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Inledning 

För oss i Vänsterpartiet betyder målet om befolkningstillväxt med social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet att vi i Umeå på riktigt ska vara den välkomnande staden – oavsett vem du är och var du 
kommer ifrån så är du välkommen att bygga framtiden med oss. Umeås tillväxt får inte ske på 
bekostnad av dem som behöver välfärden som mest.  

Välfärden och Umeås ekonomiska läge 

Umeå kommun befinner sig vid ett vägval. Att i ett allt kärvare ekonomiskt läge satsa på dem som 

redan har framför dem som har mindre är inte rimligt. Stadsomvandlingen får inte leda till att ett 

finrum skapas där vanliga människor inte längre har någon plats. Stora investeringar i dyra om- och 

nybyggnationer de senare åren har tillsammans med förändringar i det kommunala utjämnings-

systemet och ökningar av antalet barn och äldre inom för- och grundskola och äldreomsorg gjort det 

allt svårare att upprätthålla en god servicenivå i kommunens kärnverksamheter skola, 

funktionshinder och äldreomsorg. En stor låneskuld gör nödvändiga nya investeringar svårare att 

finansiera utan att välfärden ytterligare urholkas. 

För oss i Vänsterpartiet är välfärd att lita på kärnan i kommunens uppdrag.  Ett kärvt ekonomiskt läge 

kräver politiska prioriteringar och inte osthyvlande nedskärningar.  

Välfärdssatsningar 

Vänsterpartiets budget för Umeå kommun 2017 genomsyras av dessa vägledande principer: att växa 

utan storstadsproblem, att utveckla den barnvänliga staden och att arbeta för en rättvis fördelning 

mellan män och kvinnor. Välfärdsnämnderna ska finansieras fullt ut för löneökningar och antalet 

äldre, skolelever och barn innan andra satsningar. Vi tror på välfärd framför skrytprojekt. Vi vill 

genom riktade satsningar inom skola, vård och omsorg bidra till ett mer jämställt och jämlikt Umeå. 

Vänsterpartiets budgetförslag innehåller klara och tydliga prioriteringar. Vår budget klarar av att 

säkra de ökade löne- och volymkostnaderna i välfärden, men även att göra satsningar på exempelvis 

6h arbetsdag, som innebär en förbättring av villkoren för personalen, ett reformpaket inom IFN och 

satsningar på mindre grupper i förskolan.  Endast genom att stärka välfärden och säkra människors 

trygghet kan vi nå ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Umeå. 

En tydligare feministisk och socialistisk ekonomisk politik är nödvändig 

Kvinnohatet hittat ständigt nya vägar och antar nya skepnader. Umeå är ingen frizon från våld i nära 

relationer och det sexualiserade våldet som begränsar alla kvinnors liv. Utan verkliga satsningar på 

att lyfta de problem som våldet orsakar och trygghetsskapande åtgärder är allt jämställdhetsarbete 

förgäves. Det allvarligaste och svåråtkomligaste våldet är det sexualiserade våldet som innefattar 

könsköp, den yttersta formen av kvinnoförtryck. För att motverka våld och arbeta proaktivt i 

jämställdhetsarbetet behövs en tydligare omfördelande ambition i budgeten, där vi på djupet 

analyserar hur resurser fördelas utifrån kön och på allvar påbörjar analysen för ett mer rättvist 

omfördelande av resurser mellan män och kvinnor.  

Slutligen 

Vänsterpartiets budgetförslag är måttfullt så till vida att vi gör tydliga omprioriteringar, men för 

verkliga offensiva satsningar krävs en ny inriktning för hur kommunens pengar används. En ny 

ekonomisk politik byggd på feministiska och socialistiska värderingar. Vårt budgetförslag innebär 

därför att vi i ett första steg föreslår att anslaget till Kommunstyrelsen minskas med drygt 40 miljoner 

i stället för att som S och Mp, öka anslaget med 7 miljoner. Vi föreslår också att Tekniska nämndens 



3 
 

ram minskas med 15 miljoner. Vi gör detta därför att vi prioriterar riktade välfärdssatsningar framför 

vägarbeten, näringslivsstöd och central administration. 

Kommunfullmäktige bör också självkritiskt utvärdera den förvaltningsreform som genomförts. Har 

den lett till att kommunens förvaltningskostnader minskat? Har den lett till att vi fått en tydligare 

politisk styrning och en synligare ansvarsfördelning? Har den ökat effektiviteten? Eller är det riktigt, 

som många kritiker hävdar, att insynen minskat, förvaltningskostnaderna ökat och tjänstemännens 

inflytande ökat?  

Våra ekonomiska förslag är dellösningar i det vi anser vara rätt riktning för Umeå. Den stora 

skillnaden i Vänsterpartiets budgetförslag jämfört med S och Mp är att vi inte tvingar 

välfärdsnämnderna till nedskärningar som exempelvis innebär att personalen måste springa fortare. I 

Vänsterpartiets budgetförslag ger vi välfärdsnämnderna tillräckligt med resurser för löneökningar 

och behov kopplat till befolkningsökning. I en situation där S skulle ha en stabil majoritet i 

fullmäktige tillsammans med V och Mp så väljer de ändå att styra Umeå genom ett minoritetsstyre 

och därmed driva igenom en budget som saknar majoritetsstöd. Tillsammans med Vänsterpartiet 

skulle S vara mer röda och Mp mer gröna.  

VÄNSTERPARTIETS BUDGETSATSNINGAR 

 

Välfärdssatsningar skola – socialtjänst – funktionshinder – äldreomsorg 

En välfärd att lita på, det anser vi är kommunens kärnuppdrag. I kärva tider måste barn, unga och 

äldre prioriteras framför byggnationer och bilvägar. Därför väljer Vänsterpartiet att fullt ut finansiera 

lönehöjningar och volymökningar i För- och grundskolenämnden, Äldrenämnden, Individ- och 

Familjenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Minskade barngrupper, 20 milj 

För tio år sedan tog Umeå kommunfullmäktige beslut om att minska barngruppsstorlekarna. 

