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Vi socialdemokrater prioriterar välfärden framför skattesänkningar. För att 
Umeå ska ha en jämlik välfärd från barndom till ålderdom med fördelning 
efter behov behövs en demokratisk styrning och kontroll.

Skola, vård och omsorg ska fungera och samhället ska finnas där när vi 
behöver det. Våra skattepengar ska gå till välfärden, inte till vinstutdel-
ningar. En trygg, jämlik välfärd lägger grunden för frihet och utveckling. 
Välfärdens personal behöver fler kollegor och bättre villkor.

Idag finns inte tillräckligt många Umeåbor med rätt kunskap för de jobb 
som finns. Vi behöver därför fortsätta satsa på utbildning och bygga fler 
och olika typer av bostäder för redan befintliga och tillkommande Umeå-
bor. 

Umeå ska kunna erbjuda jobb, utveckling och bostäder i hela kom-
munen. När såväl landsbygd, tätorter som staden utvecklas stärker de 
varandra och Umeå blir en bättre och mer jämlik kommun.

Umeå ska växa tryggt och hållbart – utan utsatta områden. Kommunen 
ska bekämpa både brotten och deras orsaker, satsa på förebyggande 
arbete, en bra skola, en meningsfull fritid för våra barn och unga, jobb 
och sysselsättning och bostäder för alla i trygga, blandade stadsdelar och 
kommundelar.

Våldet ska bekämpas såväl i offentliga rummet som i hemmet. Polisen 
ska ha de resurser och insatser de efterfrågar från kommunen.

Umeå ska också vara en kommun som går före med en snabb och rättvis 
klimatomställning och samtidigt rustas för att klara konsekvenser av kli-
matförändringar i form av exempelvis extremväder.
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JOBB 

VÄLFÄRD
Hela kommunen ska utvecklas med en god välfärd från barndom till  
ålderdom. Det kräver både ekonomiska resurser och kompetent  
personal. Välfärden går före skattesänkningar.
Vi ska under perioden 2023 - 2026 
öka bemanningen i grundskola och äldreomsorg.

TRYGGHET
Umeå ska växa tryggt och säkert. Vi ska satsa på skolframgång, en  
jämlik och meningsfull fritid, fler socialarbetare, samverkan med civil-
samhälle, polis och andra myndigheter. Klassklyftor och segregation ska 
bekämpas.
Vi ska under perioden 2023 - 2026
bygga ut det förebyggande arbetet med tidiga insatser för barn och unga.

KLIMAT
FN:s senaste klimatrapport är tydlig, läget för klimatet är akut.  
Översvämningar, rasrisker och extremare väder påverkar livet i Umeå. 
Kommunens insatser ska bidra till att Parisavtalets mål kan uppnås och 
omställningen ska ske rättvist.
Vi ska under perioden 2023 - 2026
bygga ut kollektivtrafiken och förbättra möjligheterna att gå och cykla.

Konkurrensen om arbetskraft är påtaglig såväl för företag som offentlig 
sektor. Fler behövs i Umeå för att fylla vakanta platser. Kommunen ska 
erbjuda yrkesutbildningar för att företag och offentlig sektor ska kunna 
hitta de kompetenser som behövs.
Vi ska under perioden 2023 - 2026
planera för fler bostäder och mer industrimark för nya gröna jobb.

Gör skillnad. Bli medlem!
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