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IntroduktionIntroduktionIntroduktionIntroduktion 
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Det är utifrån 
dessa värderingar vi engagerar oss i en strävan för rättvis fördelning, jämställdhet, ren 
miljö och luft.  
 
Den ekonomiska krisen som drabbade världen i slutet av 2008 blev ett påtagligt faktum i 
Umeå kommun under 2009. En kombination av ökad arbetslöshet, med vikande 
skatteintäkter som följd, samt en vägran från regeringen att höja statsbidragen, gjorde 
att det ekonomiska läget såg mycket svårt ut i början av året, särskilt inom 
socialtjänsten. I slutet av året visade det sig att ekonomin inte blev fullt så dålig som 
prognostiserat, men ändå så pass svag att kommunen tvingades genomföra vissa 
nedskärningar. 
 
I denna situation har Vänsterpartiets linje varit tydlig. Vi har prioriterat resurser till skolan 
och de sociala verksamheterna. I vårt budgetförslag för 2010 föreslog vi satsningar på 
ungdomar genom bland annat sociala investeringar och fritidsgårdsverksamhet. Vi 
avsatte medel för utökade möjligheter till sommarjobb och vidareutbildning på Komvux. 
Vi lade resurser för att se till att målet om 15 barn per barngrupp inom förskolan 
genomförs. Vi har även jobbat för att heltid ska vara en rättighet för kommunens 
anställda och att arbetskläder tillhandahålls inom förskola och äldreomsorg. 
 
Under året har vi även jobbat hårt med miljöfrågor. Vi har hållit kollektivtrafiken högt och 
krävt att kommunen skulle återta driften i egen regi och sänker biljettpriserna. I vår 
budget förespråkade vi inrättandet av en regional tågtrafik mellan Holmsund och 
Vännäs, samt mellan Umeå och Nordmaling. I kommunfullmäktige har vi reagerat mot 
den expansion av biltrafiken som uppstår i och med köpcentra utanför staden och 
utbyggnaden av E4 runt Umeå centrum.  
 

Motioner, interpellationer och enkla frågorMotioner, interpellationer och enkla frågorMotioner, interpellationer och enkla frågorMotioner, interpellationer och enkla frågor    

MotionerMotionerMotionerMotioner    
• Gör en avGör en avGör en avGör en av Gazas städer till vänort! Gazas städer till vänort! Gazas städer till vänort! Gazas städer till vänort! Vänsterpartiet vill att Umeå inleder ett 

vänortssamarbete med en stad på Gazaremsan. Motionen avslogs av 
kommunfullmäktige med hänvisning till teknikaliteter. 

• Sommarjobb hos AB BostadenSommarjobb hos AB BostadenSommarjobb hos AB BostadenSommarjobb hos AB Bostaden. Vänsterpartiet vill att ungdomar som bor i 
Bostadens hyresrätter ska få förtur till sommarjobben. Motionen avslogs av 
kommunfullmäktige. 

• Låt skolmaten bli en gemensam kulturell angelägenhet för Umeås barnLåt skolmaten bli en gemensam kulturell angelägenhet för Umeås barnLåt skolmaten bli en gemensam kulturell angelägenhet för Umeås barnLåt skolmaten bli en gemensam kulturell angelägenhet för Umeås barn.... 
Vänsterpartiet vill att Umeås skolmatrestauranger serverar mat från andra länder 
och platser i samma omfattning som vi har inflyttade umebor med annan kulturell 
bakgrund. Motionen avslogs av kommunfullmäktige. 

• Kommunalt driftansvar för kollektivtrafiken i UmeåKommunalt driftansvar för kollektivtrafiken i UmeåKommunalt driftansvar för kollektivtrafiken i UmeåKommunalt driftansvar för kollektivtrafiken i Umeå.... Vänsterpartiet vill 
att Umeå kommunföretag får i uppdrag att utreda möjligheten att återta driften 
av lokaltrafiken i kommunal regi så snart som det löpande 
avtalet med Swebus medger det. Motionen avslogs av kommunfullmäktige. 



• Underlätta för småskalig elproduktion.Underlätta för småskalig elproduktion.Underlätta för småskalig elproduktion.Underlätta för småskalig elproduktion. Vänsterpartiet vill att kommunen utreder 
möjligheterna att underlätta för privatpersoner och företag att producera egen el 
och sälja den på det gemensamma elnätet. 

• Genuskompetens för studieGenuskompetens för studieGenuskompetens för studieGenuskompetens för studie---- och yrkesvägledare. och yrkesvägledare. och yrkesvägledare. och yrkesvägledare. Vänsterpartiet 
genuskompetensen för kommunens studie- och yrkesvägledare inventeras och 
utvecklas. 

