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I valet 2018 var han den populäraste och 
mest kryssade kommunpolitikern i Umeå. 
Han är också en av de kommunpolitiker 
i landet som syns och hörs mycket, inte 
minst på sociala medier. De tusentals föl-
jare han har på Facebook, Instagram och 
Twitter – för att nämna några forum – ger 
honom ett tydligt genomslag i den politis-
ka debatten.
 Anders Ågren har varit i den politiska 
hetluften länge. Moderaternas 50-årige 
kommunalråd, invaldes som 20-åring i 
fullmäktige i dåvarande hemstaden Örn-
sköldsvik. Engagemanget är lika starkt nu 
som då. På nationell nivå har han haft en 
lång rad av uppdrag, och är denna man-
datperiod vice ordförande i demokratibe-
redningen hos Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR).
  Målet inför valet den 11 september är 
att leda Moderaterna till valseger i Umeå 
i samarbete med de övriga borgerliga 
partierna. Socialdemokraterna har, i olika 
konstellationer, styrt i 28 år i rad men det 
finns ett samlat borgerligt alternativ i den 
lokala Alliansen.
 Anders gick med i Moderata Ung-
domsförbundet på gymnasiet och blev 
lokal MUF-ordförande. Som kuriosa kan 
nämnas att han blev värvad av Moderater-
nas nuvarande partisekreterare Gunnar 
Strömmer, vid ett torgmöte med mode-
ratpolitikern Per Unckel. Han och Ström-
mer blev båda invalda i Örnsköldsviks 
kommunfullmäktige år 1991 som ungdom-
skandidater. Därefter flyttade Anders till 
Umeå för att studera till gymnasielärare. 

Sin första anställning som gymnasielärare 
fick han på Dragonskolan år 1997. Sedan 
år 2002 har han varit gruppledare för 
(M) och även tillhört kommunledningen i 
Umeå.
 Går det då att som lokalpolitiker 
påverka samhället? Anders menar att 
man i allra högsta grad kan göra avtryck. 
Enklast är förstås om man styr i majoritet, 
men det går även att påverka i opposition 
om man är pragmatisk. Det viktiga är att 
se till resultatet.
- I tjugo år har jag varit med i den lokala 
toppolitiken, och har därmed fått en bred 
erfarenhet av att påverka, att få igenom 
partiets egen politik och samtidigt att 
kompromissa när det har behövts, säger 
Anders. 
 Inför valet 2022 fortsätter Moderater-
na att prioritera en politik som fokuserar 
på tillväxtfrågor. Men tillväxten måste 
komma både landsbygd och stad till del. 
Tillväxt, välfärd och trygghet står i fokus 
för den kommande mandatperioden. 
Umeå ska erbjuda en skola och äldreom-
sorg i toppklass. Tryggheten måste öka 
och brottsligheten minska. Samtidigt rå-
der det bostadsbrist i Umeå sedan många 
år tillbaka - bostadsbyggandet måste öka 
kraftigt.
 Chansen till ett maktskifte i Umeå 
kommun efter valet den 11 september ser 
Anders som god! Spotta i nävarna och ge 
järnet ända fram till valdagen så vinner vi, 
är det moderata kommunalrådets häls-
ning!

Anders Ågren är redo 
att ta över i Umeå!
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Namn: Anders Ågren

Titel: Kommunalråd

Ålder: 50 år

Familj: Gift med Åsa. Två bonusbarn.

Bor: Öst på stan

Fritid:  Träna, resa, läsa böcker, umgås med familj och 
vänner.

Bakgrund: Född i Sollefteå. Uppvuxen i Örnsköldsvik. 
Gymnasielärare i Historia och Svenska.

Bloggar: Egen blogg samt på VK

Sociala medier: Är främst aktiv på Facebook, Instagram 
och Twitter
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2. Gunilla Berglund, 79, fd kommunal-
råd, Mariedal
Vi blir äldre och äldre och jag vill att det 
ska vara tryggt att åldras i Umeå. Umeå 
kommun behöver fler boenden riktade 
till äldre. Det gäller såväl särskilt boende, 
trygghetsboenden som korttidsboen-
den. Det ska vara en rättighet för äldre 
att beredas plats på ett boende, när man 
känner sig otrygg och blir sjuk. Jag kom-
mer att värna om valfriheten inom äldre-
omsorgen i Umeå kommun! 

3. Elmer Eriksson, 73, entreprenör, 
Hörnefors
Gör din röst hörd genom att rösta på ett 
parti för frihet och ansvar! Vården av de 
mest sköra får aldrig fallera. Åldersdiskri-
minering och slöseri med resurser måste 
motarbetas. En värdig äldreomsorg måste 
skapas så man själv kan välja utförare. 
Människor måste få kosta pengar även 
när de är gamla. Bara för att man blivit 
gammal så vill man inte bli behandlad 
som om man vore mindre vetande eller 
ett barn på nytt.