Barnantalet skulle vara 15 barn i snitt per avdelning och detta skulle vara genomfört 2009. Vi kan 

konstatera att år 2016 har vi ännu inte levt upp till den politiska ambitionen.  I februari 2016 låg 

snittet på 17,3, och utvecklingen går åt fel håll. Värst ser det ut i f.d kommundelarna. Att vi inte har 

klarat av att leva upp till målsättningen upplevs som ett svek av många föräldrar och personal och 

tyvärr har alltför många barn under dessa år tillbringat sin förskoletid i för stora barngrupper. 

Anledningen till att vi inte har nått målet är att förskolan inte tillskjutits tillräckligt med resurser 

jämfört med det ökande antalet barn. Vänsterpartiets satsning på 20 miljoner är inte heller tillräcklig, 

men är ett steg på vägen i rätt riktning. Vänsterpartiet vill att kommunen prioriterar 15-barnsmålet. 

Våldets konsekvenser – bredd såväl som spjutspets, 6 milj 

Gällande våld i nära relationer behövs både bredd och spjutspetskompetens. Samverkan och 

samlokalisering är ett bra sätt att integrera fler huvudmän att arbeta med komplexa frågor för bästa 

möjliga stöd. Detta har vi gjort i Umeå genom Centrum mot våld, där kommun och landsting 

tillsammans med Polisen och Rättsmedicinalverket samarbetar för att ge våldsutsatta kvinnor och 

barn hjälp att komma vidare i livet. Uppdraget var tidigare bredare och verksamheten har mer och 
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mer avlövats. Vänsterpartiet vill återgå till tidigare ambitionsnivåer.  Verksamheten bör vara ett läns-

/regionövergripande kompetenscentrum med spjutspetskompetens gällande:  

 Våld och hälsa –en försäkringsmedicinsk kompetens gällande våldets konsekvenser 

 Allt sexuellt våld i form av könsköp, sex mot ersättning, våldtäkter och sexuella övergrepp 

 Våld i nära relationer (breddat uppdrag) 

 Hedersrelaterat våld/extrem kontroll 

 Bred kompetens som måste innefatta läkare, psykolog, psykoterapeut, socionom samt 

expertis gällande barns utsatthet för våld och sexuella övergrepp 

Vi avsätter dessutom en ytterligare miljon till Kvinnojouren, som bedriver ett ovärderligt ideellt 

arbete och tillhandahåller ett separatistiskt rum där kvinnor under decennier kunnat ta sin tillflykt 

från våld. Kvinnojourerna har bidragit till den feministiska analysen av mäns våld mot kvinnor.  

6-timmars arbetsdag och avveckla delade turer inom äldreomsorgen, 15 milj 

Försök med arbetstidsförkortning är en framgångssaga. Allt fler gör det. Runtom i landet vill både 

företag och offentlig verksamhet satsa på mer effektivitet och mer livskvalité för sina anställda 

genom olika former av arbetstidsförkortning.  Arbetstidsförkortning är en mångfacetterad reform 

som ger stora samhällsvinster ur ett barn,- hälso-, feministiskt och fördelningsperspektiv.  

Vänsterpartiets främsta argument för sex timmars arbetsdag, dvs en daglig arbetstidsförkortning, är 

att ge människor mer tid till annat än arbete, att hinna med livet, familj och barn. Att kunna hämta 

tidigare för att undvika långa dagar för barnen på förskola och fritidshem är kvalitetstid som är mer 

värt än en ytterligare semestervecka. Ur ett folkhälsoperspektiv är det avgörande att få kontinuerlig 

återhämtning för att kunna behålla livslång hälsa. De första stegen mot en sådan reform ska tas inom 

äldreomsorgen, där samvetsstress och obekväma arbetstider utgör ett hot mot hälsan hos en 

kvinnodominerad arbetsgrupp. 

Barn och ungas fritid, ökat aktivitetsbidrag och Sportotek 1,1 milj 

Fritidsnämnden har valt att förhyra Motorikens hus i Balticgruppens lokaler på Mariehem, vilket 

innebär att den årliga driftskostnaden blir ca 3,5 miljoner kronor högre än om man valt att bygga 

Gymnastikens hus i anknytning till den nya idrottshallen på Midgårdsskolan, vilket Vänsterpartiet 

förordade. I det alternativet fanns också konkreta förslag på lösningar för de s.k. mattsporterna. 

Midgårdsalternativet hade inneburit stora ekonomiska samordningsvinster med skolan, som då också 

hade fått utökade möjligheter, med närhet till lokalerna dagtid och chans att starta nya 

gymnasielinjer med inriktning på gymnastik och nycirkus.  

Valet av placering av Motorikens hus innebär att Fritidsnämndens budget drabbas hårt och riskerar 

att få stora negativa konsekvenser för Umeås föreningsliv. Det vill Vänsterpartiet undvika. Därför 

satsar vi 1,0 miljoner i ramförstärkning till Fritidsnämnden för att stärka aktivitetsstödet till barn och 

unga. Vi gör dessutom en särskild satsning på 0,1 miljoner till ett kommunalt Sportotek, där 

barnfamiljer kan låna sportutrustning istället för att behöva köpa nytt. 