 

InterpellationerInterpellationerInterpellationerInterpellationer    
• Kommer Umeå kommun agera för att stävja den framväxande barnfattigdomen? 
• Hur har Umeå kommun agerat i samband med NATO-övningen utanför Luleå? 
• Inhyrd personal i kommunen. 
• Graffittiplanket i I20-skogen. 
• Hur fungerar skolhälsovården i den kommunala skolan jämfört med friskolorna? 
• Hur påverkas socialnämndens budget av finanskrisen, lågkonjunkturen och 

alliansregeringens politik? 
• Planeringen för biltrafiken och umebornas bästa. 

 

Enkla frågorEnkla frågorEnkla frågorEnkla frågor    
• Köpcentra i Umeås utkanter, bilvägar runt staden, parkeringsgarage i centrum, är 

det förenligt med Aalborgåtagandena och MHN:s uppdrag? 
• Bort med gräddfilerna. 
• Pendeltåg mellan Holmsund och Vännäs. 
• Hur ska budgeten för 2010 justeras? 
• Hur blev det med Björklövens sju miljoner? 
• Utbildning i ekologisk mjölkproduktion vid Forslundagymnasiet. 
• Trygg skolväg från Sofiehemsskolan till nya Ålidhemsskolan behövs! 
• Agera kraftfullt mot sexistiska kränkningar på våra skolor 

 

Arbetet i nämnder och utskottArbetet i nämnder och utskottArbetet i nämnder och utskottArbetet i nämnder och utskott    

ByggnadsnämndenByggnadsnämndenByggnadsnämndenByggnadsnämnden    
Vänsterpartiets vill att kommunens planläggningsarbete konsekvent utgår från målet att 
skapa blandade upplåtelseformer i bostadsområdena, i syfte att främja en bättre social 
och ekonomisk integration. Vi vill att kommunen stadsplanerar utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv och arbetar för levande stadsdelar, bland annat genom ökad 
tillgång till butiker, arbetsplatser och kommunal service. 
  
Det är kommunens uppgift att planera staden. En stad som styrs av kommersiella 
intressen kan inte tillgodose alla innevånares intressen. Vi arbetar för att kommunens 
planering ska styras av medborgare och folkvalda. En viktig utgångspunkt i 
samhällsplaneringen är att säkerställa att innevånarna har en god tillgång till bostäder. 
Vilket gör att vi vill förtäta Umeå stad och möjliggöra högre byggnader i lämpliga 
områden.  
  



Vi har tillsammans med andra i byggnadsnämnden arbetat för att öka kunskapen kring 
tekniker för energisnåla hus och att denna teknik börjar användas vid husbyggande i 
Umeå. Detta som ett sätt att få ner energianvändningen i samhället och skapa ett mer 
miljöanpassat samhälle långsiktigt. 
  
Nedan återges några av de frågor som diskuterats i byggnadsnämnden under året.  

Kund eller medborgare? Kund eller medborgare? Kund eller medborgare? Kund eller medborgare?         
Vi anser att medborgare ska betraktas som medborgare och inte kunder i nämndens 
verksamhet och planer. Vi har verkat för att begreppet kund i princip ska bort till förmån 
för medborgarbegreppet.    

Strandskydd och sommarstugor Strandskydd och sommarstugor Strandskydd och sommarstugor Strandskydd och sommarstugor     
Vi har verkat för att säkerställa att de viktiga reglerna kring strandskydd ska hållas och 
att få undantag från regeln ska ges. Det för att vi anser att det är viktigt att 
strandområden inte privatiseras och tillgängligheten för medborgare begränsas. Frågor 
om strandskydd och försök till fusk vid byggandet av speciellt sommarstugor har ökat. 

Byggande i vägByggande i vägByggande i vägByggande i väg---- och järnvägsreservaten och järnvägsreservaten och järnvägsreservaten och järnvägsreservaten    
Runt om i Umeå finns det områden som är utmärkta som framtida dragningar för 
järnvägs- och vägsträckor. Vi har verkat för att byggnationer inte sker inom dessa 
området. Det för att det är viktigt för en långsiktig planering att det finns goda möjligheter 
till utbyggnad av infrastuktur, vilket försvåras ifall det byggs i dessa reservat. 

Konstnärligt Campus Konstnärligt Campus Konstnärligt Campus Konstnärligt Campus     
Konsthögskolan ska byggas ut. Ett antal hus planeras längs älven från befintliga 
byggnader upp till Kyrkbron. Vänsterpartiet är i huvudsak positivt till planerna, men det 
finns några kontroversiella inslag som vi har motarbetet. Det gäller att Strandgatan blir 
väldigt smal och trång. Gång- och cykelstråket längs älven får också ta stryk i den delen 
som är närmast Kyrkbron, men också att byggnaderna framför Döbelns park blir för höga. 
Vi verkade för att byggnaderna framför parken skulle sänkas och andra byggnader i 
området istället skulle få vara högre.   