4. Lena Riedl, 60, sjuksköterska, Teg
Jag vill förbättra skolan så att alla elever 
ska ges förutsättningar att klara av sin 
skolgång. Lärarna måste få göra det dom 
är utbildade för, att undervisa. Skolan ska 
vara en trygg plats för både elever och lä-
rare. Våld, hot och kränkningar ska aldrig 
accepteras och ska alltid polisanmälas.

5. Stefan Nordström, 73, civiljägmästa-
re, Haga 
Det som är viktigt för mig är en levande 
landsbygd med fungerande jord- och 
skogsbruk. Det ska löna sig att vara bonde 
och skogsbrukare. Jag anser också att 
Umeå ska satsa på infrastruktur för alla 
trafikslag. Det är inte framsynt att nedpri-
oritera biltrafiken enbart av den orsaken 
att bilar för närvarande i huvudsak drivs 
av fossila bränslen. Om 20 år vet vi att det 
inte kommer att vara så – det vore oklokt 
att då ha byggt bort biltrafiken.
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6. Joline Göttfert, 27, politisk sekrete-
rare, Öst på stan
Ett bra företagsklimat är avgörande för 
att Umeå ska vara en attraktiv kommun 
att starta och driva företag i, vilket skapar 
fler jobb och leder till ökade skatteintäk-
ter. Genom att bland annat sänka Umeås 
höga kommunalskatt kan företagsklimatet 
stärkas. Umeå ska bli en ännu bättre stad 
för turister och studenter. Därför bor-
de kommunen förlänga möjligheten till 
serveringstillstånd för restauranger och 
nattklubbar med en timme till kl. 03.00. 

7. Ulrik Berg, 63, ingenjör, Täfteå
Med politik vill jag skapa valfrihet, mång-
fald och långsiktigt hållbara lösningar 
som socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
bidrar till att människor utvecklar och 
frigör sina kreativa idéer. Det är grunden 
till att Umeå kommun utvecklas så att 
fler företag och jobb skapas. Hela Umeå 
kommun måste utvecklas och kommu-
nens processer måste effektiviseras så att 
vi kan bygga både en trygg och tillgänglig 
kommun för alla!

8. Marianne Löfstedt, 83, fd kommu-
nalråd, Väst på stan
Det behövs fler boenden för äldre. Har 
man jobbat hela sitt liv och vill flytta från 
sin lägenhet eller hus till ett mer anpassat 
boende ska man känna att det är möjligt. 
Umeå ska ha ett levande kulturliv som 
passar både unga och gamla. Näringslivet 
och infrastrukturen är en annan mycket 
viktig del i kommunens utveckling och är 
frågor som ligger mig varmt om hjärtat.

9. Igor Hell, 63, tidningstryckare, 
Kåddis
Sociala frågor har blivit en allt större del 
av min politiska vardag. Livet kan fort 
förändras och då är det viktigt att det 
finns hjälp att få. Likväl som fusk med 
välfärdsmedel och övrig kriminalitet ska 
bekämpas. Barnens bästa ska alltid vara i 
fokus. Valfrihet är viktigt i vårt dagliga liv. 
Att så långt det är möjligt få välja boende, 
skola, vård och omsorg etc. Detta tillsam-
mans med egen försörjning får människor 
att må bra. 
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12. Kjerstin Widman, 68, tandläkare, 
Teg
Umeå ska växa. Stad och landsbygd ska 
utvecklas tillsammans för invånarnas och 
miljöns bästa. Nytänkande, innovation 
och företagande ska uppmuntras. Vi ska 
vara rädd om vårt fantastiska vatten från 
Vindelälvsåsen och närodlad mat ska 
serveras i skolor och äldreomsorg. Bra för 
både hälsa och miljö. Ett kulturutbud för 
alla och fritidsaktiviteter som lockar i alla 
åldrar. Så bygger vi ett växande Umeå. 
Ett Umeå där alla trivs och dit många vill 
flytta.
 

13. Greger Knutsson, 74, entreprenör, 
Botsmark 
Jag önskar tillväxt för både stad och lands-
bygd. Näringslivet betyder mycket för 
landsbygden och mig - att ha möjlighet att 
jobba, bo och leva i hela kommunen. För 
oss som bor på landsbygden är det viktigt 
med kommunikationer och då är bilen 
nästan vår enda räddning! Vi behöver där-
för vettiga kostnader för drivmedel samt 
tillgång till parkeringar i centrala stan.

10. Madelene Nord, 29, ämneslärare, 
Haga
Jag brinner för frågor som rör gymnasie-
skola, vuxenutbildning och kompetens-
försörjning. Tre viktiga hörnstenar för att 
människor ska ha ett arbete att gå till, och 
för att minska riskerna för utanförskap. 
Valfrihet ska prägla Umeås gymnasie-
skolor, eleverna ska kunna välja en skola 
som passar just dem. Vuxenutbildningen 
ska vara lättillgänglig. Under kommande 
mandatperiod behöver kompetensförsörj-
ningsfrågan tydligare lyftas på agendan. 

