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Alliansen Umeå tror på hela Umeå. Med en aktiv politik kan vi ge alla i kommunen en möjlighet att växa och 
utvecklas. Det förutsätter ett öppet och tillåtande klimat, där nya idéer möts av nyfikenhet och entusiasm. 

Alliansen Umeå består av fyra olika partier med olika idétraditioner och bakgrund. Vår gemensamma utgångspunkt 
är tilltron på människan och människans egen förmåga att fatta beslut – enskilt eller tillsammans med andra. Vi 
tror att alla människor vill bidra och känner glädje i att bidra till det gemensamma.Alliansen Umeå vill öppna den 
kommunala sfären för fler just för att fler ska få bidra till det gemensamma. Den kommunala organisationen måste 
vara flexibel så att våra gemensamma skattepengar används på bästa möjliga sätt utifrån varje människas unika 
behov. Alliansen Umeå utgör en stabil och kreativ grund för ett nytt ledarskap för Umeå.
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• Bättre arbetsmiljö för de anställda i kommunen
• Prioritera kunskapsutveckling, trygghet och 
 tillgänglighet i äldre- och handikappomsorgen 
• Ge kvinnor och män samma möjligheter
• Bättre kollektivtrafik genom ökad turtäthet 
• Kulturen är en viktig del i tillväxtstaden Umeå

•  Mindre resurser till administration - mer   
 resurser till förskola, skola, äldreomsorg och 
 handikappomsorg
• Krafttag för att förbättra företagsklimatet 
• Fokusera på kunskap och bildning 
• Ett tryggare, renare och säkrare Umeå 
• Minska utanförskapet. Arbetslinjen gäller även 
 lokalt.

AlliAnsen umeås förslAg för ett Bättre umeå
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sAmmAnfAttning 

För sjätte året i rad presenterar Alliansen Umeå ett gemensamt budgetförslag för Umeås framtida utveckling. Vårt 
budgetalternativ för 2012 utgör en stabil och trygg grund för att möjliggöra ett växande Umeå. Alliansen prioriterar 
satsningar på välfärdens kärna och detta möjliggörs inte minst av den starka utvecklingen i svensk ekonomi. Fler 
människor i arbete och därmed ökade skatteintäkter kan användas för att möta volymökningar inom en rad 
områden. Finansieringen av våra förslag sker också genom att minska och samordna gemensam administration. 
Men det krävs krafttag och tydliga direktiv för att inte den stora förvaltningsomorganisationen i detta läge ska 
misslyckas.

Alliansen Umeå vill stärka näringslivet. Umeå är en ung stad med en kreativ och innovativ miljö, vilket fungerar 
som en grogrund för entreprenörer. Ändå finns det mycket att göra för att förbättra klimatet för företagande. Det 
ska vara enkelt, utvecklande och lönsamt att starta och driva företag i Umeå. Vi är bekymrade över kommunens 
näringslivsklimat. För att komma tillrätta med det föreslår Alliansen införande av s.k. utmaningsrätt, satsning på 
företagsinkubatorer och bättre förutsättningar för handelsetableringar i kommunen. Mer verksamhet skall 
upphandlas i konkurrens. Målsättningen är att innan utgången av 2014 bli rankad som en av de tio bästa 
kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. 

Under förra året ökade Umeå kommuns befolkning med 1400 personer och vid årsskiftet 2010/2011 var 
invånarantalet 115 500 personer. Värt att notera är att inflyttningen var ca 7000 personer under 2010 – men ändå 
har befolkningen ”bara” ökat med ca 1400 personer. Detta eftersom utflyttningen från kommunen var 6000 
personer. Att få en större andel av dessa utflyttare att vilja och kunna bo kvar i Umeå är en av de största 
utmaningarna som vi står inför. 

Alliansen Umeå vill att Umeå ska ha Sveriges bästa skola. Vi ser bristerna i Umeås skolor när det gäller såväl 
arbetsmiljön i grundskolan som barngruppernas storlek i förskolan. Därför förslår vi extra medel för att nå dels 
målsättningen med 15 barn per grupp, dels för att möjliggöra minskade klasstorlekar på högstadiet. Vi välkomnar 
att socialdemokraterna och vänsterpartiet äntligen beslutat att tillföra de resurser som behövs i förskolan, men 
beklagar samtidigt att man inte vill göra något åt klasstorlekarna på högstadiet.

Den största satsningen i Alliansens budget sker inom äldreomsorgen och handikappomsorgen. Vi vill se ett 
mänskligare Umeå. Livet ska levas från den första till den sista dagen, oavsett ålder och funktionsnedsättningar. Alla 
människor måste kunna påverka sitt liv, hela livet. Ingen människa är precis lik en annan och detta gäller naturligtvis 
även äldre, därför vill Alliansen Umeå i högre utsträckning sätta brukaren och dennes vilja och behov i centrum. 
Kommunen ska stödja och kunna komplettera men inte ställa krav på anhöriga att vårda en närstående. 

Krafttag tas också för att förbättra arbetsmiljön för de anställda inom Umeå kommun. De i nationell jämförelse 
höga sjuktalen är inte acceptabla. Bildandet av intraprenader - verksamheter och arbetsplatser med större 
frihetsgrad och påverkansmöjligheter för de anställda måste uppmuntras. 

Vidare föreslås en stegvis skattesänkning med 1 krona under en fyraårsperiod. För en familj med normalinkomst, där 
båda arbetar, skulle det ge 6000 kr mer i plånboken per år. Detta är viktigt i synnerhet för dem med låga inkomster.

En satsning på en ny fotbollshall på Noliaområdet och ökat föreningsstöd möjliggör bättre förutsättningar för 
föreningslivet i Umeå. För att förbättra kollektivtrafiken och få ännu fler umebor att åka buss så ska turtätheten 
ökas. På försök införs en s.k. flexlinje inom lokaltrafiken (buss på beställning). Byggandet av en ny gång- och 
cykelbro över Umeälven mellan Lundåkern och Bölesholmarna tidigareläggs till år 2012.
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mer entreprenörskAp i 
umeå 

Umeå är en ung stad med en kreativ och innovativ mil-
jö, vilket fungerar som en grogrund för 
entreprenörskap. Ändå finns det mycket att göra för att 
förbättra klimatet för företagare. Det ska vara enkelt, 
utvecklande och lönsamt att starta och driva företag i 
Umeå. Fokus ska vara på entreprenören och 
innovatören och hur man kan underlätta deras 
verklighet i Umeå. Ett företagsklimat som är öppet och 
inkluderande ger stöd till entreprenörer i en mångfald 
av verksamhetsformer och har flexibilitet för att 
passa olika innovatörers behov. Att kommunens 
aktörer har en bra samverkan med näringslivet skapar 
förutsättningar för att tillsammans driva Umeås 
utveckling framåt. 

Idag finns det dock socialt konstruerade orättvisor som 
försvårar för vissa att starta egna företag. Därför måste 
det finnas insatser för att öka och stödja företagande 
bland kvinnor. Detta ska utföras som en naturlig del av 
den ordinarie verksamhet som kommunens 
aktörer kring entreprenörskap och innovation bedriver. 
En stor del handlar om kommunikation och 
informationsspridning för att på ett bättre sätt nå ut till 
dem som är underrepresenterade inom 
egenföretagande. 

Förutsättningar för nyföretagandet och 
företagsklimatet i Umeå

För att Umeå ska fortsätta växa, och därigenom stärka 
Umeåregionens ställning i förhållande till övriga landet, 
så krävs det ett bättre företagsklimat. Att Umeå som en 
tillväxtstad fortsätter att hamna på dåliga placeringar i 
olika sorters rankingar är allvarligt. 