Förtätning Väst på sFörtätning Väst på sFörtätning Väst på sFörtätning Väst på stantantantan    
Vänsterpartiet är positivt till en förtätning av staden, men beslutet om förtätning av 
kvarteret Plåtslagaren bedömer vi som helt olämplig. Stadsdelen är känslig i flera 
avseenden och de förslagna byggnaderna skulle komma att utgöra ett dominerande 
främmande inslag i miljön.  

HotellHotellHotellHotell    
Ett nytt hotell planeras i centrala Umeå . Vi har ställt oss försiktigt positiva till projektet. 
Allt 
hänger på utformningen, arkitektur och anpassning till staden i övrigt. Umeå är en 
attraktiv konferensstad och behovet av hotellrum är stort. 



Mariedals handelsområde Mariedals handelsområde Mariedals handelsområde Mariedals handelsområde     
Överskottsbolaget har velat flytta sin verksamhet till Mariedals handelsområde.  
Området var inte planerat för dagligvaror och livsmedel, samt att trafiken skulle öka på 
Björnvägen gjorde att vi sa nej till etableringen.    

Varmbadhuset och Rosa Villan Varmbadhuset och Rosa Villan Varmbadhuset och Rosa Villan Varmbadhuset och Rosa Villan         
Ägarna till dessa historiskt viktiga byggnader i Umeå har velat riva dem.   Vi har arbetat 
mot dessa planer.  Det för att vi anser att byggnaderna har ett historisk värde, problemen 
med fastigheterna går att åtgärda ifall fastighetsägarna vill. Med en kommersiell syn styr 
tvär dessa fastighetsägares agerande.  

Motorcentralen på Haga Motorcentralen på Haga Motorcentralen på Haga Motorcentralen på Haga     
Motorcentralen har velat utöka sitt industriområde på Haga. Det på bekostnad av ett 
grönområde. Vi ställde oss negativa till planerna, långsiktigt verkar vi för att flytta 
industrin från detta område på Haga. Det för att det inte längre passar som 
industriområde och skulle vara ett bra område att bebygga med bostäder.  

Återuppbyggnad av GeografigrändÅteruppbyggnad av GeografigrändÅteruppbyggnad av GeografigrändÅteruppbyggnad av Geografigränd    
Efter branden på geografigränd på Ålidhem har beslut tagits om återuppbyggnad. Vi har 
ställt oss positiva till både den miljösatsning som ska göras men också att 
återuppbyggnaden kommer att innebära att mer lägenheter byggs än det var före 
branden.  

Östra Nydala Östra Nydala Östra Nydala Östra Nydala     
Även under 2009 har vi arbetat mot idéerna om att bebygga Östra Nydala området. Vi vill 
bevara detta område som ett rekreationsområde. Men området är också olämpligt att 
bebygga på grund av dåliga markförhållanden som skulle leda till höga boendekostnader 
ifall området skulle bebyggas.  
 

FritidsnämndenFritidsnämndenFritidsnämndenFritidsnämnden    
I fritidsnämnden arbetar Vänsterpartiet för att så många av kommunens medborgare som 
möjligt ska få en meningsfull fritid. Genom visionsdokumentet Vision 2010 har nämnden 
arbetat utifrån bostadsområdet som bas, barn och ungdom, folkhälsa och idrotten som 
utvecklingsmotor. Detta arbete är nu utvärderat i samarbete med Umeå Universitet. 
Vänsterpartiet menar att det är viktigt att utvärdera våra insatser så att vi har möjlighet 
att förbättra oss. Nu kommer ett nytt visionsdokument att arbetas fram för att gälla 2011-
2022, där kommunmedborgarnas möjlighet till meningsfull fritid åter står i fokus. 
 
Under 2009 har Vänsterpartiet arbetar för en förbättrad bemanning på våra fritidsgårdar, 
så att vi har personalen på plats på kvällstid när ungdomarna besöker gårdarna.  
 
Många projekt för ungdomar, s.k. TILDA-projekt, har löpt ur tiden, men fyller fortfarande 
ett stort behov. Därför har fritidsnämnden gått in och stöttat med bidrag. Vänsterpartiet 
vill se kontinuerlig verksamhet som stöttar våra ungdomar.  
 



Många av kommunens föreningar (t.ex. KFUM, PREI i samarbete med Somaliska 
föreningen, Studiefrämjandet med flera) driver förutom vanlig föreningsverksamhet 
också läger för ungdomar och familjer som av olika anledningar inte har möjlighet att 
delta på vanliga läger.  
 