Kommunalt barnombud 
Barns trygghet, uppväxtvillkor, hälsa och skolframgång ska vara ledstjärnan för all samhällsplanering 
och alla politiska beslut i Umeå kommun. Idag saknas en kommunal expertfunktion som har det 
övergripande ansvaret för att alla beslut också i realiteten föregås av en barnkonsekvensanalys, i 
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enlighet med kommunfullmäktigebeslutet från år 2005, och att ett barn- och ungdomsperspektiv 
lyfts i kommunens alla verksamheter. Vänsterpartiet vill inrätta en heltidstjänst som kommunalt 
barnombud i enlighet med vår motion till kommunfullmäktige 16-02-19. Barnombudet ska ingå i 
stadsdirektörens ledningsgrupp. För att finansiera detta vill vi ta bort tjänsten ”Samordnare EU-
migranter”, och istället inrätta en heltidstjänst som kommunalt barnombud.  

 
Tillgänglighetsstrateg 
Ett av Vänsterpartiets bidrag till den strategiska planen var att tillgänglighetsarbetet ska ha en 
särställning på alla nivåer i det kommunala arbetet. För at gå från ord till verkstad behövs en tydlig 
prioritering för det arbetet. Istället för en tjänst som omvärldsstrateg vill vi inrätta en heltidstjänst 
som kommunal tillgänglighetsstrateg. Vi vill att fokus på tillgänglighet ska genomsyra all kommunal 
verksamhet, på samma sätt som barnperspektivet, jämställdhetsperspektivet och 
folkhälsoperspektivet. Såväl tillgänglighetsstrategen som folkhälsostrateg, kommunalt barnombud 
och jämställdhetsstrateg bör finnas med på strategisk ledningsnivå. 
 

MÅL OCH VERKSAMHETSDIREKTIV FÖR UMEÅ KOMMUN 

 

Övergripande mål för Umeå kommun: 

 Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

 Umeå ska vara den barnvänliga staden där alla beslut föregås av en 
barnkonsekvensanalys och utgår från att främja barns uppväxtvillkor och motverka 
barnfattigdom 

 Alla beslut ska gagna den totala kommunnyttan utifrån ett medborgarperspektiv 

 Umeå ska på alla nivåer vara den klimatsmarta staden  

 Tillgänglighet ska ha en särställning i all stadsplanering och genomsyra alla 
verksamheters arbete 

 Umeå kommun ska säkerställa kommuninnevånarnas behov av bostäder genom att 
bygga bort segregation och finansiera byggnation av kommunalt ägda hyresrätter med 
rimliga hyror.  

 Jämställdhet mellan könen ska genomsyra alla beslut på alla nivåer 

 Ökat medarbetarinflytande är den vägledande principen för all verksamhetsutveckling 
 

Övergripande principer för stadsledningskontorets verksamhet: 

 Riktade statliga pengar som inkommer till kommunen ska fördelas ut till de nämnder som 

belastas av kostnaderna 

 Alla beslut av strategisk karaktär ska föregås av en dokumenterad barnkonsekvensanalys 

 Allt budgetarbete ska vara jämställd budgetering (gender budgeting) 

 Centralt viktiga funktioner så som kommunalt barnombud, folkhälsostrateg, 
tillgänglighetsstrateg och jämställdhetsstrateg ska ingå i stadsdirektörens ledningsgrupp 

  
Kommunstyrelsens uppdrag 

1. Att uppdra åt stadsledningskontoret att ta fram en modell för hur kommunens 

budgetprocess och budget ska genomsyras av gender budgeting (jämställd budgetering)  
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2. Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en övergripande HBTQ-policy som sedan 

ska vara vägledande för nämnder/styrelser arbete med mål, uppdrag och resultatmått 

 

3. Att ge stadsdirektören i uppdrag att utifrån kommunens samlade kompetens ta fram en plan 

för att säkerställa att alla högt ställda krav i upphandlingar efterlevs.  

 

4. Att i alla större detaljplaner som kommunen tar fram på egen mark säkerställa att det finns 

avsatt mark för framtida behov av offentlig verksamhet 

 

5. Att nya övergripande klimatmål tas fram som ska genomsyra alla nämnder och styrelsers 

verksamhet 

 

6. Att påbörja arbetet med att upprätta en vänort på Gaza. 

 

7. Att utvärdera och redovisa kommunens anlitande av bemanningsföretag 

 

8. Att ta fram en modell för hur investeringar ska prioriteras mot varandra, med viktning utifrån 

medborgarnytta och långsiktig kommunnytta 

 

9.  Att utvärdera effekten av beslutet om en gemensam förvaltning avseende ekonomi, interna 

och externa processer samt kvalitativa aspekter 

 

10. Att utreda möjligheten att ge ut en grön obligation för att finansiera kommande 

investeringar, i syfte att säkerställa att tillräckligt med investeringsmedel finns för att klara 

ett bostadsbyggande på minst 200 lägenheter per år inom Bostaden. 

 

11. Att utreda införandet av kollektivkontrakt inom Bostaden 

 

12. Att utreda möjligheterna att skapa ett kommunalt byggföretag för att öka byggandet av 

bostäder (och minska bostadsbristen).  

 

13. Att utreda möjligheten att skapa en gemensam bostadskö för de allmännyttiga 

bostadsföretagen i Umeåregionen, där möjligheten för privata hyresvärder att ansluta sig 

finnas med.  

 

14. Att kommunen verkar för att pendeltåget mellan Vännäs och Umeå förlängs till Holmsund.  

 

15. Att uppdra åt kommunfullmäktige att fastställa nya direktiv för kommunstyrelsens 

utvecklingsanslag. 