Umeå kommun tappade förra året 20 placeringar - till 
plats 187 av 290 kommuner - i Svenskt Näringslivs 
ranking över företagsklimatet i Sverige. Vi har under 
det gångna året inte lyckats förbättra läget och ligger 
med den lista som publicerades i maj 2011 kvar på plats 
187. Umeå är således snart sämst i klassen. Det behövs 
krafttag för att vända utvecklingen med Umeås dåliga 
företagsklimat. 

Alliansen Umeå har föreslagit en rad åtgärder som alla 
fått kalla handen från socialdemokraterna. Problemet 
är att socialdemokraterna struntar i alla signaler om 
problem. Man verkar ointresserade helt enkelt. 
Samarbetet med Vänsterpartiet gör det dessutom 
ännu värre. I budgetförslaget för 2012 så stryker S/V alla 
skrivningar i budgettexten om konkurrensutsättning 
och alternativa driftsformer. tydligen är det Vänstern 
som numera håller i taktpinnen gällande 
näringslivsfrågor i kommunen.

Umeå har alla förutsättningar att bli en företagarstad. 
Genom att underlätta för företagande är det vår 
ambition att Umeå ska rankas bland de tio bästa 
kommunerna i landet när det gäller såväl 
företagsklimat som bildandet av nya företag. 

5.

Till höger: 

AntAl 
nYstArtAde 
företAg i 
JämförBArA 
städer mellAn 
2006-2010 

Källa: Tillväxtverket 2011

svenskt näringslivs rAnking över 
företAgAnde i liknAnde kommuner

Kommun Placering och ran-
king år 2010

Placering och ran-
king år 2011

jönköping 46 35
Västerås 57 29
Linköping 52 52
Lund 88 121
Sundsvall 200 194
Uppsala 113 108
Umeå 187 187

 
Källa: SVENSKt NÄrINGSLIV, LoKALt FörEtAGSKLIMAt rAP-
Port År 2011. 
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vAd kAn görAs för ett 
Bättre entrepenörskAp? 

tillväxt och god företagsamhet ger ekonomiska 
förutsättningar för en hög kvalité i vår gemensamt 
finansierade välfärd. Därför hänger gott företagsklimat 
ihop med en bra välfärd. Politiker kan inte kommen-
dera fram företag eller arbetstillfällen i den privata 
sektorn. Däremot kan vi förbättra villkoren för 
företagarna i Umeå och bli bättre på att skapa 
förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att 
starta eget. Fler företag ger mer välfärd till hela Umeå.  

I Umeå är relativt sett färre sysselsatta inom 
företagstjänster, tillverkningsindustri samt handel och 
transporter jämfört med övriga mellanstora städer. Det 
är viktigt att dessa och andra branscher växer och 
bidrar till en stark privat sektor som klarar av att 
finansiera vår välfärd och trygghet. 

Det behöver göras en genomgång av hur kommunen 
ska kunna ge snabbare och tydligare besked i 
kontakterna med företagarna. Vi anser också att en 
särskild förenklingsgrupp ska tillsättas i syfte att se över 
hur den kommunala servicen mot allmänheten kan 
förenklas och snabbas upp. Alliansen har under lång tid 
efterfrågat en företagslots och i maj 2010 beslutades 
det att tillsätta en sådan, något som på många håll runt 
om i landet visat sig ge goda resultat. 
 
Vi fortsätter och intensifierar våra satsningar på att 

stötta nyföretagande genom bl.a. 
företagsinkubatorer. Idag finns också ett stort utbud av 
rådgivare och konsulter som hjälper både nya och 
gamla företagare, men när väl kapitalanskaffning och 
risktagande blir en verklighet står företagaren alltid 
ensam. Forskning visar att det är den stora tröskeln för 
många företagare som är svår att ta sig över. Därför 
behöver regeringens satsningar växlas upp med lokala 
satsningar.

umeå i omvärlden

Globaliseringen är bra för Umeå, men den innebär 
också att länder och regioner tävlar med varandra i 
kunskap, idéutveckling och förändringsförmåga. 
Kommunikationer måste vara snabba och människor 
och företag blir allt rörligare. Gränser och geografiska 
avstånd spelar allt mindre roll. Vi kan inte längre lita 
till ett antal större exportföretag som garanterar den 
ekonomiska tillväxt som tryggar välfärden. 

Avgörande för Umeåregionens utveckling är att det 
skapas fler jobb, fler företag, och att fler företag är 
beredda att växa och anställa och därigenom förstärka 
tillväxtpotentialen i hela Sverige. ju fler regioner som 
har en stark och expansiv ekonomi, desto bättre är det 
för Sverige.

Människorna i Umeå lever i en tid när utbildning är det 
viktigaste redskapet för att ge varje människa 
möjlighet att förverkliga sina drömmar. All utbildning 
måste utgå från respekten för och tilltron till varje 
människas förmåga att lära. Utbildningsväsendet ska 
vara flexibelt och individuellt anpassat för att ta tillvara 
allas olika förmågor, både för de som lär bäst i teorin 
och de som lär bäst genom praktisk övning. 

sänkningen Av ArBetsgivArAvgifter 
för ungA (18-26) för Budgetår 2011

Förvaltning helårseffekt av sänkning av Ar-
betsgivaravgifterna för unga

Kommunstyrelse 4 121 355
teknisk nämnd 918 889
Byggnadsnämnd 117 841
För- och grundskolenämnd 3 154 265
Socialnämnd 15 412 978

Gymnasienämnd 1 319 932

Fritidsnämnd 474 177
Kulturnämnd 24 546
holmsund KDN 2 836 491
hörnefors KDN 883 460
Sävar KDN 1 382 552
totalt 30 646 485

 
Källa: SLK ekonomi - 2011

tillväxten stiger och återhämt-
ningen Allt stArkAre 
- tABell över Bnp-tillväxt år 
2000-2014
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umeå kommun som en
AttrAktiv ArBetsgivAre

Umeå kommun har en sjukfrånvaro på 5.7 % vilket 
motsvarar en placering på 228 av landets 290 
kommuner (se jämförelsetabell på nästa sida). 
Umeå kommun är Umeås största arbetsgivare – 
kommunen som arbetsgivare har därmed en 
mycket viktig uppgift att fylla. Det ska vara en 
självklarhet att kommunen är en modern och 
attraktiv arbetsgivare. Vår personal förtjänar bättre 
än att vara bland de mest sjukskrivna i landet och vi 
måste göra betydligt mer på detta område. 
Därför har vi som ett första steg föreslagit att 
särskilda medel - från kommunstyrelsens ram -  
skall användas till insatser för att ytterligare minska 
sjukfrånvaron bland de kommunanställda. Genom 
de medel som Alliansen vill ställa till 
kommunstyrelsens förfogande möjliggörs 
kraftfullare satsningar på rehabilitering och 
friskvård, samtidigt som det också innebär en 
strävan efter att hitta de goda exemplen och 
sprida dessa inom fler verksamheter. Särskilda 
insatser skall göras för de yrkesgrupper som uppvi-
sar högst sjukfrånvaro.

Alliansen Umeå tror på människors inneboende 
kraft och vilja påverka och därför måste 
kommunens medarbetare ges möjlighet till ett ökat 
inflytande över sin egen arbetssituation och 
arbetsmiljö samt aktivt kunna delta i 
utvecklingsprocesser. Det är upprörande att social-
demokraterna och vänsterpartiet nu väljer att stry-
ka allt om intraprenader i kommunens 
budgetdokument.  Även här verkar vänsterpartiets 
ovilja att ge personalen ökad frihet och 
självbestämmande slå igenom. 

Syftet med att skapa intraprenader är att utveckla den 
kommunala verksamheten. De ska fungera som själv-
ständiga enheter inom den kommunala förvaltningen. 
En intraprenad kan således betraktas som ett ”företag” 
inom den kommunala organisationen. Inom skolans 
område skulle de bli en form av ”kommunala 
friskolor”. Enheterna skulle ges större ansvar över den 
egna verksamheten genom fleråriga 
överenskommelser. En av grundtankarna bakom 
intraprenaderna var att skapandet av små självständiga 
enheter med stort självbestämmande också skulle 
resultera i bättre trivsel och lägre sjukfrånvaro.

