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Samhällsinformation från Umeå Arbetarekommun

Välfärden först - för social hållbarhet
De kommande åren ställs höga krav på utbyggnad av välfärden för att Umeå ska växa
socialt hållbart.

Det behövs fler förskolor, skolor, LSS-boenden och
äldreboenden. Andra investeringar som digitalisering och att erbjuda personal bra
arbetsredskap och arbetsvillkor
är nödvändiga.
Det behövs fler anställda i förskolan, fler lärare, fler i hemtjänsten och mer personal i äldre- och
funktionshinderomsorgen och i
andra yrken.
Gemensamt finansierade
välfärdstjänster motverkar
sociala klyftor och jämnar ut
klasskillnader.
Barn och unga kan erbjudas
förskola och skolgång oavsett föräldrarnas förutsättningar, äldreomsorgen gör inte skillnad utifrån
betalningsförmåga och LSS-boende erbjuds utifrån
behov, inte den egna ekonomin.
Social hållbarhet förutsätter också ett målmedvetet och förebyggande socialt arbete för att motverka social oro. Allt detta går före skattesänkningar.
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Vi socialdemokrater har prioriterat välfärden
framför skattesänkningar och vi lovar att fortsätta
göra det. När välfärden finns till för alla kan vi skapa
ett mer sammanhållet och jämlikt samhälle – en
hållbar kommun.
Utbildning och omsorg ska finnas tillgängligt i hela kommunen.
Gemensamma resurser avsedda
för utbildning och omsorg ska gå
till det. Fördelning ska ske efter
behov.
Välfärden ska inte vara en
marknad där de som har råd kan
köpa sig en plats först i kön. För
att trygga fördelning efter behov
behövs en demokratisk styrning
och kontroll.
Vi prioriterar därför drift i
offentlig regi och egna lokaler och kommer inte
tillämpa fri etablering.
Idag ger inte reglerna fullt ut möjlighet till denna
styrning eller kontroll. Vi kommer därför fortsätta
att driva på för nödvändiga regeländringar.
Ur Socialdemokraterna i Umeås kommunalpolitiska program för 2023 - 2026
Lina Axelsson Kihlblom,
skolminister. Foto: Kristian
Pohl/Regeringskansliet

maj och (s)-arrangemang centrala Umeå
Kl 12.00 Döbelns Park
Samling. LO medverkar. Hamburgare, popcorn, fika finns mm
Kl 12.30 Avmarsch
Mot Rådhustoget!
KL 13.00 Möte på Rådhustorget
Huvudtalare: 		 Lina Axelsson Kihlblom, skolminister
För LO: 		 Ethel Henriksson, ordf Kommunal Umeå
För S-kvinnor: Novalie Lilja, ordf Umeå s-kvinnor

Efter mötet är det samling i Pub
Freja på Folkets Hus. Fiskdamm för
barnen, fika och allmän samvaro.

Varmt välkommen!
Se också sid 4 för ytterligare (s)-arrangemang 1 maj

1maj-BLADET

Umeå är landsbygd och stad

Foto: Samuel Pettersson

I Umeå finns en unik blandning av
boende. Landsbygd både nära stan
och mer avskilt. Boende vid havet,
sjöar och vattendrag. Det finns
möjlighet att bo i en mindre ort med
nära till allt. Och det finns en stad
som både innehåller en central del
med puls och stadsdelar med olika
karaktär.
Denna mångfald blir ännu större
om vi räknar in våra grannar i
Umeåregionen. Det breda utbudet är
en rikedom för de som bor här när
viljan finns att leva på ett annat sätt
utifrån olika faser i livet.
Det är också en rikedom då människor som flyttar till Umeå vill hitta
en bostad som uppfyller drömmar
utöver att man hittat ett jobb eller
utbildning.
Gemensamt för stad och land
är att det utbud som staden ger
av handel, kultur, arbetsmarknad,
restauranger mm vill de flesta ha
tillgång till.
Några vill ha det på gångavstånd.
Andra tycker att det är OK att det
tar en stund att transportera sig. Det

Demokratisk
rasism finns inte

Mikael Berglund

finns också många som vill kunna ta
sig till attraktioner på landsbygden
både i form av stilla natur, en intressant butik eller en trevlig restaurang.
Staden, orterna och landsbygden
behöver varandra och vår vision är
att tillsammans blir helheten större
och bättre för alla.

Mikael Berglund,
ordförande Byggnadsnämnden

“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.