 

16.  Att verka för att hela kommunen ställer om till klimatsmart kost och ökar mängden 
vegetarisk mat  
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17. Att ta fram en tidplan, effekter och kostnadseffektiviseringar för slopad karensdag för skola – 

funktionshinder- äldreomsorg 

 

18. Att uppdrag till Bostaden AB att planera för byggande av kollektivhus 

 

19. Att ge stadsdirektören i uppdrag att utarbeta ett förslag till portalparagraf för hela 

kommunkoncernens ägardirektiv som ska gälla för alla bolag utifrån principerna; social, etisk, 

ekologisk hållbarhet, tydliga miljö- och klimatmål, vita jobb-modellen, kommunens 

jämställdhetsmål, tillgänglighet ska ha en särställning, meddelarfrihet för såväl anställda som 

politiker, boendeinflytande och demokratiutveckling främjas, öppenhet och transparens 

gentemot allmänhet och media, utveckla medborgardialog för utvecklingsfrågor och inre 

kvalitet, sociala hänsyn ska prägla all upphandling, att bolagen är en viktig resurs för 

kommunens skolor och ska bidra med arbetsrehabilitering och praktikplatser 

 

20. Att ge stadsdirektören i uppdrag att tillsammans med UKF och Bostaden AB ta fram ett 

förslag på hur en inomhuslekplats kan utformas på taket ovanpå gamla biblioteket, dvs en 

icke-kommersiell plats vid Vasaplan.  

 

21. Att ge stadsdirektören i uppdrag att i samråd med Miljö- och Hälsoskyddsnämnden peka ut 

ett valfritt investeringsprojekt där klimatkalkyl används och därefter utvärderas. 

 

MEX (Mark och Exploatering)  
 

22. Att ta fram ett förslag till lösning för att flytta skjutbanan på I20 i syfte att underlätta 
bostadsbyggande  
 

23. Att utreda hur Umeå kommun prismässigt ligget till jämfört med den privata marknaden 
gällande priser för småhustomter som ett led i att öka möjligheterna att långsiktigt säkra 
mark för ett ökat bostadsbyggande.   

 
24. Att utreda möjligheten att genomföra ett projekt med markfördelning för flerbostadshus, där 

kommande hyresnivåer väger tungt för vilket företag som får bebygga marken 
 

25. Att prioritera att ta fram nya fördjupade översiktsplaner och detaljplaner som kan ge störst 
mängd nya bostäder och som skapar störst förutsättningar för fler arbetsplatser. 

 

NÄMNDSSPECIFIKA UPPDRAG  

För- och grundskolenämnden 

 

26. Att ta fram en handlingsplan för att nå Kommunfullmäktiges mål om 15 barn per grupp i snitt 
i förskolan, med målet att nå upp till Skolverkets allmänna råd för barngruppernas storlek. 
Handlingsplanen ska vara kopplad till en specifik tidplan och plan för finansering. 

27. Att utreda behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid samt möjligheter till införande av 
obekväm arbetstid på befintliga förskolor med strategisk placering 

28. Att fasa ut användandet av bemanningsföretag till förmån för egna vikariepooler 
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Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 

29. Att ta fram en tidplan för renovering/ansiktslyftning av Fridhemsgymnasiet samt utarbeta en 

attraktiv gymnasiestruktur för kommunala gymnasieskolor i samverkan. 

30. Att utveckla en omfattande plan för kompetensförsörjning och kompetensutveckling i 

samarbete med universitetet. Budgeten ska kopplas till behovet av nyrekrytering av personal 

samt en förstärkt utbildningssatsning. 

31. Att utveckla YH och Viva Komvux för att möta framtida behov av relevant och bra utbildning 

för medborgare och nyanlända. Få in folk i utbildningar som leder till jobb!  

32. Att språkintroduktion prioriteras och är likvärdigt representerade på gymnasieskolorna. 

33. Att implementera integrationsprojekt med fokus på kvinnosyn, jämställdhet, 

hedersrelaterade problem mm. 

Individ- och Familjenämnden 

34. Att skyndsamt se över uppdraget/avtalet med landstinget gällande Centrum mot våld så att 

det syftar till ett brett uppdrag som innefattar alla former av sexuellt våld och nära 

relationer; könsköp/sex mot ersättning, våldtäkter och sexuella övergrepp, våld i nära 

relationer (brett uppdrag med ett anhörigperspektiv/signifikanta andra), hedersrelaterat 

våld/extrem kontroll och HBTQ-personers utsatthet samt utvecklas och planeras för att vara 

en spjutspetskompetens för hela länet/framtida storregion 

35. Att utforma särskilda mål för EKB-verksamheten med syftet att alla minderåriga som kommer 

till oss ska vilja bo kvar i Umeå.  

36. Att se över samarbetet med Miljö- och Hälsoskyddsnämnden gällande Budget- och 

skuldrådgivningen så att vi kan uppnå ökad samverkan riktat mot vuxna/familjer med 

minderåriga barn 

Äldrenämnden 

37. Att påbörja implementeringen av Gender Budgeting. 

38. Att utveckla ett koncept för barnvänliga äldreboenden. 

39. Att påbörja avvecklandet av LOV och planera för övertagande av privatiserad verksamhet, 

med målet om en hemtjänst i världsklass. 

40. Att identifiera en eller flera hemtjänstgrupper som lämpar sig för försök med 6 timmars 

arbetsdag. 

Överförmyndarnämnden 

41. Att se över möjligheten att anställa professionella gode män i kommunal regi  

42. Att införa en övre gräns för hur många godmansuppdrag en lekman bör ha 

43. Att se över hur nämnden kan implementera Gender Budgeting 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 

44. Att se över Budget- och skuldrådgivningens lokalisering till en mer medborgarvänlig plats 

45. Att se över hur nämnden kan implementera Gender Budgeting 

46. Att föra statistik över hur kommunen prioriterar gång- och cykelvägar jämfört med bilvägar 
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Byggnadsnämnden 

47. Att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram fler detaljplaner på egen mark på områden 
där vi skyndsamt kan komma fram med detaljplaner, samt ta fram flexibla detaljplaner som 
ett sätt att möjliggöra ökat bostadsbyggande 

 

Tekniska nämnden 
 

48. Att barns säkerhet ska lyftas in som ett dokumenterat perspektiv i all stadsplanering  

49. Att uppdra åt Gator och Parker samt Fastighet att arbeta fram ett gemensamt direktiv för en 

jämställd drift 

50. Att uppdra åt Gator och parker att ta fram en långsiktig plan för ett Bilfritt centrum och 

identifiera vilken/vilka gator som kan stängas av inom centrumfyrkanten till förmån för gång-