Umeå Fritid har genom ett uppdrag från kommunfullmäktig blivit ansvarig för andrahands 
uthyrningen av skolhallar, detta uppmärksammades i media i slutet av 2009 efter att ett 
antal ungdomar mycket olyckligt hade stängts ute från en hall. Vänsterpartiet vill givetvis 
att våra ungdomar ska få plats i våra hallar för en meningsfull fritid samtidigt som vi slår 
vakt om säkerheten och ser betydelsen av att det finns en ansvarig på plats.  
 
Vänsterpartiet vill att naturen och det rörliga friluftslivet ska vara tillgängligt för alla, 
därför har vi under flera år aktivt arbetat med förbättrad tillgänglighet på våra 
friluftsområden, t.ex. Strömbäck-Kont.  
 
Det första medborgarförslag som kom till fritidsnämnden handlade om ett startskott för 
”Umeklassikern”, en kortare variant av en svensk klassiker som Vänsterpartiet givetvis 
menar kan vara till gagn för många av kommunens medborgare. Detta medborgarförslag 
fick också en mindre summa i bidrag för att lyckas under de första åren. 
 
Kommunen köpte under året tillbaka den skuldtyngda Umeå Arena från Björklöven för en 
krona. Vänsterpartiet var motståndare till köpet, eftersom det fungerar som ett 
kommunalt stöd till Björklöven.  
 

FörFörFörFör---- och grundskolenämnden och grundskolenämnden och grundskolenämnden och grundskolenämnden    
För- och grundskolenämndens verksamhet, tillika Vänsterpartiets ledamöters arbete i 
nämnden, har under 2009 dominerats av de sparbeting nämnden stått inför. Vår ingång 
har varit att det är bättre att spara på lokaler, där det finns ett överskott, än på lärare och 
läromedel. Därför har vi ställt oss bakom en nedläggning av Sofiehemsskolan. Vi har 
dock ansträngt oss för att undvika en nedläggning av Östra Ersbodaskolan då detta 
bland annat skulle leda till att flera barn på området fick orimligt lång skolväg.  
 
Vänsterpartiet har dock också drivit en rad andra frågor. Vi har satt fokus på 
förskoleplaneringen dels för att alla barn ska garanteras plats inom rimlig tid och dels för 
att målet om 15 barn per barngrupp ska kunna uppnås. Vidare har vi genomdrivit att 
nämnden under våren 2010 ska besluta vilken förskola som ska bli 
jämställdhetsförskola. Vi kunde också notera en framgång när nämnden ställde sig 
bakom förslaget till en plan för att ge elever kännedom om arbetsmiljölagstiftning och 
fackliga rättigheter. 
 

GymnasieGymnasieGymnasieGymnasie---- och vuxenutbildningsnämnden och vuxenutbildningsnämnden och vuxenutbildningsnämnden och vuxenutbildningsnämnden    
Under det gångna året har Vänsterpartiet engagerat sig inom en rad områden som 
exempelvis friskolor, ombyggnation av Dragonskolan samt skola och arbetsliv. 



Fristående gymnasieskolorFristående gymnasieskolorFristående gymnasieskolorFristående gymnasieskolor    
Vänsterpartiet har reagerat mot de höga ersättningarna och intagit en starkt restriktiv 
hållning till etablerandet av nya friskolor. Med energi har vi hävdat vikten av skärpa 
konkurrenskraften hos den kommunala gymnasieutbildningen.  

SkolhälsovårdenSkolhälsovårdenSkolhälsovårdenSkolhälsovården    
Elevhälsan ska utvecklas så att nödvändiga resurser för elever med särskilda behov görs 
tillgängliga. Vi vill särskilt fästa uppmärksamheten på den växande grupp av elever som 
drabbas av olika psykiska problem.    

Skola och arbetsliv Skola och arbetsliv Skola och arbetsliv Skola och arbetsliv     
Den introduktionsutbildning till arbetslivet för Umeås skolungdomar som Vänsterpartiet 
föreslog i början av 2008 blir snart verklighet. Genom utbildningen ska ungdomarna få 
en introduktion inför det kommande arbetslivet. Introduktionen ska ge ungdomarna 
insikt i yrkeslivets villkor; genom exempelvis kunskap om arbetsmiljö och rättigheter, 
kontakt med fackliga organisationer och företag. Det är ett konstruktivt sätt att förbereda 
ungdomarna inför det kommande yrkeslivet, som ett komplement till ämnesstudierna.  

SärskolanSärskolanSärskolanSärskolan och individuella programmet IV och individuella programmet IV och individuella programmet IV och individuella programmet IV    
Gymnasiesärskolan och Särvux är utbildningar som vänder sig till en svag och utsatt 
grupp och måste garanteras adekvata resurser. Eleverna inom IV hör också till dem som 
bör få resurser som tillgodoser deras speciella behov. Exempelvis bör de av flera skäl, 
även fortsättningsvis ha sina studier lokaliserade till stadens centrum.  