Det vi kan se av intraprenaderna inom Umeå kommun 
är att de lyckats mycket bra. De visar hur kortare 
beslutsvägar och stärkt personalmedverkan i frågor 
som ekonomi, utveckling och personal ger förbättrad 
arbetsmiljö och effektivare verksamhet. Den bilden 
bekräftas också av den utvärdering som genomförts . 
Att uppmuntra bildandet av fler intraprenader är 
därför en central del i alliansens personalpolitik.

Att Umeå kommun har bra chefer är också en viktig 
del i att förverkliga visionen om lägre sjuktal och bättre 
arbetsmiljö på Umeå kommun. För att kunna behålla 
kompetent personal ska personalen ges möjlighet till 
karriärutveckling. För att ständigt kunna jobba med 
duktigare ledare inom organisationen behövs 
individuellt anpassad kompetensutveckling. En viktig 
del för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare 
är att det ska finnas en god lönespridning. Faktorer som 
prestation, utbildning och arbetslivserfarenhet måste 
få bättre genomslag än idag. Det är oroväckande att 
ingångslönen snart är på samma nivå som för dem som 
jobbat en lång tid för kommunen. Ibland är skillnaden 
i lön minimal mellan chef och medarbetare, det är inte 
heller rimligt.   
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sAtsning på kollektivtrA-
fiken

Klimatförändringarna påverkar och ställer krav på oss 
alla. Utmaningen är global. Den snabba ökningen av 
halten växthusgaser behöver dämpas och stabiliseras 
på den nivå som inte ger skadliga effekter på 
människor och natur.  Viktiga uppgifter väntar inom 
politik, näringsliv och vetenskap.

Vi vill göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och prisvärd 
för att minska biltrafiken i Umeå. År 2005 
upphandlades lokaltrafiken i Umeå för första gången. 
Sedan år 2005 har resandet ökat med nära 40 procent 
eller drygt 1,5 miljoner nya resor. Alliansen vill fortsätta 
satsningen på Ultra. Under de kommande fyra åren har 
kommunen tillskjutit ytterligare 10 miljoner kronor, 
men vi nöjer oss inte med det utan föreslår i liggande 
budgetförslag att ytterligare 4 miljoner kronor satsas 
per år under planeringsperioden. 

Det möjliggör ökad turtäthet, och eventuellt också nya 
linjesträckningar till exempelvis östteg som idag inte 
går att nås på ett effektivt sätt. Kommunen kan 
dessutom räkna in ökade intäkter tack vare ett ökat 
bussåkande, men vi har valt att inte räkna in det i 
budgetförslaget.

För att minska biltrafiken ytterligare vill vi se över hur 
cyklandet i Umeå kan uppmuntras mer. En ny 
gång- cykelbro över Bölesholmarna skulle minska den 
barriär som Umeälven är. Mellan Gamla bron och 
Notvarpsbron är det ca 7 km och grusväg i stort sett 
hela sträckan och bitvis smalt och brant. En gång- och 

cykelbro från Lundåkern över Bölesholmarna till teg 
innebär att ett sammanhängande huvudnät för 
gång- och cykeltrafik mellan de västra stadsdelarna på 
teg och Väst på stan/Grisbacka kan etableras. 
Dessutom tillskjuter vi medel till förbättring av drift 
och underhåll av gång- och cykelbanorna.

Många umebor känner idag ett stort ansvar för att dra 
sitt strå till stacken när det kommer till att göra miljön 
bättre. Många skulle kunna lämna bilen hemma om det 
var bättre turtäthet i lokaltrafiken. En satsning på 
kollektivtrafiken gör att fler kan komma att använda sig 
av den samt att det förbättrar service och tillgänglighet 
för de som redan åker kollektivt. Vi vill också se ett 
försök med s.k. flextrafik.

tABell: Jämförelse med sJukfrånvAron för umeå kommun för år 2009 och 2010

Kommun Placering 2010 Sjukfrånvaro i % 2010 Placering 2009 Sjukfrånvaro i % 2009

Linköping 64 4,4 % 83 5,0 %

örnsköldsvik 134 4,9 % 94 5,1%

Sundsvall 133 4,9 % 142 5,4 %

Lund 177 5,3 % 153 5,5 %

Uppsala 62 4,4 % 240 6,5 %

Västerås 193 5,4 % 174 5,7 %

Luleå 136 4,9 % 188 5,8 %

Umeå 228 5,7 % 238 6,4 %

Källa: SVErIGES KoMMUNEr oCh LANDStING (SKL), För År  2009,  2010. 
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ett mer Jämställt umeå

jämställdhet och lika möjligheter är en angelägenhet 
för både kvinnor och män. Målet är att alla ska ha 
samma möjligheter till fria livsval, och delat ansvar för 
att få vardagspusslet att gå ihop. Alliansen Umeås 
politik tar sin utgångspunkt i principen om alla 
människors lika rätt och värde. Ingen människa ska be-
handlas annorlunda än någon annan på grund av sitt 
kön. Vi tror på ett samhälle i Umeå där alla får 
möjlighet att vara sig själv och där människors potential 
tas till vara. 

jämställdhetsfrågor ska prioriteras i vårt kommunala 
arbete. Ingen kvinna eller man ska behöva känna sig 
rädd för att bli utsatt för våld. Det könsrelaterade 
våldet måste få ett stopp och kommunen har en central 
roll i detta arbete. Samarbetet med kvinnojourerna/
kvinnohus och polisen ska utvecklas. Enkla 
trygghetshöjande insatser bör utökas. Detta kan röra 
sig om att ett trygghetsperspektiv läggs in vid all fysisk 
planering, vid planering av kollektivtrafiken och 
belysning och vid skötsel av parker. trygghet i staden 
handlar om att bry sig. Därför måste vi ta ett större 
individuellt ansvar var och en för att skapa en trygg och 
säker stad.

Lika lön för lika arbete ska vara självklart. Arbeten som 
bedöms som likvärdiga ska ha samma lönenivåer utan 
könsskillnader. Inom Umeå Kommun ska 
heltidsarbete vara norm och deltid en möjlighet. Det 
förutsätter dock att det passar ihop mot de 
förutsättningar som finns inom verksamheten. 

Det är viktigt att arbetsmarknaden i Umeå öppnas upp 
för fler arbetsgivare, särskild inom den offentliga 
sektorn. De som jobbar inom traditionella kvinnoyrken 
har idag för få arbetsgivare att välja mellan – 
vanligtvis en eller möjligen två. Denna dåliga konkur-
rens leder ofta till låga löner inom området. Genom att 
konkurrensutsätta och skapa fler entreprenader och 
intraprenader inom den sociala omsorgen och skolan 
kan vi även se till att löneutvecklingen inom dessa 
områden förbättras. 

skAtten måste stegvis 
sänkAs till JämförBArA  
kommuner

Det finns ingen koppling mellan hög kommunalskatt 
och hög kvalitet i verksamheterna. tvärtom har Umeå 
kommun mycket hög skatt, men samtidigt nästan 
högst sjukskrivningstal i landet beträffande 
kommunanställd personal. 

oftast glöms det bort i den allmänna debatten att 
människor med små inkomster är de som beskattas 
allra hårdast. Alliansen Umeå ser att ett av de 
negativa kännetecknen för Umeå är den jämförelsevis 
höga kommunalskatten. Kommunalskatten slår 
hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa 
har små marginaler. Små marginaler innebär att 
enskilda människor och familjer har små möjligheter till 
besparingar i hushållsekonomin. Därigenom leder 
skatten till ett ökat beroende av politiska beslut. En 
plötslig bidragsminskning eller en skattehöjning kan 
därmed betyda skillnaden mellan plus och minus i den 
egna ekonomin för umebon.