, cykel och kollektivtrafik  

51. Att tillgodose god tillgänglighet för de hållbara färdsätten 

52. Att se över möjlig driftsamverkan på IT-området i syfte att effektivisera och uppnå 

synergieffekter mellan IT-enheten, Bostaden AB och Umeå Energi 

 
Kulturnämnden 
 

53. Att se över hur nämnden kan implementera Gender Budgeting 

Fritidsnämnden 
 

54. Att påbörja implementeringen av Gender Budgeting. 

       

INVESTERINGSUPPDRAG 

 
F-6 skola och förskola i Bullmark, investeringskostnad, 35 + 22 miljoner 
Vänsterpartiet vill att det byggs en ny F-6-skola och en förskola i Bullmark (gamla skolan konverteras 
till förskola) i enlighet med gällande investeringsplan och Sävar kommundelsnämnds beslut. 
Nuvarande F-6-skolan i Bullmark är fullbelagd och bedriver idag verksamhet i baracker. I det läget är 
det ohållbart att inrymma 10-12-åringar från Bullmarks upptagningsområden i Sävar skola, eftersom 
Sävar skola också lider sådan brist på lokaler att verksamhet bedrivs i baracker. En fortsatt F-6 skola i 
Bullmark ger bättre förutsättningar för området att vara en del av kommunens övergripande mål för 
befolkningstillväxt samt tillför tilltro till bygden och dess framtidsutveckling. För en bygd som 
Bullmark med en positiv befolkningsutveckling där antalet barn har ökat under en längre tid och 
beräknas fortsätta öka är det både ohållbart och kortsiktigt att begränsa nybyggnationen endast till 
en F-3-skola, vilket För- och grundskolenämnden beslutat. 
 
Nedskärningskravet på skolans investeringsbudget stryks 
I den liggande investeringsplanen ingår en generell minskning av investeringsbudgeten för Utbildning 
F-9 på totalt 90 miljoner över två år. Detta minskningskrav från förra årets budgetfullmäktige är 
anledningen till att Socialdemokraterna vill lägga ner mellanstadierna i Bullmark och Botsmark, vilket 
Vänsterpartiet reserverat sig mot. Den generella minskningen vill Vänsterpartiet stryka. Om det är 
några investeringar som Umeå kommun bör prioritera så är det investeringar i barns vardag. 
Investeringar i skolan har varit eftersatta i många år i kommunen, och med en årlig ökning på flera 
hundra elever är det klokt i att investera i bra skolor för alla barn i kommunen. 
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Gymnastikhall/Idrottshall Tomtebo, 35 miljoner 
Målsättningen är att en ny grundskola och idrottshall byggs på Tomtebo 2018. Barnkullarna på 
Tomtebo både är och kommer att vara väldigt stora de närmaste tio åren. Med den 
befolkningsutveckling som vi har i de östra stadsdelarna med en förväntad ökning av antalet barn och 
ungdomar i åldersspannet 6-18 år på mellan 35-40 procent under den kommande 10-årsperioden så 
blir en ny hall på Tomtebo en alltmer nödvändig investering. Idrottsföreningen GUIF som organiserar 
40 procent av alla barn och ungdomar i de östra stadsdelarna får allt svårare att lösa träningstider för 
sina 118 lag. Kan GUIF även fortsättningsvis organisera 40 procent av ungdomarna så handlar det om 
tränings- och matchtider för 150 lag i innebandy, fotboll och handboll under den närmaste 10-
årsperioden. Vänsterpartiet ser det som absolut nödvändigt att satsa på och före annat prioritera en 
ny idrottshall på Tomtebo. 
 

Lekpark i centrum – Inkluderad i andra etappen på Rådhusesplanaden, 27 milj 
Rådhusesplanadens andra etapp är i liggande investeringsplan beräknad till 27 miljoner. 
Vänsterpartiet vill att denna ombyggnation fokuserar på att göra hela Rådhusesplanaden cykel-, 
gång- och barnvänlig. Vi menar att de planerade etapperna tre och fyra för ytterligare ombyggnation 
av Rådhusesplanaden bör strykas, av ekonomiska skäl. Vi anser m.a.o. att den vidare 
ombyggnationen av Rådhusesplanaden inte ska få kosta mer än 27 miljoner totalt. 
En lekplats i centrum bör dels vara väldigt central och hålla en hög kvalité så att den passar in stadens 
absoluta centrum och är ett attraktivt utflyktmål för stor och liten. t ex gärna en gestaltning som har 
konstnärliga inslag samt med gunga för barn i rullstol. Denna lekpark bör ligga på Umeås paradgata 
och slår man ihop satsningen på lekpark och Rådhusesplanadens andra etapp så minskas den delen 
av framtida investering.  
 
Kommunalt HVB-hem, 7,0 mkr 
Individ- och familjenämnden är eniga om att göra detta, men har ingen planerad investering för 
ändamålet. Vänsterpartiet avser inte att bygga helt nytt utan att göra upprustningar och 
ombyggnationer av befintliga lokaler, vilket redan ligger som ett utredningsuppdrag på 
socialdirektören. I vårt budgetförslag räknar med att hämta igen 8,2 miljoner genom att göra det i 
egen kommunal regi framför privata lösningar i södra Sverige. 
 