11. Alireza Mosahafi, 50, production 
associate, Teg 
Jag vill jobba för ett Umeå, där alla barn 
ges chansen att skapa sig en framtid 
genom högklassig utbildning - utan en 
bra skola faller alltför många ungdomar 
utanför systemet. Vi måste jobba förebyg-
gande på alla plan. Det är billigare både 
för samhället och för individen på sikt. 
Psykiatrin och framförallt BUP, behöver 
extra resurser. Umeåborna ska känna sig 
trygga, och bevakningskameror ska sättas 
upp på platser där människor känner sig 
otrygga.
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16. Åsa Ågren Wikström, 51, fd riks-
dagsledamot, Öst på stan
Jag vill driva frågor som är viktiga för 
Umeå. Det behövs en fortsatt ökad tillväxt 
i näringslivet, en breddad arbetsmarknad 
med fler jobb, äldreomsorg och skola med 
ännu större valfrihet. Ett gott företagskli-
mat som möjliggör goda villkor för före-
tagande är viktigt - likaså måste bostads-
byggandet öka för att Umeå ska fortsätta 
växa. Alla ska känna sig trygga i Umeå, 
såväl flickor och pojkar som kvinnor och 
män. 
 

17. Leif Lundgren, 67, företagare, Haga
Ett fortsatt växande Umeå är beroende 
av god samhällsplanering, förenklade 
byggregler, minskade byggkostnader 
och bättre samverkan med näringslivet. 
Umeå behöver bygga hållbart och miljö-
vänligt, utveckla landsbygden, fortsätta 
förtätningen av staden samtidigt som 
stadsmiljön tillvaratas. Jag vill se fler små-
företagare i kommunen som skapar fler 
arbetstillfällen. Det där första jobbet för 
våra unga skapas ofta i de mindre företa-
gen.

14. Lotta Holmberg, 67, distriktssjuk-
sköterska, Haga
Jag kommer att försvara de äldres rättig-
heter och värna om ett gott liv trots ålder-
dom och sjukdom. Jag har alltid jobbat 
med människor i alla åldrar och har goda 
kunskaper vad som fattas och hur det ser 
ut i dagsläget. Alla äldre ska få ett tryggt 
och värdigt liv. Lägga sig när man vill, gå 
på toaletten när man behöver och inte 
när personalen har tid att hjälpa till. Man 
ska själv få bestämma var man ska bo och 
hur mycket hjälp man vill ha. 

15. Mikael Thyni, 55, platschef, Öbacka
Ordning i den kommunala ekonomin med 
en effektiv administration är en förutsätt-
ning för att Umeås utveckling ska gagna 
Umeåborna. Bostadsbyggandet måste ta 
fart i hela kommunen. Trafiklösningar, 
kollektivtrafik och skola/barnomsorg ska 
vara på plats när människor flyttar hit. 
Utmaningen med integrationen ska lösas 
med B.A.S – Bostad, Arbete, Språk. Före-
tagen ska uppmuntras, inte bromsas med 
byråkrati eller att det saknas planlagd 
mark för etableringar.
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20. Mia Winroth, 54, företagare, Teg 
Jag vill att Umeåborna ska ha en fortsatt 
valfrihet när det gäller äldreomsorg, 
barnomsorg, skola och vård – alla ska ha 
rätten att välja bra kvalité. Jag vill jobba 
för en välfärd av högsta kvalitet - det är en 
grundförutsättning för att näringslivet ska 
kunna växa. Näringspolitiken är extremt 
viktigt för småföretagens förutsättningar 
att skapa nya arbeten och även att våra 
gemensamma pengar används effektivt.

21. Gabriel Farrysson, 40, konsult, 
Hörnefors
Umeå ska vara en plats där man vill bo 
och verka - det ska vara lika självklart i 
centrum som på landsbygden. Genom 
att skapa samverkan med entreprenörer 
och det engagemang som finns kan vi 
möjliggöra valfriheten - inte göra valen åt 
människorna. Vi måste stärka valfriheten. 
Umeås fritids- och föreningsliv ska vara 
ledande och levande, där vi värnar om 
det samhällsengagemang som finns hos 
våra medborgare och näringslivet för att 
utveckla det.

18. Josefin Gustafsson, 35, juriststu-
dent, Ålidhöjd
Som förtroendevald för Moderaterna i 
Umeå kommun vill jag kämpa för att få 
igenom lägre kommunalskatt, minska 
onödig byråkrati och effektivisera ekono-
min, underlätta företagande och innova-
tion i kommunen, utveckla rekreations-
områden (såsom tex fler badbryggor längs 
älven och sophantering vid Nydalasjön) 
och verka för att förbättra tryggheten och 
säkerheten för kommunmedlemmarna 
och motverka utanförskap. 