Ny grön industri och verksamhet

Efter stadsbranden 1888 hade
merparten av stadens då 3000
invånare förlorat sina hem.
Trots katastrofen hade de modet
att både drömma och bygga upp –
en björkplanta i taget.
I dag är vi mer än 130 000 umebor. Umeå är hem för ett levande
kultur-, fritids- och idrottsliv, innovation, företagsamhet och forskning.
Det är frukterna av gemensamma
ansträngningar och samarbete.
Vår vision för Umeå är en kommun som växer tryggt, jämställt och
hållbart mot framtiden. Då behöver
vi fortsätta rusta samhället. Skola,
vård och omsorg, förebyggande

Foto: Samuel Pettersson

Nu när Umeå firar 400 år blir vi
påminda om både vår historia
och de möjligheter framtiden
bär med sig.

Hans Lindberg

arbete och ett starkt föreningsliv
måste sättas före skattesänkningar.
Klimatomställningen måste ske
snabbt och rättvist. Det ger oss
möjligheter att bygga ett bättre

samhälle och bana väg för en stark,
grön ekonomi.
Vi står inför en grön nyindustrialisering i vår region. Nu krävs en
fortsatt politisk vilja att bygga och
utveckla.
Det är därför vi säkrat hållbara
transporter för gods och människor
med den nya Kvarkenfärjan och sett
till att Norrbotniabanan äntligen
byggs. Det är därför vi säkerställer
mark och energi för nya verksamheter och industrier i Umeå kommun
- vi ska vara redo.
När jag begrundar vår historia
och blickar framåt blir det för mig
tydligt att vi behöver ett starkt samhälle som ger oss möjlighet att lösa
gemensamma problem och forma
vår framtid tillsammans.

Hans Lindberg, kommunalråd
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Umeå ska växa hållbart - såväl ekologiskt som socialt
Umeå ska växa klimatmässigt
hållbart och utan några utsatta
områden.
Vi socialdemokrater vill bygga ett
samhälle, ett Umeå, som håller
ihop och som ger människor möjlighet att växa och utvecklas, samt
leva ett gott liv.
För att skapa det använder vi oss
av bostads- och stadsutvecklingspolitiken som ett verktyg. Genom
att planera kommunen så väl som
möjligt och på Umeåbornas villkor
vill vi premiera välbefinnande och
trivsel.
Det innebär att vi redan i
planeringen ska tänka på och ge
möjligheter till rörelse, fritid och
rekreation i närområdet, samt
tillgång till närservice.
Umeå ska vara en kommun
där möjligheten att leva, arbeta
och bo har premierats och där
utgångspunkten är Umeåbornas

Janet Ågren

behov. Det skapar ett socialt och
miljömässigt hållbart Umeå.
För att Umeå ska hålla ihop,
oavsett om det avser bostäder och
olika upplåtelseformer, närservice
eller grönstruktur, måste komplettering och tillägg ske i hela
kommunen, i Umeå tätort och i

kommundelarna. Vår vision för
framtidens Umeå är ett starkare
Umeå, såväl socialt som klimatoch miljömässigt.
Umeå ska vara socialt hållbart
och jämlikt, där alla människor har
möjlighet att lyckas. Vi ska därför
göra klimatomställningen så rättvis
som möjligt så att alla kan vara en
del av framtidens Umeå. Samtidigt
vet vi att takten måste öka.
Vi ser redan nu hur ett alltmer
nyckfullt klimat påverkar vår kommun och allvarliga väderhändelser
har påverkat Umebornas vardag
och trygghet. Klimatsäkringen av
kommunen måste därför intensifieras.
Vi socialdemokrater kommer
göra det vi kan för att omställningen av Umeå ska ske så rättvist och
snabbt som möjligt.

Janet Ågren,
ordförande planeringsutskottet

Alla folks frihet - hela världens fred
Rysslands invasion och brutala
krig i Ukraina har skakat om en
hel värld. Den ryska invasionen
är fruktansvärd och medför
enormt lidande för oskyldiga
civila och är ett hot mot världsfreden.