V stryker/skjuter upp följande investeringar till skillnad från S-förslag: 

 

 Rådhustorget stryks (totalt 65 miljoner, ger ca 3,5 milj i minskade avskrivningar och 
räntekostnader) 

 Rådhusesplanaden etapp 3 och 4 stryks (totalt 45 miljoner)(här behåller vi 
Rådhusesplanadens etapp 2 på 27 miljoner för att bl.a. göra mer cykelvänligt samt bygga en 
lekplats för barn med normbrytande funktionalitet) 

 Norra Renmarkstorget stryks (36,1 miljoner) 

 Södra Renmarkstorget stryks (39,2 miljoner) 

 Vasaplan skjuts upp till tidigast 2018 (45 miljoner). Både av ekonomiska skäl, men framför allt 
för att få en bättre planering med ett hundraårsperspektiv för maximal brukarvänlighet för 
alla brukargrupper. 
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(-) 
Den riktiga oppositionen 

- budget 2017 

 
Inledningsvis 
 
Visionen ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Umeå kan inte bli verklighet utan 
omfattande reformer för en grön och en feministisk omställning. Patriarkala och kapitalistiska 
maktstrukturer måste utmanas och monteras ner. 
 
Under mandatperioden har det visat sig allt tydligare att Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ 
Umeå och Ellika Nordström, oberoende grön, är den riktiga kommunpolitiska oppositionen i 
Umeå som kan utmana, ifrågasätta, och vara en blåslampa för att politiken ska gå mer till 
vänster. Vi lägger de konkreta förslagen för hur Umeå kan gå i en mer rosa, grönare och 
rödare riktning. Svaren för hur Umeå blir rättvisare, jämlikare och grönare kommer från 
vänster. Att ta ansvar för kommande generationer kräver mer än ett steg framåt och två steg 
tillbaka. Vi vill skapa förutsättningar för ett klimatneutralt leverne och ett Umeå där alla 
människor, gamla som nya, kan leva ut sina drömmar i trygghet och respekt för varandra. 
 
När de gröna och de feministiska delarna av vänsterrörelsen möts, när aktivister och 
parlamentariker talar med en och samma röst, så levandegörs lokaldemokratin och ingjuter 
hopp istället för politikerförakt. Den riktiga oppositionen utmanar kommunpolitiska 
maktstrukturer och öppnar fönstren till de slutna styrelserummen. Detta är vårt 
gemensamma budgetförslag, dvs. Ellika Nordström och Fi stödjer Vänsterpartiets 
budgetförslag, med följande tillägg: 
 

Ellika  (-) 
 
55. Intern klimatkompensation, 0,5 mkr 
Att införa ett system i kommunen där en viss klimatkompensation betalas in till ett centralt 
klimatkonto för klimatpåverkande resor. De ackumulerade medlen omfördelas sedan till 
inköp och aktiviteter som minskar utsläppen av klimatpåverkande gaser. 
 

− Exempelvis 20 % av biljettkostnaden för flyg och en viss fast avgift för fordon i 
kommunens bilpool och egna fordon som går på fossila bränslen. 

− Hanteras automatiskt via kommunens ekonomisystem 
− MHN får i uppdrag att omfördela pengarna via ett ansökningsförfarande, vars 

riktlinjer tas fram av samma nämnd (beslutas i KF). 
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(-) 
− Genom att ha kvar pengarna i kommunen, till skillnad från att köpa 

klimatkompensation från ett utomstående företag så stannar skattepengarna i 
verksamheten, men omfördelas till klimatnytta. 

 
Syftet är att omfördela pengar till klimatinsatser och att ha en dämpande effekt på 
klimatpåverkande resor. Förslaget finansierar sig självt genom 
klimatkompensationspengarna. 
 
Karlstads kommuns riktlinjer: 
http://carbonn.org/uploads/tx_carbonndata/Klimatkompensation_01.pdf 
 
Exempel från Miljönämndens ordförande i Karlstad: 
https://mpkarlstad.wordpress.com/2014/11/26/karlstad-kommun-klimatkompenserar-
cykelbussar-till-forskolor-och-minskat-matsloseri/ 
 

56. Reviderade riktlinjer för tjänsteresor 
Att revidera kommunens riktlinjer för tjänsteresor för att: 

− Introducera klimatkompensationen 
− Inkludera tågresor som en del av policyn 
− Införa årlig statistik över resor 
− Införa en rekommendation om att välja tåg vid längre resor (istället för flyg) 
− Förtydligar riktlinjerna för tjänsteresor och privat bil behövs 

 
Syftet är att i ökad grad styra tjänsteresor mot hållbara alternativ och att minska resorna 
generellt, samt att förtydliga att flygresor ska företas med stor återhållsamhet. 
 
Karlstad kommuns riktlinjer: 
http://karlstad.se/globalassets/filer/kommun-och-politik/kallelser-
protokoll/2013/kommunfullmaktige/2013-11-21/05-arende-03---riktlinjer-for-tjansteresor-i-
koncernen-karlstads-kommun/04.-riktlinjer-for-tjansteresor.pdf 
 
Umeå kommuns riktlinjer: 
http://www.umea.se/download/18.111c54ee13d1c0bc52719bd/1362036162231/Riktlinjer+
f%C3%B6r+tj%C3%A4nsteresor.pdf 
 
Umeå kommun granskning: 
http://www.umea.se/download/18.2d25dac514ab9dce163408f/1420817057957/Efterlevna
d+av+riktlinjer+f%C3%B6r+tj%C3%A4nsteresor_rapport_2014-12-02.pdf 
 