Umeå har en lägre skattekraft jämfört med de flesta 
andra kommuner i samma storlek. Det beror på att den 
unga och studentrika kommunen har många familjer 
med lägre inkomster.  Kommunpolitikerna kan med 
hjälp av en skattesänkning öka familjernas marginaler 
i hushållsekonomin. Skattesänkningar ökar människors 
frihet, trygghet och självständighet. omvänt innebär 
höga skatter eller höjda sådana att man ökar 
politikernas makt över den enskilde individen eller 
familjens valfrihet. 

Skatten i Umeå är omkring två kronor högre än 
flertalet jämförbara kommuner. Detta utan att vi kan 
påvisa någon egentligt bättre kvalitet i vår verksamhet. 
Att kommunen har så mycket högre skatt än 
jämförbara kommuner är skadligt för Umeå på både 
kort och lång sikt. höga skatter leder till lägre tillväxt, 
ekonomisk ineffektivitet och högre arbetslöshet. Med 
en kommunalskatt som ligger flera kronor högre än i 
exempelvis Stockholmsområdet, andra 
universitetsstäder och andra jämförbara kommuner, är 
det självklart att vi får svårare att konkurrera 
beträffande personalrekryteringar, studenttillskottet 
och människors välstånd. 



För den enskilde umebon rör det sig om många 
tusenlappar per år.

I Alliansen Umeås förslag för år 2012 sänker vi skatten 
med 10 öre, ytterligare 20 öre 2013, 40 öre 2014 och 30 
öre 2015. totalt sänker vi således skatten med en krona 
under en fyraårsperiod.  En krona betyder drygt 6 500 
kronor per år för en familj med normal inkomst där 
båda arbetar. om Umeå skulle ha samma 
kommunalskatt som genomsnittskommunen skulle 
det för en vanlig familj motsvara nästan 13 000 kr mer 
på ett år. 

Genom att fördela skattesänkningen över åren 2012 – 
2015 ger vi förutsättningar för en stabil budgetpolitik 
som tar hänsyn till den faktiska utvecklingen i Umeå.

skolA,kunskAp och
Bildning

trots alla goda förutsättningar som finns i Umeå 
presterar inte eleverna som det kan förväntas. 

kommunAlskAtten i umeå och AndrA 
kommuner – år 2011

Kommun Skattesats år 2011

Solna 17,12

Stockholm 17,48

helsingborg 20,21

Västerås 20,24

Linköping 20,40

Malmö 20,84

Lund 20,84

örebro 21,22

Göteborg 21,55

Uppsala 21,33

Norrköping 21,45

Luleå 22,28

Genomsnitt 290 kommuner 21,75

Umeå 22,60
 
Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), kommunalskatter år 2011
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I en tid när alla talar om värdet av kunskap, om hur 
utbildad arbetskraft och hög produktivitet är Sveriges 
chans i den globala konkurrensen, duger det inte att 
en stor del av eleverna i Umeå inte klarar gymnasiet. För 
dessa ungdomar är arbetsmarknaden både osäker och 
begränsad. Då trösklarna till arbetsmarknaden ofta blir 
allt för höga. Den olyckliga inställningen att alla elever ska 
lära sig precis samma saker precis lika snabbt i Umeå 
kommuns skolor har lett till att både elever med 
svårigheter och högpresterande elever inte har 
uppmärksammats i den omfattning som borde varit 
fallet. Detta har påverkat både elevernas självkänsla och 
prestationer negativt. 

Liksom alla människor är olika lär alla barn olika och har 
olika förmågor, och detta måste vår skola ta till vara och 
utnyttja som en fördel. En mångfald av olika förmågor 
och kunskaper skapar ett framskridande och utvecklande 
samhälle. Därför måste vi låta Umeås elever få utvecklas 
i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar. Genom 
mindre klasstorlekar och barngrupper kan lärare ha 
möjlighet att se varje elev, därför är detta en viktig 
prioritering för Alliansen Umeå. 

Ett annat stort problem är att den styrande 
vänstermajoriteten, som säger sig företräda arbetarna, 
gång på gång nedvärderar värdet av yrkeskunskaper. 
Detta feltänk har fört med sig stora ekonomiska och 
mänskliga kostnader. 

Alla barn och elever är olika och i ett samhälle behövs 
praktiska kunskaper lika mycket som teoretiska. Därför är 
inställningen som varit om att alla måste läsa in 
högskolebehörighet sorgligt och detta har lett till att 
många gymnasieelever valt att inte gå klart sin utbildning. 
Ett sätt att ge elever arbetserfarenhet och möjligheter att 
lära sig ett yrke under sin gymnasietid är 
lärlingsutbildningar.  Lärlingsutbildningar ska bejakas fullt 
ut.

Alliansen Umeå anser att bristerna i elevernas kunskaper 
inte är acceptabla. En ny skolpolitik för Umeå behövs. Där 
tydliga mål och tidiga utvärderingar både 
uppmärksammar de elever som är i behov av extra stöd 
och de som är högpresterande. Även studiebegåvade 
elever har rätt att utvecklas i sin egen takt. Därför är det 
är bra att regeringen nu vill införa en försöksverksamhet 
med spetsutbildningar inom de teoretiska ämnena även i 
grundskolans högre årskurser.

Dessutom måste vi realisera de tankar som finns om ett 
livslångt lärande, i en föränderlig värld så förändras också 
kunskapsbehoven hos de som arbetar. Därför är det 
viktigt att erbjuda komvuxutbildning av hög  kvalitet för 
våra medborgare.  

de små fungerAnde
skolornA skA finnAs kvAr

Alliansen Umeå vill bevara de små fungerande skolorna i 
kommunen. Det gäller både skolor på landsbygden och i 
de centrala delarna. Skolorna ska finnas kvar så länge det 
finns ett elevunderlag som ekonomiskt möjliggör detta . 
huvudprincipen är att föräldrarna ges mycket större 
påverkansmöjligheter när nedläggning av skolor 
diskuteras.

De positiva aspekterna med små skolor är många. 
Närheten, de korta avstånden och tryggheten är bara 
några av fördelarna. Vi tror på att skolan vitaliseras om 
pengarna förmedlas ut till enheterna som får större 
självbestämmanderätt. Det leder till en bättre arbetsmiljö 
och att elever och lärare får en närmare relation till sin 
skola. Större självbestämmanderätt gör också att skolorna 
får större möjligheter att profilera sig. Vi tror på mindre 
centralstyrning och likriktning och istället uppmuntrar vi 
till mer av självstyre som ger större 
utvecklingsmöjligheter för den enskilda skolan. 

Det pågår i Umeå en olycklig skiftning mot allt större 
skolor, med ett F-9 tänk i grunden, Detta leder till att små 
fungerande skolor hotas av nedläggning. Alliansen Umeå 
kommer göra allt för att hindra detta resursslöseri och 
säger nej till nya stora F-9 enheter.

Alla barn är olika och har olika viljor och behov. Därför 
vill vi öka föräldrarnas valfrihet och möjlighet att välja 
olika former av pedagogiska verksamheter för sina barn 
samt barnomsorg. Familjens och barnens behov ska styra 
val av förskola, fritidshem och pedagogisk omsorgsform 
(t.ex. familjedaghem, flerfamiljslösningar) som uppfyller 
kvalitetskraven. Även de föräldrar som vill vara hemma 
med sina barn längre än vad dagens föräldraförsäkring 
medger ska ha den möjligheten i Umeå. Därför vill vi på 
ett aktivt sätt marknadsföra barnomsorgspengen i Umeå 
kommun.  Allt för att öka valfriheten för föräldrarna och 
barnen samt öka utrymmet för enskilda initiativ och eget 
företagande inom välfärdsområdet.