Miljontals människor, mest kvinnor och barn, befinner sig nu på
flykt från krigets fasor. I kölvattnet
växer samtidigt en våg av stöd och
solidaritet, både gentemot dem som
lever mitt i kriget i Ukraina och de
som har tvingats på flykt.
Olof Palmes ord om att ”folkets
längtan efter frihet kan i det långa loppet inte slås ner. Den kommer att leva
och segra till sist” är idag mer aktuella
än någonsin.
Vi socialdemokrater anser att
respekten för de mänskliga rättigheterna, demokrati och alla människors frihet från förtryck, är nära
förbundna med varandra. Tyvärr är
det alltför många människor runt

om i världen som lever under förtryck, saknar de demokratiska och
mänskliga rättigheter som vi ofta tar
för givna i Sverige.
Olof Palmes internationella
center har i en rapport visat att
87,3 procent av jordens befolkning, 6,4 miljarder människor, idag

lever i mer eller mindre inskränkta
samhällen där många är utsatta för
repression, hot, misshandel, mördas
och fängslas för att de kämpar för
demokrati, mänskliga rättigheter
och rätten att fritt organisera sig.
Det är oacceptabelt.
Därför demonstrerar vi socialdemokrater tillsammans med hela
arbetarrörelsen under vår klassiska
paroll ”Alla folks frihet, hela världens
fred” på 1:a maj.
Olof Palmes internationella
center och den svenska arbetarrörelsen ställer nu upp för att stödja
fredliga aktivister, demokratirörelser
och människorättsorganisationer i
Ukraina som behöver vårt stöd och
akut hjälp.
Vill du hjälpa till att försvara
demokratin och visa solidaritet med
Ukrainas folk – swisha till 123 240
60 72 och märk gåvan ”Ukraina”.

Tomas Wennström
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Bostadsbyggandet måste öka
Bostadsbyggandet måste
öka i hela kommunen
samtidigt som vi slår vakt
om att Umeå ska växa
tryggt och hållbart.
Några av våra
prioriteringar
presenteras här.

Fler bostäder
för äldre, unga
och barnfamiljer
För att komplettera den långsiktiga planeringspolitik som
tjänat Umeå väl
vill vi nu öppna
upp fler områden för byggande
med fokus på bostäder för äldre,
unga och barnfamiljer.

Bostadsbristen
ska byggas bort
Umeå kommun ska ha en hög
planberedskap och snabba processer.
Målet ska vara 2000 nya
bostäder per år över tid för att
säkerställa att umeborna – befintliga och nya – kan ha ett boende
som passar deras livssituation.

Hållbart från början till slut
Byggtakten ska öka samtidigt som
vi fortsätter ställa höga krav på att
byggandet ska ske hållbart, från
första spadtaget till inflyttning.
Nya bostadsområden ska
planeras för att
främja en hållbar
livsstil, trygghet
och gemenskap.

Motverka
segregation
Kommunens
planering ska
aktivt styra
byggandet för att
säkerställa blandade boendeformer och motverka segregation.
Planeringen ska också främja
välmående och levande stads- och
kommundelar med god service,
kollektivtrafik, handel och ett
levande fritidsliv.

Hela Umeå ska växa
Bostadsbyggande och utveckling
ska främjas på landsbygden och i
våra kommundelar. Umeå byggs
starkt inför framtiden när hela
kommunen frodas och utvecklas.

S-aktiviteter 1 maj
Centrala Umeå:
Kl 12.00 Döbelns Park
Samling. LO medverkar. Hamburgare,
popcorn, fika mm finns
Kl 12.30 Avmarsch
Mot Rådhustoget!
KL 13.00 Möte på Rådhustorget
Huvudtalare: 		 Lina Axelsson Kihlblom,
		 skolminister
För LO: 		 Ethel Henriksson,
		 ordf Kommunal Umeå
För S-kvinnor: Novalie Lilja,
		 ordf Umeå s-kvinnor
Efter mötet är det samling i Pub Freja
på Folkets Hus. Fiskdamm för barnen,
fika av olika slag och allmän samvaro.

Lokala möten och majtåg:
Ålidhem centrum, vid Klossen
kl 10,00 Samling, fika, appeller
Kl 11.00 Avmarsch mot Döbelns park!
Mariehems centrum
Kl 10.30 Samling, appeller
Kl 11.00 Avmarsch mot Svingen och
anslutning till tåget från Ålidhem
Berghem
kl 11.00 Samling korsningen
Berghemsväg-Axtorpsväg för att
ansluta till tåget från Mariehem
Hörnefors
Kl 16: Möte vid fd kommunhuset

Därför samlas vi första 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
mötet. När en bomb kastades från
en sidogata öppnade 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 bland annat att kalla
till demonstration på 1 maj för att

”få de styrande att erkänna arbetarklassens självklara och medborgerliga
rättigheter”.
I år demonstrerar vi för “Alla
folks frihet, hela
världens fred”. Vi
demonstrerar
också för ett
starkare samhälle
och ett tryggare Sverige där
välfärden sätts främst, inte skattesänkningar och inskränkningar.

Vill du bli medlem i Socialdemokraterna? Du kan anmäla dig på https://umesosse.se/engagera-dig

