
 

  



 

Den sociala hållbarheten är en viktig hörnsten tillsammans med 
den miljömässiga och ekonomiska hållbarheten när Umeå 
kommun växer och utvecklas. Att vi socialdemokrater under lång 
tid prioriterat och lyft fram social hållbarhet och trygghet i det 
offentliga rummet är anledningen till att Umeå är den större stad 
i Sverige som kunnat växa så här snabbt utan att segregationen 
ökat eller uppkomsten av utsatta områden. Det arbetet vill vi 
fortsätter. 

Under mandatperioden har vi bland annat drivit:  

Förstärkt kampen mot narkotika, prostitution och 
människohandel – genom samarbete mellan kommunens 
brottsförebyggande råd, socialtjänsten och polisen har vi 
Socialdemokrater drivit på för att vi ska göra allt vi kan för att den 
organiserade brottsligheten inte ska få fäste i kommunen. Detta 
har bland annat lett till att Umeå varit den kommun i Sverige där 
man sett de största minskningarna av människohandel och 
prostitution. Vi har förstärkt fokuset på kampen mot narkotika 
och välfärdsbrottslighet. Vi vet att drogerna är en motor för grov 
brottslighet och att de som står för den grova brottsligheten 
även försöker tjäna pengar genom fusk, välfärdsbrottslighet och 
arbetslivskriminalitet. 

Krafttag mot våldet – har varit en prioriterad fråga under 
mandatperioden och Socialdemokraterna har bland annat drivit 
fram ökade medel till tjej- och kvinnojouren och ett ökat 

samarbete med dessa och kommunen i form av ett partnerskap. 
För att komma åt våldet mot kvinnor så är det viktigt att både 
arbete för att få rätt hjälp och stöd, men även tidigt med 
förebyggande insatser och ett medvetande om problemet. 
Socialdemokraterna har initierat en kommunövergripande 
handlingsplan mot våld just av den anledningen – det är en fråga 
som berör alla verksamheter och alla åldrar.  

Det offentliga rummet är till för alla – Umeå kommun har ett 
långt arbete kring jämställd stadsplanering. Utifrån 
medvetenheten att det offentliga rummet utformning påverkar 
hur vi rör oss och upplever omgivningen så har vi arbetat hårt för 
att skapa en kommun som är trygg och välkomnande för alla. Det 
bygger på en helhet med blandade bostadstyper och 
upplåtelseformer i samma område, mötesplatser i närområdet 
och rekreationsmöjligheter som gör att boende träffas oavsett 
bakgrund och livssituation. De offentliga ytorna är en viktig del i 
detta, så väl som viktiga demokratiska arenor så som bibliotek 
och föreningslokaler. Då skapas levande boendemiljöer och ett 
aktivt offentligt rum som blir tryggt och där människor trivs och 
känner gemenskap och tillit.  

En meningsfull fritid– Umeå är en kommun med en lång 
folkrörelsetradition vilket har gett en aktiv och engagerad 
befolkning. Under mandatperioden har vi arbetat hårt för att 
fortsätta arbetet med det förebyggande arbetet, ett aktivt kultur- 
och fritidsliv och starka föreningar. Vi har etablerat en kulturskola 
som möter barn och unga runt om i kommunen och fortsatt värna 
de viktiga fritidsgårdarna i närområdena.  