Visserligen är huvudmodellen när det gäller förskolan att 
den ska ligga så nära föräldrarnas bostad som möjligt. 
Men man måste också kunna tänka sig andra alternativ, 
nämligen att förskolan med fördel kan ligga så nära en 
stor arbetsplats som möjligt. 
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Målvärdet för barngrupper i förskolan ska vara max 15 
barn. Politiken skall möjliggöra för skolorna att minska 
storleken på klasserna – däremot är det upp till varje 
enskild skola att avgöra hur pengarna, som kommer via 
ett kommunövergripande skolpengssystem och följer 
varje elev, ska nyttjas.  

Gruppstorlekarna i förskolan är även dem alldeles för 
stora och därför satsar Alliansen Umeå mycket på den 
här uppgiften.  Alliansen vill minska till barngrupperna 
till max 15 barn per barngrupp Barn ska ha lugn och ro 
trygg start i livet . 

levA, Bo och åldrAs i helA 
umeå 

Den största satsningen i Alliansens budget sker inom 
äldreomsorgen och handikappomsorgen. Livet ska 
levas från den första till den sista dagen. Detta gäller 
oavsett ålder och funktionsnedsättningar. Alla 
människor måste kunna påverka sitt liv, hela livet.  Att 
vara pensionär är ingen beskrivning av hur en 
människa är eller vilka behov hon har. Samhällets – och 
inte minst kommunens – stöd och insatser riktar sig till 
den växande gruppen äldre.

Ett faktum är att många äldre saknar familj eller har 
sina närmaste långt borta. En omsorg som ser till den 
enskildes specifika behov liksom ett bra samarbete med 
den ideella sektorn är en förutsättning för ett tryggt 
och värdigt liv för äldre. Därför vill vi införa en lokal 
värdighetsgaranti i Umeå. Vad är då en 
värdighetsgaranti? Först och främst är det en 
beskrivning av vad äldre personer, deras anhöriga och 
övriga kommuninvånare kan förvänta sig av de 
tjänster som kommunen erbjuder inom 
äldreomsorgen. En lokal värdighetsgaranti bör 
innehålla ett förtydligande och en konkretisering av 
hur kommunen arbetar med nationella krav. här kan 
exempelvis skrivas hur ofta möjlighet till utevistelse 
finns och om matlagning kan ske i hemmet. 
Verksamhet kan utföras i samarbete med 
frivilligorganisationer.
Kommunen ska stödja när det enskilda brister, men 
också stimulera positiva och förebyggande krafter. 
Alliansen Umeå vill i högre utsträckning sätta brukaren 
i centrum. Behov är personliga och individuella – den 
enskilde är oftast kapabel att själv bedöma vad som är 

Campusförskolan ”Professorn” som vill bygga ut sin 
verksamhet just nu är ett sådant gott exempel som 
Alliansen stödjer. 

mindre klAsstorlekAr

En förutsättning för att skolan ska kunna fokusera på 
sin huvuduppgift är att det råder arbetsro i 
klassrummet. Inte minst elever med svårigheter i skolan 
är helt beroende av att det inte är stökigt runt omkring 
dem. För dem som inte kan få hjälp och stöd hemifrån 
är det fullständigt avgörande att klassrummet utgör en 
lugn plats för lärande och förkovring. En av de 
viktigaste åtgärderna för att skapa bättre ordning är att 
minska klasstorlekarna i den kommunala grundskolan, 
i synnerhet på högstadiet. Genomsnittsstorleken för 
en klass på högstadiet var föregående läsår 24,7 elever. 
I jämförelse året dessförinnan har klasstorleken ökat i 
högstadiet. Detta till trots att fullmäktige tagit beslut 
om att minska klasserna.

För Alliansen Umeå kommer minskningen av 
klasstorlekarna vara en prioriterad uppgift. Vi föreslår 
en ny målsättning om att riktvärdet för storleken på en 
klass i högstadiet skall vara högst 20 elever. 

enligt skolverkets sAlsAvärden för 
läsåret 2008/2009
för grundskolAn i umeå i Jämförelse 
med lidköping, lund och uppsAlA.

Linköping; -2

Lund; 0

Umeå; -2

Uppsala; -3

Avvikelse: uppnåddA mål grundskolA 2009/2010 

linköping; -4

lund; 5

umeå; -3

uppsala; -1

Avvikelse: genomsnittligt meritvärde 2009/2010
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resultAt för grundskolAn i umeå år 2009/2010. en rimlig vårdinsats. Anhöriga gör en 
stor och viktig insats i omvårdnaden 
av äldre. Kommunen ska stödja och 
kunna komplettera men inte ställa 
krav på anhöriga att vårda en 
närstående.

Det är en självklarhet att kommunen 
ska ta hänsyn till medborgare med 
funktionsnedsättningar. Deras behov 
av god tillgänglighet ska beaktas vid 
utformningen av offentliga 
inrättningar, anläggningar och 
informationssystem. ökad 
tillgänglighet är ett av de viktigaste 
sätten att minska de negativa 
effekterna av funktionsnedsättning. 
Likaså måste utbudet av kultur- och 
fritidsaktiviteter göras tillgängligt. 
Särskild uppmärksamhet måste ägnas 
barn med funktionsnedsättning.

Ett område som behöver 
kartläggas ytterligare i Umeå är frågor 
kring mänskliga rättigheter för 
personer med 
funktionsnedsättningar. Umeå 
kommuns utgångspunkt är att 
mänskliga rättigheter inte ska vara 
någon särfråga för grupper med 
funktionsnedsättningar, rättigheterna 
skall integreras fullt ut i alla planer. 
Det är mycket viktigt att detta arbete 
fullföljs på ett konsekvent sätt.

Barn och ungdomar som av olika skäl 
är omhändertagna av samhället mås-
te få all den hjälp som kan 
behövas för att som vuxna kunna leva 
ett bra liv. Alla elever i den svenska 
grundskolan har rätt att tidigt få lära 
sig läsa och skriva. För utsatta barn är 
skolgången av avgörande betydelse 
för hur resten av livet ska utvecklas 
sig. Förväntningarna får inte vara 
lägre på ett barn som är 
omhändertaget för samhällsvård än 
för övriga barn i kommunen. tvärtom 
måste särskild uppmärksamhet riktas 
på skolresultat och på vilket sätt 
ytterligare stöd kan ges. Skolk är ett 
tydligt tecken på att något inte står 
rätt till. trots detta har många barn 

procent elever som eJ uppnått målen
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och ungdomar hunnit missköta skolan under lång tid 
innan det händer något. 

När samhället i det här fallet Umeå kommun träder in 
som ansvarig ska ansvaret tas fullt ut. Det är inte rimligt 
att ett omhändertaget barn ensam ska ta ansvar för sitt 
skolarbete. trots att vi alla känner till skolgångens 
effekter för det kommande vuxenlivet tycks det när det 
gäller omhändertagna barn vara av underordnad 
betydelse. Det krävs en betydande attitydförändring 
och mer hjälp i skolan till omhändertagna barn.

omsorg med kvAlitet och 
vAlfrihet

Alliansen vill se en utökad byggnadstakt för boende 
för äldre. Idag blir boendesituationen ofta akut efter en 
sjukhusvistelse. Färdigbehandlade blir kvar på 
sjukhuset onödigt länge vilket inte är värdigt för den 
äldre och dessutom förorsakar en hög kostnad för 
kommunen. Driften av alla framtida särskilda boenden 
ska upphandlas i konkurrens för att det visat sig att höja 
kvaliteten. 

trygghetsboende ska finnas som möjlighet för alla som 
fyllt 70 år och äldre. En möjlighet att på äldre dagar 
hitta en ny gemenskap i ett äldregenerations-boende 
där det finns personal, erbjuder gemensam måltid och 
kulturella och andra aktiviteter. trygghetsboendet kan 
vara bostadsrätt, hyresrätt eller ett kooperativ. En 
möjlighet för pensionärer som inte till varje pris vill bo 
kvar ”hemma”, utan börja på något nytt på ålderns höst. 
En möjlighet till gemenskap. Umeå kommun måste 
aktivt arbeta för att fler trygghetboenden/
Seniorboenden tillskapas. Samarbete mellan Umeå 
kommun och Västerbottens läns landsting måste till i 
den så kallade hemsjukvården. Detta oavsett vad som 
händer i övriga länet. ökat samarbete krävs även när 
det gäller barn och ungdomars psykiska hälsa. Idag är 
väntetiderna onödigt långa. Ett förbättrat samarbete 
där varje barn utreds en gång – istället för två till tre 
gånger vilket sker i vissa fall – skulle innebära minskade 
väntetider och en bättre vård.  