Allmän behörighet för högskolestudierAllmän behörighet för högskolestudierAllmän behörighet för högskolestudierAllmän behörighet för högskolestudier    
Vänsterpartiet anser det som självklart att samtliga yrkesinriktade gymnasieutbildningar 
garanteras allmän behörighet för högskolestudier. 

Skapande fritidSkapande fritidSkapande fritidSkapande fritid    
I den diskussion som uppstod i nämnden kring en borgerlig partimotion motsatte sig 
Vänsterpartiet avveckling av den graffitivägg där det nu är tillåtet att måla. Vi förespråkar 
en fortsättning av lagliga väggar, där ungdomar samverkar med berörda intressenter som 
exempelvis Kulturförvaltningen och BRÅ. Vi kan också tänka oss att lagliga väggar flyttas 
till en mer central och synlig plats.  
 

KulturnämndenKulturnämndenKulturnämndenKulturnämnden    
Mycket av arbetet i kulturnämnden detta år har handlat om ansökan till Kulturhuvudstad 
2014, vilket resulterat i att Umeå, i konkurrens med Lund utsågs. Den fortsatta processen 
har utarbetats av tjänstemännen under hösten, och kommer att få sin form under våren. 
Huvudlinjen är ”de åtta årstiderna” som kommer att resultera i olika projekt under 
kulturhuvudstadsåret. Vi ser som en viktig uppgift att värna det vardagliga arbetet, dvs. 
att stärka den befintliga kulturen för att effekterna av kulturhuvudstadsåret ska sträcka 
sig långt bortom 2014. Olika utredningar om kulturhus, filmhus och ”staden mellan 
broarna” pågår, men mycket har stoppats upp i avvaktan på resultatet av 
kulturhuvudstadsutnämningen.  
 



Tydligare regler och förenklingar har gjorts för föreningar och unga att söka bidrag, vilket 
vi ser som något positivt. Arbetet med att göra ett nytt kulturpolitiskt program fortgår och 
kommer att presenteras våren 2010. 
 

MiljöMiljöMiljöMiljö---- och hälsoskyddsnämnden och hälsoskyddsnämnden och hälsoskyddsnämnden och hälsoskyddsnämnden    
Arbetet i miljö- och hälsoskyddsnämnden består främst i yttranden över detaljplaner, 
remisser på lagförslag och statliga utredningar. Vänsterpartiet har varit aktivt i bevakning 
av att miljökvalitetsnormer inte överskrids, särskilt för luften i Umeå, och att störningarna 
från olika aktiviteter som täkter och andra miljöfarliga verksamheter blir så små som 
möjliga. Vi förordar alltid de bästa lokaliseringarna och skarpaste villkoren utifrån 
allmänna intressen.  
 
Vi reserverade oss mot beslutet att bygga ett parkeringsgarage under Rådhusesplanden. 
Socialdemokraterna och Moderaterna gjorde upp tillsammans att garaget skulle byggas, 
men i slutändan blev det ändå inte byggt.  
 
Kommunen har utarbetat ett program för minskade utsläpp av växthusgaser inom 
kommunen. Enligt programmet visar sig kringfarleder för biltrafik vara minst 
kostnadseffektiv åtgärd, vilket är helt i linje med Vänsterpartiets ståndpunkt. 
 

SocialnämndenSocialnämndenSocialnämndenSocialnämnden    

Ekonomiska svårigheterEkonomiska svårigheterEkonomiska svårigheterEkonomiska svårigheter    
Årets dominerades fullständigt av frågor om hur nämnden skulle hantera det 
ekonomiska underskott som uppstod på grund av den ekonomiska krisen, tillsammans 
med betydligt större behov än budgeterat inom i princip alla områden. Under året fick 
besparingsplaner arbetas fram och mycket av socialnämndens verksamhet omprövades 
utifrån det ekonomiska läget. Vänsterpartiets ledamöter arbetade med i 
besparingsarbetet, men med ett öga på att de tidigare fattade beslut om att utveckla 
verksamheten och dess personal och att stärka brukarna inte försvann bakom ekonomin. 
Under året gjordes borgerliga framstötar för att öka den privatiserade verksamheten inom 
kommunen, vilket Vänsterpartiet ledamöter argumenterade och arbetade emot.  
 
Vänsterpartiets ledamöter arbetade med i besparingsarbetet, men med ett öga på att 
tidigare fattade beslut om att utveckla verksamheten, dess personal och att stärka 
brukarna inte försvann bakom ekonomin. Under året gjordes borgerliga framstötar för att 
öka den privatiserade verksamheten inom kommunen, vilket Vänsterpartiet ledamöter 
argumenterade och arbetade emot.  
 