57. Livsmedelspolicy med kontrollpunkter 
Att införliva en livsmedelspolicy som en del av arbetet med upphandlingspolicyn, med bland 
annat fokus på minskad klimatpåverkan och minskad mängd gifter i maten. Det behövs en 
samlad strategi för kommunens miljö- och klimatpåverkan när det kommer till mat - enskilda 
beslut räcker inte. Det finns idag flera olika mål, både beslutade och halvofficiella, som bör 

http://carbonn.org/uploads/tx_carbonndata/Klimatkompensation_01.pdf
https://mpkarlstad.wordpress.com/2014/11/26/karlstad-kommun-klimatkompenserar-cykelbussar-till-forskolor-och-minskat-matsloseri/
https://mpkarlstad.wordpress.com/2014/11/26/karlstad-kommun-klimatkompenserar-cykelbussar-till-forskolor-och-minskat-matsloseri/
http://karlstad.se/globalassets/filer/kommun-och-politik/kallelser-protokoll/2013/kommunfullmaktige/2013-11-21/05-arende-03---riktlinjer-for-tjansteresor-i-koncernen-karlstads-kommun/04.-riktlinjer-for-tjansteresor.pdf
http://karlstad.se/globalassets/filer/kommun-och-politik/kallelser-protokoll/2013/kommunfullmaktige/2013-11-21/05-arende-03---riktlinjer-for-tjansteresor-i-koncernen-karlstads-kommun/04.-riktlinjer-for-tjansteresor.pdf
http://karlstad.se/globalassets/filer/kommun-och-politik/kallelser-protokoll/2013/kommunfullmaktige/2013-11-21/05-arende-03---riktlinjer-for-tjansteresor-i-koncernen-karlstads-kommun/04.-riktlinjer-for-tjansteresor.pdf
http://www.umea.se/download/18.111c54ee13d1c0bc52719bd/1362036162231/Riktlinjer+för+tjänsteresor.pdf
http://www.umea.se/download/18.111c54ee13d1c0bc52719bd/1362036162231/Riktlinjer+för+tjänsteresor.pdf
http://www.umea.se/download/18.2d25dac514ab9dce163408f/1420817057957/Efterlevnad+av+riktlinjer+för+tjänsteresor_rapport_2014-12-02.pdf
http://www.umea.se/download/18.2d25dac514ab9dce163408f/1420817057957/Efterlevnad+av+riktlinjer+för+tjänsteresor_rapport_2014-12-02.pdf
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(-) 
sammanställas i en långsiktig plan där politiken sätter riktningen. T ex finns inget gällande 
mål om andel ekologiska livsmedel. Målet med 35 % ekologiska livsmedel gick ut 2015 och 
Måltidsservice/Tekniska nämndens egna mål om 30 % 2016. Det finns heller inget politiskt 
antaget mål om minskad klimatpåverkan från matkonsumtion i kommunen (det finns bara ett 
löst föreslaget mål från projektet “klimatsmart menyplanering”). 

• Livsmedelsstrategin ska innefatta flera mål om minskad klimatpåverkan med tydliga 
mätpunkter. 

• Livsmedelsstrategin ska innefatta flera mål om minskad mängd gifter i maten, med 
flera mätpunkter. 

 
Punkter som bör inkluderas i policyn: 

− Djurskyddsregler 
− Krav på säkerhet för arbetare (ILO) 
− Minskat matsvinn 
− Miljökrav 

 
Karlstad kommuns policy: 
http://karlstad.se/globalassets/filer/grundskola/staben/livsmedelspolicy-karlstads-
kommun.pdf 
 
Projektet klimatsmart menyplanering (Umeå kommun) 
http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/matlunch/matenviserverar/
klimatsmartekologiskochnarproduceradmat/klimatsmartmenyplanering.4.6628222f151a76e
ae979fc0.html 
 
58. Miljöstöd till upphandlingsbyrån, 0,7 mkr 
Att tillgodose att Upphandlingsbyrån får nödvändigt stöd med miljökompetens i sitt arbete. 
Miljö- och klimatpåverkan är en väldigt stor del i upphandlingen, men enheten saknar denna 
specifika kompetens. Syftet är att se till att Umeå kommun upphandlar klimatsmart. 
 
 
 

http://karlstad.se/globalassets/filer/grundskola/staben/livsmedelspolicy-karlstads-kommun.pdf
http://karlstad.se/globalassets/filer/grundskola/staben/livsmedelspolicy-karlstads-kommun.pdf
http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/matlunch/matenviserverar/klimatsmartekologiskochnarproduceradmat/klimatsmartmenyplanering.4.6628222f151a76eae979fc0.html
http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/matlunch/matenviserverar/klimatsmartekologiskochnarproduceradmat/klimatsmartmenyplanering.4.6628222f151a76eae979fc0.html
http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/matlunch/matenviserverar/klimatsmartekologiskochnarproduceradmat/klimatsmartmenyplanering.4.6628222f151a76eae979fc0.html
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(-) 
Feministiskt initiativ (F!) 
Feministiskt initiativ verkar för ett Umeå fritt från våld och diskriminering. För att nå vårt mål 
behöver det politiska arbetet kring antidiskriminering ständigt stå i fokus och sluta betraktas 
som ett särintresse. Vi tillför de saknade perspektiven i kommunpolitiken genom vårt arbete. 
Vi vill att alla umebor skall kunna utveckla sin fulla potential som människor och att slippa 
begränsas av destruktiva normer och strukturer. 
 
59. Ett MR-råd för jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter samt en MR-strateg, 1 
mkr 
– Att uppdraget till Jämställdhetsutskottet utvidgas till att vara ett forum för kritisk 
granskning av kommunens verksamhet – såväl internt som externt, samt 
– Att Kommunen inrättar en heltidstjänst om MR-strateg.  
MR-strategen ska jämte jämställdhetsstrategen ha en antirasistisk profil och det 
övergripande ansvar för tio-punktsprogrammet (ECCAR), med fokus på att bl.a. motverka 
majoritetssamhällets fördomar gentemot exempelvis etniska minoriteter och migranter. 
 
Bakgrunden till detta förslag är dels att det i hög utsträckning saknas intersektionella 
perspektiv i det politiska arbetet, dels att Jämställdhetsutskottet i dag inte granskar 
nämnder/styrelser på det kraftfulla sätt som det borde. Idag krävs att det finns enskilda 
partipolitiska ledamöter i utskottet, som har kunskap om det intersektionella perspektivet 
och därmed trycker på i olika sakfrågor. För att åtgärda detta kräver vi ett nytt forum som 
remissinstans, där civilsamhällets platser förstärks. 
 