För att avlasta anhörigvårdare är korttidsboenden en 
nödvändighet. tillgång på korttidsboende får därför 
inte minska pga. av att platserna fylls upp av de som 
väntar på särskilt boende. överhuvudtaget måste 

anhörigvårdarnas position stärkas och kunskapen om 
deras situation öka genom enkätundersökningar mm. 
rätten att själv få välja vem som ska utföra min 
hemtjänst måste stärkas ytterligare. Det ska inte vara 
en självklarhet att de som inte väljer automatiskt får 
kommunen som utförare. Alla utförare ska på lika 
villkor ha möjlighet att presentera sin verksamhet för 
potentiella hemtjänsttagare. 

De personer som beviljats plats i särskilt boende med 
stöd av LSS skall inte behöva vänta, det är ovärdigt en 
kommun som Umeå att låta människor med gynnande 
biståndsbeslut inte få den hjälp de har rätt till. 

Alliansregeringen har föreslagit ett omvårdnadslyft i 
form av en särskild utbildningssatsning för 
äldreomsorgens medarbetare. I vilket det preciseras 
vilka kunskaper som kan behövas dels för 
grundläggande arbete, dels för specialiserade uppgifter 
inom äldreomsorgen. Satsningen syftar till att stärka 
kompetensen inom äldreomsorgen och ge 
medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller. Vi 
vill att Umeå kommun aktivt deltar i denna satsning 
för att säkerställa kontinuitet, kompetens och kvalité i 
verksamheten

kulturen i umeå – kultur-
huvudstAd 2014

Umeå i Sverige och riga i Lettland blir Europeiska 
kulturhuvudstäder 2014. Det har varit en bred politisk 



uppslutning kring Umeås kandidatur. Alla förberedelser 
inför 2014 kommer att göras under innevarande 
mandatperiod. 

Alliansen Umeå tycker det är viktigt att arbetet inför 
kulturhuvudstadsåret genomsyras av den 
”open Source” tanke som genomsyrade vår ansökan. 
Att alla umebor skall känna sig inbjudna att vara 
medskapande i arbetet inför och under 
kulturhuvudstadsåret.

Staden ska byggas på medborgarnas villkor, här ska fin-
nas inbjudande mötesplatser och utrymme för 
såväl kultur och skapande som handel. Alliansen Umeå 
ser fram emot den utveckling staden kan inspireras till 
med den nya arkitekthögskolan. Spännande, 
intresseväckande och funktionell design ska prägla 
Umeå. Vi ser också fram emot nyskapande arkitektur 
med träet som framträdande byggnadsmaterial. Viktigt 
är att staden inte byggs segregerat – olika 
upplåtelseformer i de olika bostadsområdena är en 
förutsättning för möten mellan människor.

I arbetet med att erbjuda Umeborna en mångfald av 
kulturaktiviteter så har Studieförbunden och 
föreningslivet en nyckelroll. Umeå Kommun måste bli 
bättre på att stötta och uppmuntra de ideella krafterna. 
I genomsnitt är varje svensk sysselsatt 168 timmar per 
år i ideell verksamhet, detta är något väl värt att värna.

En stad byggs inte enbart med gator och hus, gröna 

lungor i form av parker med möjligheter till 
utomhusaktiviteter är en nödvändighet för en 
tilltalande, kreativ stad. Vänortsparken ska även 
fortsättningsvis vara den internationella parken och vi 
vill återställa den med inslag från Umeås olika vänorter. 
Föreningslivet är på alla sätt motorn i den kreativa 
kommunen. Detta oavsett om vi pratar om 
Kulturföreningen som ger sina medlemmar möjlighet 
att repetera med riktiga instrument, Idrottsföreningen 
som ger ungdomar möjlighet att idrotta. här är det 
viktigt att kommunen på alla sätt arbetar med att 
stötta det befintliga föreningslivet. 

Samtidigt är det viktigt att man hela tiden är lyhörd 
och stöttar de som önskar starta en ny verksamhet i 
föreningsform. Det är viktigt i en växande stad som 
Umeå att kreativa idéer inte försvinner i mängden utan 
kan komma oss alla tillgodo. Det finns många aktörer så 
som Krenova, konstnärligt campus, museet mm, som 
kan bidra i den dynamiska miljö som dessa 
mötesplatser kan skapa. Viktigt är att i dessa kreativa 
miljöer även ta med entreprenörerna och de som lever 
på sin kreativitet för att skapa bra förutsättningar för 
att de skall lyckas.

fritid och idrott viktigt 
för ett växAnde umeå

Fysiska aktiviteter, idrott och stimulans för folkhälsan 
utgör viktiga inslag i en modern och växande kommun. 
Umeå har en ung befolkning och särskilt angeläget är 
därför att även fortsättningsvis skapa möjligheter för 
ett utvecklande idrotts- och fritidsutbud i kommunen. 

Många betydelsefulla satsningar på fritidsutbudet har 
redan skett i vår kommun. Samtidigt är många av 
kommunens anläggningar byggda på 1970- och 
1980-talen och står inför stora reinvesteringsbehov. En 
ökande befolkning i kommunen ställer samtidigt 
ytterligare krav på att åtgärda bristen på arenor och 
mötesplatser som lär uppstå. Från Alliansen Umeås 
sida är vi beredda att göra strategiska satsningar inom 
detta område. Det ger oss samtidigt möjligheter att 
ytterligare profilera Umeå som en attraktiv ungdoms- 
och idrottsstad. En av de satsningar som Alliansen 



Umeå vill öppna upp för är att gå in med ett driftstöd 
för en natur- och skidanläggning på Vallberget. En 
ytterligare satsning som lyfter idrotten är i Umeå är att 
tidigarelägga byggstarten av den planerade 
fotbollshallen på Nolia, liksom ett ökande av 
föreningsstödet. 

ett trYggt och säkert umeå 
för AllA

Människor har rätt att känna trygghet i vardagen. Alla 
ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna 
oro när de går på dåligt upplysta vägar. Umeå behöver 
ett handlingsprogram för ett tryggare Umeå. Med 
enkla medel går det att öka tryggheten. Det handlar 
om att förbättra den offentliga miljön på så sätt att 
man gör den mer upplyst och öppen.

De mjuka frågorna måste få inträde i 
stadsplanerings- och byggnadsärenden. Ett preventivt 
arbete redan på ritbordet underlättar för att skapa en 
trygg stad för alla. Det är också viktigt att prioritera 

underhåll. Det spelar ingen roll att kommunen sätter 
upp gatubelysning i mörka gränder om lamporna inte 
är hela och tända. Alliansen Umeå vill ta krafttag mot 
otryggheten på våra offentliga platser.  Vi vill att 
kommunen genomför regelbundna s.k. 
trygghetsvandringar med medborgarföreträdare och 
föreningar och att resultatet från dessa ligger till grund 
för de insatser som planeras.

trygghet och förebyggande av små olyckor är viktigt 
för alla åldrar: gör staden framkomlig för dem som har 
svårt att gå eller är rullstolsburna; ta krafttag och 
upprusta våra cykelleder; se över trottoarkanter. 
Belysning och väghållning är viktiga frågor för att 
förebygga olyckor. En ren och välstädad kommun ökar 
också tryggheten. En ordentlig insats behövs för 
renhållning och klottersanering. 

