks med ökade anslag för åklagare, domstolar,
tullen m fl. Återfallsförebyggande
arbete får stöd, resurser sätts av
för arbetet mot mäns våld mot
kvinnor.
u För att den som är sjuk ska ha
ekonomisk trygghet att stanna
hemma behålls möjligheten att
söka ersättning för karensavdraget. Läkarintyg krävs inte för de
första 14 dagarna. Viss tillfällig
föräldrapenning när skola eller
förskola stänger är kvar.
u Landsbygsprogrammet förstärks
för åtgärder på landsbygden för
att hela Sverige ska leva.
u Satsningar på skolan och lovaktiviteter görs för unga.
u

Jobbpaket för ungas framtidstro
Ungdomar ska inte börja sitt liv i
passivitet. De ska jobba eller studera. Att alla Sveriges ungdomar får
en bra start på vuxenlivet och kan
ta klivet in på arbetsmarknaden är
avgörande inte bara för att de ska få
chansen att utvecklas och forma sitt
eget liv, utan också för samhället i
stort.
I det nya jobbpaketet lägger regeringen fram flera åtgärder för att

stärka ungdomars start på arbetslivet.
o Sommarjobb: 15 000 nya sommarjobb
o Sommarkurser: 6 000 nya platser
på universitet och högskola
o Tillfällig utbyggnad av folkhögskolan: 1 000 nya platser per år
o Tillfälligt sänkt avgift för betygsprövning.

Arbetarepartiet Socialdemokraterna i Umeå ställer upp med
kandidater som delar
socialdemokraternas visioner om
ett rättvist, solidariskt, demokratiskt och hållbart samhälle.
Läs mer om S och kyrkovalet:
www.umesosse.se
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Vi ska kämpa tillsammans
De senaste årtiondena har ojämlikheten vuxit snabbare i Sverige än
i något annat OECD-land. Mellan 1995-2018 höjde storbolagens
direktörer sina löner från 25 till 60
industriarbetarlöner.
Samtidigt har andelen relativt
fattiga fördubblats från 8 till 16%,
och skillnader i hälsa ökar mellan
olika samhällsgrupper. Marknadens
intressen har fått gå före människors

Carola Andersson,
vice ordf LO-distriktet Norra Sverige

Första maj
Årets första maj firas digitalt, bl
a med tal av statsminsiter Stefan
Löfven och LO:s ordförande Susanna Gideonsson, livemusik och samtal
från hela landet.
Sändningarna börjar kl. 10.30 på
Socialdemokraternas Facebook och
You Tube.
SVT Forum sänder talen.

Därför firar vi 1 maj
Den 4 maj 1886 hölls ett fredligt
möte på Haymarket Square i Chicago för att protestera mot att polisen
hade skjutit mot arbetare som
strejkade för 8-timmars arbetsdag.
200 poliser ingrep för att upplösa

behov av trygghet. Den utvecklingen
måste vi få ett stopp på.
Den S-ledda regering har lyckats
få igenom viktiga reformer som gett
trygghet under pandemin. Korttidspermittering, avskaffat karensavdrag,
förbättringar i a-kassan, och ökade
resurser till äldreomsorgen är några
exempel
Men det får inte stanna vid tillfälliga
åtgärder.
Vi behöver en politik som sätter
välfärden först, även efter pandemin.
En politik som hindrar vinstdrivande
bolag från att plundra välfärden på
resurser.
En politik med höjd bemanning
inom välfärden, och där välfärd
fördelas efter behov utan att någon
som har råd köper sig förbi i kön. Ett
välfärdssystem som ger bra pensioner och trygghet vid sjukdom och
arbetslöshet. Hälsan ska inte vara en
klassfråga.
En riksdag med enbart 28% socialdemokrater kommer dock inte
att kunna genomföra den politiken
mot en borgerlig riksdagsmajoritet
på 60%.

För att få ett jämlikare samhälle
måste vi gå ihop och kämpa för det
vi tror på, och det måste spegla sig i
hur vi röstar. Det är enbart genom att
kämpa tillsammans som vi åstadkommer denna samhällsförändring.
Alejandro Caviedes,

mötet. När en bomb kastades från en sidogata
öppnde polisen eld.
I tumultet omkom
arbetare och en polis.
Sju arbetare dömdes, varav fyra hängdes,
en begick självmord.
Samtliga benådades i efterhand då
de dömts på svaga grunder.
1889 beslutade Andra Internationalen att 1 maj skulle vara en
gemensam manifestationsdag för
världens alla arbetare för att hedra
martyrerna från Haymarket. Parollen var 8-timmars arbetsdag.
Sveriges Socialdemokratiska
Arbetareparti bildades samma år

och beslutade då att kalla till
demonstration på 1 maj
för att ”få de styrande att
erkänna arbetarklassens
självklara och medborgerliga
rättigheter”.
Arbetarrörelsens kamp har
förvandlat Sverige till en demokrati och ett modernt välfärdsland. Det
har ofta skett under högljutt motstånd från höger, och idag kan vi se
hur mycket av det som vi åstadkommit nedmonterats på senare år.
I år demonstrerar vi för ett
starkare samhälle och ett tryggare
Sverige där välfärden sätts främst,
inte skattesänkningar och inskränkningar.

ordförande Umeå Arbetarekommun

Carola Andersson,

vice ordförande LO-distriktet Norra Sverige

Alejandro Caviedes,
ordf Umeå Arebatrekommun

Vill du bli medlem i Socialdemokraterna?
Du kan anmäla dig på www.umesosse.se