60. Medlemskap i det antirasistiska nätverket ECCAR, 0,01 mkr 
Att Umeå kommun ansöker om medlemskap i det antirasistiska nätverket ECCAR (European 
Coalition of Cities against Racism). Syftet är att arbeta i enlighet med ECCAR:s 
tiopunktsprogram för en mainstreaming av antirasismen inom kommunpolitiken. 
Medlemskapet i ECCAR kostar 1000 € (~10.000kr) per år och innebär att kommunen ska 
återrapportera sitt arbete vartannat år. 
 
61. Ett inkluderande SFI 
Att utreda förutsättningar och kostnader för ett inkluderande SFI med syfte att bryta 
exkluderingen av EU-medborgare från samhället. Fler personer bör kunna ta del av SFI-
utbildningen, för att på det sättet underlätta förutsättningarna på bl.a. arbetsmarknaden. För 
att kunna genomföra detta krävs utredningar för kostnader och finansiering. 
 
62.  Ett HBTQ-råd 
Att utreda förutsättningarna för ett HBTQ-råd som ska bevaka kommunens arbete med hbtq-
frågor och vara remissinstans. Företrädelsevis kan man utgå från Göteborgs modell, för att 
sedan i sin tur anpassa rådet till Umeå kommuns förutsättningar. Utredningen bör ge svar på 
vilka fördelar/nackdelar som kan finnas med ett råd, vilka mätbara delmål som bör tillsättas, 
vilka representanter som bör sitta som sakkunniga, kostnader, tidsram för dess verksamhet, 
m.m. 
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(-) 
63. Demokratisering av kommunpolitiken 
Att ta fram konkreta förslag för hur kommunpolitiken kan demokratiseras och för att främja 
dialogen mellan politiker/invånare under mellanvalsperioden. 
 
Idag finns ett växande gap mellan väljare/civilsamhället och kommunpolitiken, med bakgrund 
bl.a. i att medborgarförslagen och radiosändningarna av fullmäktiges sammanträden tagits 
bort. Detta kan få allvarliga konsekvenser för medborgarnas tilltro till förtroendevalda och 
därmed demokratin. För att motverka denna utveckling föreslår vi att kommunstyrelsen tar 
fram konkreta förslag för att främja dialogen mellan politiker/invånare under 
mellanvalsperioden. Ett sätt är att implementera konceptet allmänhetens frågestund, med 
inspiration från Växjö kommun, och i enlighet med Demokratiutredningens förslag (där Umeå 
kommun ställde sig bakom detta förslag i sitt remissvar).  
 
64. Redovisa talartiden i fullmäktige 
Att se till att talartiden i kommunfullmäktige redovisas utifrån ett jämställdhetsperspektiv i 
slutet av varje kommunfullmäktigesammanträde. Syftet är att med hjälp av statistiken påvisa 
hur politiken påverkas av ojämlika förhållanden, sett till talartiden. Målet är att få till en så 
jämn fördelning av talartiden som möjligt.   
 
65. Förbättra kommunens hemsida 
Att uppdra åt Kommunikationsavdelningen att se till att kommunens hemsida förbättras 
avsevärt. Förbättringen ska bygga på studier om brukarvänlighet och av hur användarvänlig 
invånarna upplever hemsidan. Resultaten av undersökningarna ska utgöra utgångspunkt i 
förbättringsarbetet. 
 
66. Att tydligare koppla divestering i samklang i målet om "Fossilfritt Umeå" 
Att Umeå kommun tydligare kopplar divestering till målet om ett ”Fossilfritt Umeå”, det vill 
säga, att dra tillbaka investeringar i fonder, aktier, m.m. som är etiskt/moraliskt 
oförsvarsbara.  Om Umeå kommun menar allvar med sin antagna vision om att vara 
fossilfritt, kräver detta tydliga spelregler. En central punkt handlar om divestering inom 
kommunal verksamhet – det vill säga, att dra tillbaka investeringar i fonder, aktier, m.m. som 
är etiskt/moraliskt oförsvarsbara. Investeringar i fossil energi utgör ett reellt hot mot både 
människor och planeten. 
 
67. Friskvård för pensionärsföreningar 
Att utreda kostnader och finansiering, samt ta fram riktlinjer för hur kommunen kan satsa 
mer på aktiviteter för äldre – gärna på samma premisser som ungdomsidrott.  
 
68. Intersektionell analys av våld i nära relationer 
Att ge individ- och familjenämnden i uppdrag att verka för att bredda sin analys kring våld i 
nära relationer. Detta innebär att beakta flerfaldiga former av våld som kan förekomma och 
samverka, samt att presentera åtgärder. 
 
69. Verka för ett kunskapslyft om det ekonomiska våldet 
Att ge individ- och familjenämnden i uppdrag att verka för ett kunskapslyft kring den 
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(-) 
våldsutövning som är vanligt förekommande: det ekonomiska våldet. Forskning visar att 
ofriden inte nödvändigtvis upphör, endast för att kvinnan lämnar sin våldsamma man. 
Tvärtom blir myndigheter omedvetet indragna till att administrera mannens fortsatta 
förtryck, snarare än att motverka det. Detta kräver en större medvetenhet kring hur 
ekonomiskt våld fungerar. 
 
70. Mer medvetenhet om jämställdhet och konflikthantering i skolan 
Att ge för- och grundskolnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, i samråd 
med jämställdhetsutskottet, i uppdrag att utreda hur pacifism och konflikthantering kan 
inarbetas i befintliga genus- och normkritiska skolkurser, i samklang med det nationella 
delmålet om att allt könsbaserat våld ska utplånas. 
 
 
 

*    *    * 
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