Alliansregeringen har ökat det statliga bidraget till 
enskilda vägar. Kommunfullmäktige har beslutat att 
det kommunala bidraget skall vara 20% av det statliga. 
Det är viktigt för oss att detta bibehålls.
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nYA mål 

Övergripande mål och riktlinjer för Umeå kommun

• Antalet personer som står utanför arbetsmarknaden skall 
minska.

• Sjukfrånvaron skall vara lägre än genomsnittet för jämför-
bara kommuner för motsvarande personalkategorier samt 
minska i relation till föregående år.

• Umeå kommun ska innan utgången av år 2014 vara bland 
de 10 bästa kommunerna Svenskt Näringslivs ranking av 
kommunernas företagsklimat.

För- och grundskolenämnden, kommundelsnämnderna, 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

• Minska klasstorlekarna i högstadiet till ett riktvärde på 
max 20 elever per klass. 

Byggnadsnämnden

• handläggningstiden för bygglov ska minska. 70 % av alla 
ärenden på delegation ska vara beslutade inom 30 dagar 
och 50 % av alla nämndsärenden ska vara beslutade inom 
60 dagar.

• Byggnadsnämndens kvalitetsdeklarationer ska innehålla 
vilken typ av kompensation som erhålls om inte   
deklarationens löften uppfylls.

Socialnämnden

• Inför en äldrepeng som ger äldre möjlighet att själva välja 
omsorgsgivare i särskilt boende.

• Upphandling ska ske av all nytillkommande verksamhet 
om inte annat beslutas.

nYtt kApitel efter 2.3

Ständiga förbättringar

• Alternativa driftsformer med konkurrensinslag. 
Den  kommunala verksamheten är öppen för olika 
genom  entreprenadupphandlingar och socialt  
företagande.

• Konkurrensutsättning av egen verksamhet skall användas 
som metod för att främja kvalitet och produktivitet samt 
stimulera näringslivsutveckling inom traditionellt kommu-
nala områden. 

• Intraprenad ska främjas för att utveckla kvalitet och pro-
duktivitet i verksamheten. Intraprenaderna styrs genom 
tydliga mål- och uppdragsbeskrivningar från respektive 
nämnd och område. Intraprenad ska liksom övrig  
kommunal verksamhet följa övergripande mål och rikt-
linjer. 

nYA uppdrAg 

Bättre arbetsmarknad med mer företagande och bättre 
företagsklimat och fokus på kärnverksamhet

1. Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, 
vilket innebär att enskilt drivna företag kan utmana 
kommunal verksamhet för upphandling. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta 
riktlinjer för att skapa bättre planberedskap för handels- och 
företagsetableringar i attraktiva lägen. Företag ska kunna 
välja mellan flera olika markområden planlagda för handel 
när de vill etablera sig i Umeå. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta
riktlinjer för en coach för anställda inom Umeå kommun 
som vill starta eget. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att organisera 
inspirationsträffar och genomförande av starta eget 
utbildning för anställda inom kommunen för de som så 
önskar. Utbildningarna ska exem pelvis beröra hur man 
medverkar till hur de går tillväga för att delta i offentliga 
upphandlingar. 

5. En förenklingsgrupp tillsätts i syfte att se över hur 
den kommunala servicen mot all mänheten kan förenklas 
och snabbas upp.

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en 
lista/funktion där företag får möjlighet att rapportera in 
kommunal verksamhet,  som upplevs som osund 
konkurens. Snabb responsskall ske på hur kommunen 
behandlar synpunkter.

7. Utred formerna för ”En väg in” där umebornasnabbt 
kan få besked i olika frågor och lämna in ansökningar.

8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 
riktade näringslivssatsningar för att öka ntalet 
kvinnligaföretagare samt företagare bland personer 
med utomnordisk bakgrund.

9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta 
riktlinjer för i de fall kommunen inte klarar att hålla de ga-
rantier och servicenivåer som utlovats skall kompensation 
ges till kommunmedborgarna eller aktuellt företag.  

10. Inrätta ett näringslivskommunalråd med 
ansvarsområde näringsliv, företagande och tillväxt

11. AB Bostadens andel av hyresrättsbeståndet i Umeå 
kommun reduceras genom successiv försäljning från dagens 
ca 45 % till ca 30 %. Slutfört senast innan utgången av 2014
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12. tillsätt en utredning med uppgift att ta fram förslag 
på hur delar av det kommunala bostadsbolaget Bostaden 
AB: s hyresrätter kan ombildas till bostadsrätter om de 
boende så vill.

alliansen Umeås förslag för en bättre skola och förskola

13. Små välfungerade skolor ska finnas kvar. 
Bevara byskolorna och de små stadsdelsskolorna i 
kommunen. Större självbestämmanderätt för skolorna och 
större möjligheter att kunna profilera sig.

14. Ett ansvarskontrakt upprättas mellan skola, eleven 
och föräldrarna.

15. Inför så kallade checksystem för musikskolan i 
Umeå. 

16. Nej till nya stora F-9 enheter.

17. Belöningssystem mot klotter, uppmuntra till 
klotterfria skolor.

18. Ett utökat samarbete och utbyte mellan 
gymnasieskolan och universitetet angående bl.a. lokaler och 
”prova på” studier.

19. Ett utökat samarbete mellan skolan och det lokala 
näringslivet i Umeå.

20. Inför ett aktivt val av skola.

21. SFI-utbildningen upphandlas så snart det är möjligt.

22. Underlätta ombildningen av kommunala skolor 
och förskolor till kommunala friskolor, så kallade 
intraprenader. Det ger möjlighet att driva verksamheten 
med en ekonomiskt och självständig och egen profil.

23. Inför ett skolpengsystem i Umeå som beslutas av 
kommunfullmäktige. 

24. Beställaransvaret för skolmåltiderna läggs på   
skolorna.

25. Merkostnadsprincipen ska gälla för skolskjut  
sar. 

26. Stimulera etablering av externa aktörer inom   
förskolan.

27. En tidsrelaterad taxa med fler nivåer införs  
 inom skolbarnomsorg, förskola och   

familjedaghem.

28. Föräldrarna kan ansöka om plats i förskola  
 upp till ett år innan den ska tas i anspråk.

29. En platsgaranti införs som garanterar alla barn en 
plats inom tre månader.

30. Familjedaghemmen ska omfattas och vara utförare 
av den allmänna förskolan. 

31. Familjedaghem får arbeta som egenföretagare om 
de så önskar. 

32. Kommunen ska aktivt marknadsföra barnomsorgs-
pengen.

33. Kommunen ska genomföra en kommunövergri-
pande satsning i syfte att öka tillgången på dagbarnvårdare i 
kommunen.

Tryggt att leva, bo och åldras i hela Umeå

36. Inför en flexlinje på försök – buss på beställning.

37. Skapa fler matalternativ inom hemtjänsten – nte 
bara matlådor. Vilket kan innebära utökade möjligheter för 
lagad mat i hemmet eller  mat från restaurang.  

38.  ytterligare 20% av handikapp och äldreomsorgen 
ska upphandlas. 

39. öka samarbetet mellan landsting och kom m u n 
när det gäller psykisk ohälsa för barn och ungdomar och 
hemsjukvården.
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40. Kartlägg frågor kring mänskliga rättigheter för 
personer med funktionsnedsättningar.

41. Uppmärksamma kvinnornas situation. Uppdra till 
socialnämnden att särskilt uppmärksamma problemet med 
att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning i högre 
grad utsätts för misshandel, övergrepp och sexuellt våld.    