Nämndens bokslut för 2008 visade ett underskott på 15 mkr. Försämringen berodde på 
en ökning av antalet externa institutionsplaceringar och ökade kostnader i 
handikappomsorgen. Budgeten var svag när den togs och täckte inte några 
behovsökningar alls. Under året drog kostnaderna iväg och när det såg som mörkast ut 
fattades det cirka 125-150 miljoner kommande år. 
 



Flera olika förslag på besparingar presenterades från förvaltningen. Flera av förslagen 
handlade om konkurrensutsättning av verksamheter. Beslut togs bl.a. att avveckla flera 
servicehus. Förvaltningens förslag att lägga ned två öppna förskolor, Ungdomshälsan 
och Alkohol- och drogmottagningen röstades ned. Vänsterpartiet yrkade på 
tilläggsanslag på totalt 40 miljoner kronor, medan övriga i nämnden endast ville ansöka 
om 22 milj. Vi ville få redovisning vilka åtgärder som skulle krävas för att klara ekonomin 
utifrån olika scenarier och vilka effekter detta skulle få för verksamheten. Ytterst ville vi 
att nämnden skulle vända sig till kommunfullmäktige med begäran om en 
ombudgetering av ramen för 2010, inklusive direktiv för prioritering inom och mellan 
verksamheterna.  
 
I slutet av året blev ekonomin mycket ljusare på grund av extra statsbidrag och högre 
skatteintäkter än beräknat. Fullmäktige beslutade om extra anslag till socialnämnden. De 
tidigare förslagen om privatiseringar i nämnden röstades ned av de rödgröna. 

Utåtriktade aktiviteterUtåtriktade aktiviteterUtåtriktade aktiviteterUtåtriktade aktiviteter    
Vi ägnade även en del tid under året till utåtriktad verksamhet. Vi delade ut flygblad vid 
äldreboenden (Hemgården, Hagaborg, Tegs sjukhem m.fl.) vid skiftbyten. Flygbladen 
bjöd in personalen att komma och träffa oss och berätta om sina erfarenheter. Lokal var 
bokad på Folkets Hus för att träffa dem, och senare samma vecka bokades en träff in 
med personal i hemtjänsten efter att vi pratat med ett flertal av dem i telefon. Senare 
hade vi ett offentligt möte angående äldreomsorgen, då vi bjudit in Eva Olofsson från 
Riksdagen. Vi gjorde även ett antal arbetsplatsbesök på familjecentraler, 
dagverksamheter, VIVA (arbetsmarknadsåtgärder) m.fl. för att se vilka verksamheter som 
drivs av socialnämnden och för att höra vad personalen tycker. Vi var mycket nöjda med 
besöken och fick mycket gott mottagande.  
 

Tekniska nämndenTekniska nämndenTekniska nämndenTekniska nämnden    
Vänsterpartiet har en ersättare i tekniska nämnden som träder in när Miljöpartiet inte kan 
fylla sin ordinarie plats, vilket sällan sker. Det innebär att vi oftast enbart har yttranderätt 
men inte förslags- eller rösträtt, men det är ju ändå möjligt att lyfta frågor och debattera 
verksamhet, förslag och texter. 
 
Gång- och cykelbanornas, samt busshållplatsernas utbyggnad och skötsel har vi tagit 
upp vid många tillfällen i nämnden. Brister i utförandet av snöröjningen på gång och 
cykelbanorna och dålig uppföljning från kommunens sida av entreprenörerna har varit en 
stående fråga. Det ser ut att kunna bli en följetong även denna vinter fast man ständigt 
lovar bättring.  
 
Vi har tagit upp brister i utformandet av bussarnas passagerarutrymme för 
funktionshindrade och barnvagnar, samt ifrågasatt hur nämnden som ansvarig för 
färdtjänsten kunnat tillåta att det gjorts en så dålig upphandling. Den dåliga 
upphandlingen ökar nämndens kostnader för färdtjänst eftersom en del medborgare 
numera inte kan använda bussen, utan tvingas istället resa i specialfordon. 
 
Vi har föreslagit mer lättskötta och ängslika grönytor för att få dem vackrare och minska 
behovet av klippning. 



 
I och med utredningen av branden på Geografigränd har vi framhållit de lärdomar man 
dragit för liknande händelser, särskilt när det gäller att åtgärda brister i bevakningen. 
 