19. Christer Lindvall, 69, fd politisk 
ombudsman, Ersboda
Umeå ska ha en levande landsbygd där vi 
binder samman det bästa av vår stad och 
omgivande landsbygd. Närodlad mat är 
bra för hälsa och miljö, vilket ska ges våra 
äldre på boenden och skolor i vår kom-
mun. Möjligheten att bo utanför staden 
och samtidigt ha nära till jobbet är något 
vi ska förvalta väl. Umeå kommun ska 
uppmuntra valfriheten i välfärden. Umeå 
är en kommun där många icke-kommu-
nala aktörer kan berika landsbygden med 
sina erfarenheter.
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Det liberalkonservativa alternativet

Moderaterna är Umeås största bor-
gerliga parti. Vi är samlingspartiet. Vi 
förenar liberalism och konservatism, 
och har i den praktiska politiken ett 
pragmatiskt förhållningssätt för att 
åstadkomma bästa möjliga resultat för 
Umeåborna och Umeås utveckling.
 Under senare år har vi märkt ett ökat 
intresse och en nyfikenhet på Moderater-
na som parti. Det har bland annat tagit 
sitt uttryck i att många med bakgrund 
i andra partier har valt att ta steget och 
bli medlemmar i Moderaterna. Vi ser 
det som ett uttryck för en stark tilltro 
till M som en stark, stabil och pragma-
tisk borgerlig kraft i Umeåpolitiken.
 I Umeå går vi till val i samarbete 
med de övriga borgerliga partierna.

En tydlig röst för tillväxt, jobb  
och välfärd

Moderaterna står upp för vikten av 
tillväxt i Umeå, vilken måste komma 
både landsbygd och stad till del. Till-
växt är en nödvändig förutsättning för 
en positiv utveckling för vår kommun.
 Varje extra umeåbo i arbete och 
varje extra arbetad timme innebär 
ökade skatteintäkter och mer resurser 
att satsa på skolan, vården och andra 
delar av välfärden. Om vi vill ha fler i 
arbete måste vi bejaka en bred arbets-
marknad. Det finns inga jobb som inte 
är tillräckligt fina. Alla jobb behövs. 

Ordning och reda i ekonomin

En förutsättning för att säkerställa 
framväxt av nya jobb och en investe-
ringsvilja är ordning och reda i den 
kommunala ekonomin. För oss är en 
stark ekonomi grunden i den ekonomis-
ka politiken. Umeå kommuns låneskuld 
måste minska. En stark ekonomi är 
viktig för att säkerställa åtaganden i 
investeringar och framtida pensioner. 

Välfärden främst - prioritera  
kärnverksamheten 

Vi prioriterar skolan och äldreomsor-
gen före allt annat. Det viktigaste är 
att erbjuda våra unga en bra skolgång. 
Kunskap och ordning ska stå i centrum. 
Det ska också vara tryggt att åldras i 
vår kommun. Det ska vara en rättighet 
för äldre att beredas plats på ett boen-
de, när man känner sig otrygg och blir 
sjuk. En omsorg som ska präglas av hög 
kvalitet och ett värdigt bemötande.

Valmanifest 2022-2026
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Sänkt skatt är en frihets- och  
rättvisefråga

Skatten i Umeå är ungefär två kronor 
högre än flertalet jämförbara kom-
muner. Det innebär att en genom-
snittlig familj i Umeå - där två vuxna 
arbetar - betalar ca 12 650 kr mer per 
år i skatt, än dem som bor i jämförba-
ra kommuner. Det är inte rimligt. 
 Lägre skatt gör det mer lönsamt 
att arbeta och främjar tillväxt, men är 
framför allt viktigt för att ge människor 
med små marginaler större ekono-
misk frihet. Låg skatt är en viktig fri-
hetsfråga. Vi sänker skatten för att det 
är rätt och rättvist. Ambitionen är att 
successivt sänka skatten med en kro-
na under kommande mandatperiod.

Både stad och landsbygd

Vi vill se Umeå utvecklas till ”Storsta-
den” i norr; en modern urban miljö 
där människor kan förverkliga sina 
livsprojekt i en kreativ och fördomsfri 
miljö. I en kommun där fler mår bra, 
tror på sig själva och vågar gå sin egen 
väg kommer fler människor också att 
kunna förverkliga sina drömmar. Den 
täta staden skapar också ett större un-
derlag för butiker, restauranger och 
andra verksamheter. De fördjupade 
översiktsplaner som antogs för de Umeå 
och de centrala stadsdelarna år 2011 är 
en god grund att arbeta vidare från.
 Likväl som vi siktar på att göra Umeå 
till det självklara storstadsalternativet i 
norra Sverige, så ska vi också se till att er-
bjuda de bästa levnads- och utvecklings-
betingelserna för boende i såväl kommun-
delarnas tätorter som på landsbygden. 
 På landsbygden erbjuds några av 
de mest attraktiva livsmiljöerna i vår 
kommun. Umeå kommun måste arbeta 
aktivt för att ge ännu bättre möjligheter 
avseende sådant som tillgång till service, 
kollektivtrafik och boendemöjligheter. 
93 procent av kommunens yta är lands-
bygd och ungefär 16 procent av kom-
munens invånare bor på landsbygden. 
 Befolkningsökningen har procentuellt 
faktiskt varit starkare på landsbygden än i 