42. Kartlägg och analysera kommunens arbete med 
gruppen yngre dementa. 

43. Möjliggör rehabilitering för äldre på annan ort vid 
lika eller lägre kostnad som inom kommunen (t.ex. 
Mallorca).

44. Inrätta en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen 
senast utgången 2012. 

45. Utveckla frivilligorganisationernas roll i samarbetet 
med kommunen samt öka det ekonomiska stödet. Årliga 
dialogträffar skall införas. 

46. Inför en äldrepeng som ger äldre möjlighet att 
själva välja omsorgsgivare i särskilt boende.

47.  Umeå kommun ska deltaga i om vårdnadslyftet för 
äldreomsorgens personal. 

Kultur och fritid

48. Umeå kommun ska i samverkan med andra aktörer 
bidra till förverkligande av en natur- och skidanläggning på 
Vallberget.

49. Stötta föreningar som önska driva egna 
anläggningar, detta kan ske genom att värde säkra 
investeringsbidraget. 

50. Undersök förutsättningarna för att skapa ett 
utvecklingscentrum för skidor i Umeå. 

Ett tryggare, renare och säkrare Umeå

51. Klottersanering utförs med tätare intervaller.  
En nollvision skall eftersträvas när det gäller klotter.

Effektivitet

52. Uppdrag till kommunfullmäktige att: inför nästa 
budgetprocess ska alla verksamhetsområden peka ut 10 % 
av verksamheten som är  minst prioriterad. 
 



nämndernAs ekonomiskA förutsättningAr för 2012
(BEloPP angES i KKr)

nämnd Bokslut 2010 nämndernas egna kapital för år 2011
Kommunstyrelsen 

Kulturhuvudstadsåret
Sociala investeringar
Ungdomsarbetslöshet

6 203 9 864

98 300
120 000
80 000

revisionen 251 2 253

överförmyndarnämnden 31 72

Socialnämnden 252 3 483

Fritidsnämnden 2 652 9 901

Kulturnämnden -595 1 627

För- & grundskolenämnden 11 369 26 187

tekniska nämnden -9 835 46 525

Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden 466 2 731

holmsund/obbola kdn 2 358 2 419

hörnefors kdn 715 3 160

Sävar kdn - 836 5 646
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resurstillskott 2012-2014 och plAn 2012-2014 
(BELoPP ANGES I KKr)

allmänt kommunövergripande 2012 2013 2014

Minskad administration. Effektivisering av förvaltningsorganisationen 
och it-upphandling.

- 35 000 - 46 000 - 56 000

Summa nettoförändringar, jmf med plan - 35 000 - 46 000 - 56 000

Kommunstyrelsen 2012 2013 2014

Krafthandeln - 26 700 - 26 700 - 26 700

Minskning av utvecklingsanslag - 5 000 - 8 000 - 9 000

Datautvecklingsanslag - 1 000 - 1 500 - 2 500

oförutsedda behov övrigt - 3 000 - 3 000 - 3 000

Umeå Folkets hus - 2 000 - 3 000 -  3 000

Kollektivtrafiken   4 000    4 000   4  000

Arbetsmiljö och personalvård   3 000   3 000   3 000

Utökad satsning på inkubatorer   3 000   4 000   5 000

Summa nettoförändringar, jmf med plan - 27 700 - 31 200 - 32 200

Överförmyndarnämnden 2012 2013 2014

ramökning   1 800   1 830   1 860

Summa nettoförändringar, jmf med plan   1 800   1 830   1 860

Socialnämnden 2012 2013 2014

Volymökningar och nyckelfri hemtjänst   72 000   73 220   74 470

Summa nettoförändringar, jmf med plan   72 000   73 220   74 470

För- och grundskolenämnden 2012 2013 2014

Volymökningar och mindre barngrupper i förskolan   34 000   34 000   34 000

Minskade klasstorlekar i högstadiet   6000   12 000   18 000

Summa nettoförändringar, jmf med plan   40 000   46 000   52 000

gymnasienämnden 2012 2013 2014

yrkesutbildning   2 000   2 000   2 000

Summa nettoförändringar, jmf med plan   2 000   2 000   2 000

Tekniska nämnden 2012 2013 2014

Gator och Park. rakel.   3 000   3 000   3 000



22.

”Ett tryggt, rent och säkert Umeå”   2 000   2 000   2 000

Driftskostnader, gång- och cykelbro Bölesholmarna/Lundåkern.   -   750   1 400

Underhåll gång och cyckelvägar   3 000   3 000   3 000

Summa nettoförändringar, jmf med plan   8 000   8 750   9 400

Fritidsnämnden 2012 2013 2014

Föreningsstöd   2 000   2 000   2 000

Utveckling av verksamheten på fritidsgårdarna   1 000   1 000   1 000

Ny fotbollshall (driftskostnader)   3 000   3 000

Summa nettoförändringar, jmf med plan   3 000   6 000   6 000

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 2013 2014

ramökning     500     510     520

Summa nettoförändringar, jmf med plan     500     510     520

Kulturnämnden 2012 2013 2014

ramökning   1 000   1 000   6 000

Summa nettoförändringar, jmf med plan   1 000   1 000   6 000

Sävar kommundelsnämnd 2012 2013 2014

ramökning: volym och mindre barngrupper   6 700   6 810   6  900

Summa nettoförändringar, jmf med plan   6 700   6 810   6 900

Holmsund/obbola kommundelsnämnd 2012 2013 2014

ramökning: volym och mindre barngrupper   7 300   7 420   7 540

Summa nettoförändringar, jmf med plan   7 300     7 420   7 540

Hörnefors kommundelsnämnd 2012 2013 2014

ramökning   3 200   3 250   3 200

Summa nettoförändringar, jmf med plan   3200     3 250   3 300

Skattesänkning 2012 2013 2014

Sänkning av kommunal utdebitering, 1 kr 
2011: 10 öre, 2012: ytterl. 20 öre, 2013: ytterl. 40 öre, 2014: ytterligare 
30 öre 

  20 000   60 000  140 000

Summa nettoförändringar, jmf med plan   20 000   60 000  140 000
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Förändring av eget kapital 2012 2013 2014

Ursprunglig plan (innan Socialdemokraternas förslag till 
budget)

 103 600  180 420  293 260

Enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till 
budget

      0   74 600  185 200

Enligt alliansen Umeå       900   40 930   71 570

förändringAr i investeringsplAnen för 2012-2014
(BELoPP ANGES I KKr)

Tekniska nämnden 2012 2013 2014

GC-bro, Lundåker-Bölesholmarna 13 000 13 000

Ny fotbollshall 31 500

YrkAnde

att fastställa skattesatsen år 2012 till  22,50. 

att fastställa mål på fullmäktigenivå  för styrelser och 
nämnder 

att fast ställa kommunstyrelsens förslag  till 
nettokostnadsramar för respektive styrelse och nämnd 
2012 - 2014.

att fastställa kommunstyrelsens förslag till 
nettokostnadsramar totalt för driftbudgeten för åren 
2012-2014

att fastställa kommunstyrelsens förslag till 
nettoinvesteringsramar totalt för investeringsplanen för 
åren 2011-2015

att fastställa kommunstyrelsens förslag till 
nettokostnadsramar 2013-2015 och nettoinvesteringsramar 
för åren 2010-2014 för respektive styrelse eller nämnd.

YrkAnde

att  bemyndiga respektive styrelse och nämnd att fastställa 
verksamhetsplan 2011-2013 och investeringsplan 
2011-2015 inom fastställda ramar, mål och verksamhetsplan 
på kommunfullmäktigenivå.

att styrelsers och nämnders verksamhetsplaner ska 
anmälas till kommunfullmäktige i december 2011. 

att godkänna att Kommunstyrelsen får göra tekniska för-
ändringar av budgetramar. Förändringarna ska vara 
kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget. 

att i övrigt fastställa kommunstyrelsens förslag till budget 
2011-2013 samt direktiv för verksamhetsplan 2012-2014 
och investeringsbudget 2012-2015. 
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