HolmsundHolmsundHolmsundHolmsund----Obbola kommundelsnämndObbola kommundelsnämndObbola kommundelsnämndObbola kommundelsnämnd    
Flera ärenden i kommundelsnämnden under året har rört skolfrågor. De borgerliga 
partierna motionerade till kommunfullmäktige om att införa s.k. ”sociala omdömen” i 
skolan, något som Vänsterpartiet inte ställde sig bakom. Vi hade även motionerat om att 
erbjuda utökade möjligheter för interkulturell skolmat, något som vi även förespråkade 
när kommundelsnämnden behandlade frågan. 
 
Vi fick med oss kommundelsnämnden när vår motion om studie- och yrkesvägledares 
genuskompetens behandlades. Nämnden ställde sig bakom vårt förslag att ta fram en 
plan för att erbjuda SYO-vägledarna kompetenshöjning avseende genus relaterat till 
arbetsmarknad. 
 
I nämnden behandlades även en remiss om klotter i Umeå kommun. Vi försökte få 
nämnden att inta en mer progressiv linje och öppna för fler lagliga väggar tillägnade 
grafittikonst, men majoriteten valde en mer repressiv hållning som förespråkats av BRÅ. 
 

Hörnefors kommundelsnämndHörnefors kommundelsnämndHörnefors kommundelsnämndHörnefors kommundelsnämnd    
Vänsterpartiet i Hörnefors verkar för att de verksamheter som gagnar barn och ungdomar 
ska behållas och utvecklas. Familjecentralen har fått utökat upptagningsområde och 
numera är föräldrarna med barn och ungdomar i åldrarna 0-16 år.  
 
Vågen, som var ett projekt som påbörjades 2001, är numera en av kommundelens fasta 
delar som jobbar mot/med föräldrar i hemmamiljö för att fånga upp barn och ungdomar 
som riskerar att hamna vid sidan om. Ungdomsinflytandet främjas genom ett utökat 
samarbete mellan skolan och politiken. Ungdomarna behöver känna delaktighet och få 
sin röst hörd. 
 
Nordahlsvallen har fått konstgräs och hela anläggningen har fått en uppfräschning samt 
nya omklädningsrum. Skolans utemiljö har förbättrats. En spontanidrottsanläggning där 
eleverna tillsammans med föräldragrupper har fått påverka hur skolgården ska få se ut, 
har uppförts. Nu finns det uteverksamhet på skolområdet efter skolans stängning. Den 
förstörelse som fanns tidigare har minskat nu när det cirkulerar mer människor runt 
skolan mer fördelat på dygnets timmar. 
 
Vi arbetar hårt för att bibehålla äldreomsorgen inom kommunal drift. Det kommer 
ständiga påtryckningar från alliansen om att åter lägga ut äldreomsorgen på privat drift 
 

Sävar kommundelsnämndSävar kommundelsnämndSävar kommundelsnämndSävar kommundelsnämnd    
Socialtjänstens verksamhet IFO, äldre och handikapp har vi uppfattat som ganska 
välfungerande under året, både vad gäller innehåll och ekonomiskt har rapporteringen 
varit mer positiv än tidigare. 



 
Sävar skola är kommunens största (med reservation för Hörnefors), antalet elever i 
högstadiet minskar, skolan är rätt sliten och borde rustas upp både in- och utvändigt. 
Det finns behov av investeringar på skolgården och för fritids/kulturanläggningen i 
Sävar, och stor potential till bra lösningar om pengar bara beviljas av fullmäktige. 
 
Kommundelen har under flera år haft en stor ökning av antalet små barn, vilket gett ett 
stort tryck på att klara barnomsorgen på ett rimligt sätt, utbyggnad har skett, men varit 
svår att få tillräcklig. Ett temporärt dagis i anslutning till äldreboendet Bruksbacken skall 
startas i början av 2010. 
 
I kommundelens norra byar och Holmön finns klassisk glesbygdsproblematik, underlaget 
för skola f-6 har sviktat, vilket lett till en del förändringar och stängningar av 
skolverksamhet. Här slits vi mellan att ta hänsyn till långa restider, barnens sociala och 
pedagogiska behov, samt de intressenter som vill ha lokal skolverksamhet. 
 
Vi har deltagit i att besluta att skolverksamheten på Holmön ska avvecklas sommaren 
2010, trots att det egentligen blir för långa restider för små barn. Flera åtstramningar av 
den arten lyftes fram med anledning av att fullmäktiges beslut i juni om budget för 2010 
innebar en klar minskning, ett s.k. ”krismedvetande” kunde användas. I slutändan blev 
det ju bättre förutsättningar men först efter att flera beslut redan tagits. 
 
Rent allmänt har vi bra möjligheter att göra vår röst hörd i nämnden, t.ex. ett bättre svar 
på BRÅ:s konstiga grafittipolitik som stöddes av alla utom moderaten. Vi har i olika 
sammanhang lyft fram folkhälso- och genusperspektiven och fått in en del bättre 
skrivningar utifrån detta i olika beslut.  
 