Umeås tätorter (tätorter: Umeå inklusive 
Ersmark och Röbäck, Sävar, Holmsund, 
Obbola och Hörnefors) under perioden 
1981-2020. Fler människor har på senare 
år också flyttat från Umeås tätorter till 
Umeås landsbygd än tvärtom. Andelen 
barnfamiljer och sysselsättningen på 
landsbygden är högre än i tätort, lik-
som även den disponibla inkomsten.

Tredubbla takten på  
bostadsbyggandet! 

Det råder bostadsbrist i Umeå. Det är ett 
hot mot Umeås tillväxt. Ett tydligt mål 
för kommunen är att bostadsbyggandet 
ska öka till 2000 nya bostäder per år. 
Under 2021 byggdes endast 611 bostäder. 
2020 blev bara 414 bostäder färdigställda. 
Sammanfattningsvis långt under målet.
 Det skulle behövas en tredubbling 
av takten på nyproduktion av bostäder 
för att nå kommunens mål. Vi behöver 
fler småhus, fler bostadsrätter och fler 
hyreslägenheter i hela kommunen.
 Här måste de privata aktörerna 
och det kommunala bostadsbolaget AB 
Bostaden hjälpas åt. Kommunen har 
sedan tidigare börjat inrikta proces-
sen på kortare tid för markreservation. 
Flexiblare och mer generella detaljpla-
ner med optimal volym och använd-
ning är också en viktig förutsättning. 
 Fler områden måste öppnas upp för 
nybyggnation av bostäder, samtidigt som 
takten på kompletteringsbyggande ökar. 
Nyligen lyckades vi i byggnadsnämnden få 
bifall till ett initiativ om att inleda planar-
bete för Röbäcksliden och Tegelbruksber-
get. Detta för att tillskapa fler bostäder. 
 Under det senaste decenniet har 
småhusens andel av den totala pro-
duktionen legat på låga 17 procent i vår 
kommun. Föregående år var andelen 11 
procent småhus. Umeå måste bli bättre 
på att erbjuda attraktivt boende i småhus 
runt om i vår kommun. Vi moderater 
lade förra året ett förslag i fullmäktige 
om att uppdra till kommunstyrelsen att 
skyndsamt möjliggöra en högre takt på 
byggande av fler småhus. Detta rösta-
des tyvärr ned, men behovet kvarstår.
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hetsbranschen i Umeå. Avyttringen bör 
vara mer omfattande är den som genom-
fördes 2017. Det minskar samtidigt Bo-
stadens dominerande roll på marknaden 
och släpper in fler förvaltande aktörer.
 Vi ska fortsätta förtäta och bygga cen-
tralt. Men trots den täta stadens fördelar 
är den svår att förverkliga p.g.a. otidsen-
liga regler. De normer och krav som nu 
finns gör det svårt att bygga den typen 
av miljöer som många efterfrågar. Därför 
måste hämmande regler och strandskydd 
ifrågasättas. Moderaterna i Umeå vill ta 
bort lokala ”kvadratmeterregler” som styr 
storleken på friyta mm och ersätta dem 
med kvalitetskrav. Höga och låga hus ska 
kunna samsas och skapa variation. Både 
ålder och stilar ska tillåtas att variera.
 Sävar, Holmsund/Obbola och Hörne-
fors ska fortsätta att växa. Umeås kom-
mundelar erbjuder en attraktiv livsmiljö 
och utgör ett viktigt fortsatt område för 
utveckling. AB Bostaden ska i alla lägen 
beakta möjligheten till nyproduktion 
och bygga lägenheter utanför de cen-
trala stadsdelarna. Det kan handla om 
kommundelscentra, men även i byar 
med omland som exempelvis Tavelsjö, 

 Småhusen är en viktig, och ibland 
förbisedd, förutsättning för kommunens 
utveckling. Många undersökningar visar 
att det är just i småhus som en majoritet 
av befolkningen helst vill bo. I en Si-
fo-mätning från 2019 så angav exempelvis 
75 procent av svenskarna att de ville bo 
i villa, radhus eller kedjehus. Det behövs 
mer av allt – både småhus, bostadsrätter 
och hyresrätter. Men den låga produk-
tionen av småhus sticker ut i samman-
hanget. Kommunen behöver en långsiktig 
planering där det alltid finns en ”bank” 
med byggklar mark. Blandat boende i 
olika områden är eftersträvansvärt.
 Vi anser att det kommunala bostads-
bolaget har en central roll att spela när 
det gäller nyproduktion av hyresrätter. AB 
Bostaden har idag en dominerande andel 
– omkring 45 procent – av hyresrättsbe-
ståndet i Umeå. Vi vill att AB Bostaden 
tillåts agera affärsmässigt och hela tiden 
se över sitt bestånd avseende nödvändiga 
avyttringar för att säkerställa behovet av 
investeringar i form av nyproduktion, 
förtätningar, renoveringar och ombygg-
nationer. Nödvändiga avyttringar ger 
dessutom en bra balans för hela fastig-
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tagare och anställda otrygga och kan 
i värsta fall leda till att verksamheter 
försvinner. Inget företag ska någon-
sin behöva överväga att lägga ner sin 
verksamhet på grund av brottslighet. 
 Polisen har under mandatperioden 
satt upp kamerabevakning i centrala 
Umeå, Ålidhem och Ersboda. Grova vålds-
brott, delvis öppen narkotikaförsäljning, 
stölder, skottlossningar på vissa områden 
liksom annan brottslighet var bidragande 
till att polisen satte upp kameror. Umeå 
kommun borde också använda sig av 
möjligheten att sätta upp bevaknings-
kameror. Det kan gälla såväl centrala 
Umeå som andra stadsdelar. Detta för att 
avskräcka brott, öka sannolikheten för 
upptäckt av brott, samt öka tryggheten 
då kameror signalerar att platsen är väl 
omhändertagen. Kommunens kamerabe-
vakning ska vara ett komplement till de 
områden som polisen redan övervakar. 
 Moderaterna föreslår även att Umeå 
kommun ska anställa kommunala ord-
ningsvakter. De kommunala ordningsvak-
ternas uppdrag är att upprätthålla allmän 
ordning och skapa trygghet i kommunen. 
Ordningsvakter ersätter inte poliser, utan 
ska användas som komplement till po-

Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, 
Hissjö, m.fl. Detta efter ett moderat för-
slag som vann bifall i fullmäktige år 2021.

Öka tryggheten – minska  
brottsligheten

Mer än var tredje kvinna i Umeå väljer 
ibland eller ofta att avstå från att gå ut 
ensam av rädsla för att bli rånad, över-
fallen eller på annat sätt ofredad. Detta 
enligt folkhälsoenkäten ”Jämlika liv”. 
I juni 2021 presenterades resultatet av 
Umeå kommuns enkätundersökning-
en Unga20, vilken riktar sig till unga 
i åldern 13-18 år. Där uppgav 41 pro-
cent av tjejerna att de är otrygga när 
de går hem ensamma på kvällarna. 
 De senaste åren har vi sett en allvar-
lig utveckling i Umeå, med tendenser 
till social oro i vissa bostadsområden. År 
2018 gick debattens vågor höga i Umeå. Vi 
moderater hade uppmärksammat var-
ningarna om tendenser till ”social oro” i 
vår kommun gällande våldsbrottslighet, 
utpressning, bilbränder, bilstölder och 
knarkhandel. Ungdomar som rekryte-
rades av äldre brottslingar till krimina-
litet. Ökad risk för radikalisering m.m.
 Trots goda insatser från både Umeå 
kommun och Polisen har problemen 
fortsatt, även om det i perioder kan vara 
lugnare. Ungdomar som attackeras och 
misshandlas av gäng. Bråk på skolor. 
Under 2020 skedde 74 bilbränder på 
olika platser i kommunen, vid tio olika 
tillfällen. Detta bidrar till ökad otrygg-
het hos våra invånare. Under 2021 fort-
satte de misstänkta bilbränderna, även 
om det var i lägre omfattning än under 
2020. Sedan valet 2018 har det skett fyra 
skjutningar i Umeå och polisen kopplade 
ihop dem med kriminella uppgörelser.
 13 procent av företagarna i Umeå 
uppger sig också påverkas i mycket 
eller ganska hög utsträckning negativt 
av brottslighet/otrygghet enligt en ak-
tuell undersökning. Många företagare 
drabbas hårt av brottslighet och det är 
det största problemet företagen möter 
när företagsklimatet i Sverige mäts. Det 
orsakar höga kostnader, gör både före-
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 Ett rimligt riktmärke för Umeå borde 
vara att sikta på topp-10 när det gäller 
det lokala företagsklimatet i Sverige. I 
Svenskt Näringslivs kommunranking 
erhåller Umeå kommun mediokra pla-
ceringar. Umeå tappade förra året 12 
placeringar till plats 179 av landets 290 
kommuner. En av landets högsta kommu-
nalskatter, konkurrens från kommunen 
gentemot privata näringslivet, service 
och bemötande samt negativ attityd 
bland politiker och tjänstemän till före-
tagande var sådant som då stack ut. 
 Vi måste sänka kommunalskatten. 
Vi måste få fart på bostadsbyggandet, 
genom att bland annat möjliggöra för fler 
privata aktörer att bidra i byggandet. Vi 
måste säkerställa god tillgång på mark för 
etableringar, och här pågår ett arbete. Det 
behövs verksamhetsmark för industri, 
handel, kontor och service. Investerare 
ska kunna få snabba och tydliga besked 
om lämplig mark för sina verksamheter. 
 Det handlar vidare om att motverka 
osund konkurrens från kommunen gente-
mot det privata näringslivet. Införande av 
den s.k. Rättviksmodellen, vilken bland 
annat handlar om att minska regelkrångel 
för företagare utan att förändra lagar och 
regler. Ökad konkurrensutsättning och 
införande av utmaningsrätt. Säkerställa 
kompetensförsörjningen i samarbete 
med universitet och högskolor, regi-
on, näringsliv och övriga kommuner.  