GlobaliseringsGlobaliseringsGlobaliseringsGlobaliserings---- och forskningsutskottet och forskningsutskottet och forskningsutskottet och forskningsutskottet    
Det är mycket intressant att vara med i utskottet som bl.a. arbetar för att stärka 
universitetet och högskolorna i Umeå. Detta sker genom samarbete med dem och att 
även med ekonomiskt stöd och delfinansiering tillsammans med olika EU-fonder till 
utvecklingsprojekt vi bedömer som viktiga för universitetets och Umeås utveckling, 
arbetsmarknad och attraktionskraft.  
 
Tjänstedesign är bl.a. något som Designhögskolan är intresserade av och duktiga på att 
utveckla tillsammans med olika kommunala förvaltningar. Vi har oftast bedömt att de 
förslag som tagits upp förtjänat vårt stöd eftersom universiteten och högskolorna är 
mycket viktiga för Umeå och för hela Norrland.  
 
Det Vänsterpartiet främst har argumenterat för i utskottet är att vi måste utveckla en 
bättre integrationspolitik. Denna politik ska inte vara utpekande utan se till att alla 
invånare oavsett bakgrund ska få likvärdiga möjligheter att utvecklas utifrån sina 
förutsättningar och behov av särskilda insatser. Senast föreslog vi att man inom SLK ska 
tillsätta någon som verkligen har tid och kompetens att arbeta för att ta fram strategier 
och förslag för de övergripande integrationsfrågorna. Det saknas idag.  
 



I globaliseringsfrågorna har kommunen samarbete med bl.a. de kinesiska städerna Xian 
och Chofu. Det känns lite kluvet att samarbeta med diktaturens Kina men vi tror faktiskt 
att det är mer positivt än negativt med detta samarbete som bl.a. sker inom klimat- och 
miljöområdet. Vi har stött planer på att etablera ett Konfuciusinstitut i Umeå. Vi har även 
jobbat för samarbetet inom UBC, Union of Baltic Cities som sker med kommuner runt. Vi 
är övertygade om att det går att göra mycket mer och vara ännu mer drivande på den 
kommunala nivån i många frågor med internationell prägel. 
 

JämställdhetsutskottetJämställdhetsutskottetJämställdhetsutskottetJämställdhetsutskottet    
Den stora frågan under året var den nya jämställdhetsplanen för 2009-2011. Märkligt 
nog beslutades inte planen av kommunfullmäktige förrän i december 2009, vilket visar 
vilken låg prioritet jämställdfrågorna olyckligtvis har i Umeå kommun. Dessutom hade 
struntade fullmäktige i utskottets förslag om bättre lönekartläggningar och att 
heltidsanställning inom kommunen ska vara en rättighet. Utifrån detta är det viktigt att 
påpeka att vi konsekvent och framgångsrikt arbetat för att stärka jämställdhetsutskottets 
svaga ställning. Utskottet ska få starkare roll vid framtagande av beslut och dokument 
där jämställdhetsperspektivet är viktigt. 
 
Vänsterpartiet har drivit frågan om studie- och yrkesvägledares genuskompetens genom 
en motion till kommunfullmäktige.  
 
Vi har bevakat och drivit på jämställdhetsaspekter av stadsplaneringen med flera 
ärenden, bl.a. i utformandet av tågstationen i centrum och parkeringshuset under 
Rådhusesplanaden (som inte blev av). 
 
Vi har fått igenom att lönekartläggningen framledes kommer att göras utifrån ett 
genusvetenskapligt perspektiv, vilket är viktigt för att göra seriösa analyser av 
löneförhållandena mellan könen. Vi har även fått igenom att heltid ska vara norm även 
vid upphandling av äldreomsorg och att de negativa konsekvenserna för jämställdheten 
pga. besparingar i äldreomsorgen ska utredas. 
 

AB BostadenAB BostadenAB BostadenAB Bostaden    
Under året har omorganiseringen till följd av anställningen av ny VD fortsatt. 
Vänsterpartiet jobbar för att Bostaden ska bedriva ett offensivt miljöarbete. Företaget har 
antagit framåtsyftande miljömål där man satsar på ökad källsortering, energisnålare 
bostäder och miljövänlig teknik. 
 
Efter fjolårets brand på Geografigränd har en stor del av fokus under 2009 handlat om de 
bostäder som ska byggas där de nedbrunna fastigheterna stod. Byggstarten försenades i 
upphandlingsskedet, men Vänsterpartiets åsikt är att de fastigheter som byggs ska hålla 
hög standard såväl miljömässigt, ekonomiskt som arkitektoniskt.  