lisiär närvaro. De ska självfallet samverka 
med övriga viktiga aktörer, däribland den 
kommunala fältverksamheten och poli-
sen. Ett aktivt brottsförebyggande arbete 
från socialtjänst och skola är avgörande 
för att långsiktigt öka tryggheten. En 
tillgänglig polis i Umeå är för övrigt avgö-
rande för att förhindra och utreda brott. 
 En viktig del i tryggheten på offentliga 
platser är belysningen. Därför vill vi inten-
sifiera arbetet med att förbättra belysning 
i parker och utmed promenadstråk. Utsik-
ten längs med cykel- och gångvägar måste 
bli bättre. Moderaterna förslår också att 
kommunen ska inta en mer aktiv hållning 
mot nedskräpning, klotter och vandalism.
 En fråga som debatterats i omgång-
ar på senare år är tiggeriet. Det finns ett 
starkt stöd bland svenska folket om att 
det behövs ett tiggeriförbud. Tiggarnas 
problem löses inte i Sverige, utan i deras 
egna hemländer. Det är ingen som ifråga-
sätter att de som tvingas tigga i Sverige är 
en utsatt grupp. Men de utsatta EU-med-
borgarna styrs i många fall av kriminella 
aktörer och vissa tvingas utöver tiggandet 
även till prostitution här i Sverige. Det 
är en modern form av slaveri, och det 
möjliggörs - tyvärr - av alla som högljutt 
kämpar för att de ska få fortsätta tigga 
här. Vi vill att ett lokalt tiggeriförbud 
införs inom centrumfyrkanten. Bäst av 
allt vore ett nationellt tiggeriförbud.

En företagsvänlig kommun

I norra Sverige pågår just nu en fantastisk 
utveckling, med nya etableringar och 
stora pågående och planerade investe-
ringar.  Det är viktigt att Umeå inte förlo-
rar tempo och lutar sig tillbaka. En positiv 
utveckling kommer inte av sig själv. 
 Att förbättra det lokala företagsklima-
tet är centralt för lokal och regional ut-
veckling. Ett växande Umeå är i behov av 
växande och framgångsrika företag. Små, 
medelstora och stora företag, som genom 
arbetstillfällen och skattepengar till det 
offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 
nya jobb skapas i småföretag. Detta måste 
tydligt återspeglas i den lokala kommun-
politiken för ett bättre företagsklimat.
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centrala Umeå, utan är gällande för hela 
Umeåregionens kustremsa, där vi vet 
att intresset är stort bland näringsidka-
re att ta emot besökare i en hamn. Här 
skulle gästhamnar med god standard, 
på strategiska platser, skapa goda för-
utsättningar för en betydande ökning 
av antalet gästnätter och sålunda vara 
mycket positivt för såväl båtlivet som möj-
ligheter att utvecklas som turistregion.
 En annan sak som saknas i Umeå 
är attraktiva ställplatser för husbilar 
och husvagnar, liksom ett s.k. ”truck-
stop”. Även detta måste åtgärdas.
 Viktigt är också att centrumhandeln 
kan utvecklas. En konkurrensfördel som 
brukar pekas ut för de halvexterna han-

Besöksnäringen

Det krävs också fortsatta satsningar för 
att främja besöksnäringen. Umeälven är 
en i många avseenden outnyttjad resurs, 
och vi måste bli bättre på att ta emot 
turister som kommer med båt. Mode-
raterna vill se en ny gästhamn, centralt 
placerad i Umeå. Här vill vi möjliggöra 
en gästhamn, driven och finansierad 
av privata aktörer. Vi ska även se till att 
vårda det båtliv som redan idag finns. 
Handeln i Umeå går miste om många 
”turistkronor”, när många med båt under 
sommaren väljer bort Umeå och åker 
vidare norrut eller söderut. Allt för få 
stannar till i Umeå p.g.a. bristen på gäst-
bryggor och centralt belägen gästhamn. 
 Detta gäller inte bara situationen i 
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försörjningen och gör Sverige och Väster-
botten bättre rustat för framtida kriser.
 Antalet jordbruksföretag har minskat 
i Umeå kommun och Västerbotten under 
de senaste tio åren. Den främsta anled-
ningen till minskningen handlar om mins-
kad lönsamhet och utmaningar kopplat 
till kapitalförsörjning, kompetensför-
sörjning försvagad konkurrenskraft. 
 Moderaterna vill kraftigt sänka skat-
ten på drivmedel så att det blir billigare 
att tanka. Då blir det enklare att bo och 
verka i hela landet. Vi måste stärka kon-
kurrenskraften och öka livsmedelspro-
duktionen i enlighet med den nationella 
Livsmedelsstrategin. Moderaterna på 
nationell nivå driver på för att bland 
annat minska antalet regler och den 
administrativa bördan för jordbrukare.
 Att kriterierna vid offentlig upp-
handling av livsmedel och mat är i linje 
med miljö- och djurhållningsreglerna, 
är ett krav som vi moderater sedan 
flera år tillbaka lyckats få in i Umeå 
kommuns upphandlingsregler. Vårt 
fokus är att uppmuntra lokalproduce-
rade livsmedel och ett av våra uttala-
de mål är att köttet som serveras på 
våra skolor och äldreboenden till 100 
procent ska vara lokalproducerade. 

delsområdena är att de erbjuder gratis 
parkering. För att undanröja en del av 
konkurrensnackdelen finns möjlighe-
ten att erbjuda avgiftsfri parkering i de 
P-anläggningar och p-platser som UPAB 
ansvarar över för Umeå kommuns räk-
ning. Moderaterna har upprepade gånger 
föreslagit försök med avgiftsfri parkering i 
centrala Umeå, och detta förslag kvarstår.
 Vår ambition är att Umeå ska bli en 
ännu bättre turist- och studentstad. Då 
krävs det att politikerna lyssnar på de 
önskemål som finns; dels hos besökare 
och studenter, dels övriga invånare och 
företagare i Umeå. Detta gör vi bland 
annat genom att tillåta utökade serve-
ringstillstånd på Umeås restauranger. 
Självklart ska restauranger och krogar 
kunna få serveringstillstånd till kl. 03.00.  

Utan bönder – ingen beredskap

Inte minst under Coronakrisen har det 
blivit tydligt att den svenska livsmed-
elsproduktionen behöver öka. Endast 
hälften av de livsmedel som konsumeras 
i Sverige produceras här. År 1990 var 
motsvarande siffra 75 procent. Vid kriser 
måste landet ha bra beredskap. En högre 
självförsörjningsgrad tryggar livsmedels-
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ser genomföras. De som behöver kom-
plettera sin utbildning eller skaffa en ny 
yrkesutbildning ska kunna göra det ome-
delbart, utan onödiga väntetider. I Umeå 
ligger arbetslösheten på låga nivåer jäm-
fört med riket. Den totala arbetslösheten 
låg på 4,6 procent i mars 2022. Däremot 
syns en skillnad mellan utrikes och inri-
kes födda. Bland utrikesfödda låg arbets-
lösheten i Umeå på 12,4 procent i mars.
 För att lyckas med integrationen är 
det avgörande att fler invandrare arbetar 
och försörjer sig själva. Idag kan bidrag 
staplas på varandra så att det samman-
taget inte lönar sig tillräckligt att börja 
jobba i stället för att leva på bidrag. Detta 
är en viktig förklaring till det utanförskap 
som vi idag ser. För att arbetsinkomst ska 
bli mer lönsamt i förhållande till bidrag 
och för att fler personer ska jobba, vill 
Moderaterna införa ett bidragstak för 
personer som lever på försörjningsstöd.
 Försörjningsstöd får aldrig vara 
en permanent försörjningskälla, utan 
ett sista skyddsnät när inga andra 
inkomster finns. År 2021 betalades 
ca 117 miljoner kronor ut i försörj-
ningsstöd från Umeå kommun. 
 Fusk med försörjningsstödet ska 
aktivt motverkas och där detta upp-
täcks måste det leda till konsekvenser. 
I Sundbyberg började man 2017 ge-
nomföra frivilliga hembesök vid nya 
ansökningar om försörjningsstöd som 
en del i pågående utredningar. Resul-
tatet blev att 24 procent av besöken 
ledde till avslag på ansökan om försörj-
ningsstöd. Huvudorsaken till avslag 
på ansökningar var att personen inte 
bodde på den angivna adressen och att 
familjesituationen i vissa fall varit oklar. 
 Södertälje har under lång tid haft sto-
ra problem med bidragsfusk, men kom-
munen har nu hittat ett sätt att komma åt 
fusket. Utbetalningarna av försörjnings-
stöd har halverats, efter det att kommu-
nen lyckades upptäcka hur människor 
fuskade. En fungerande metod för att 
upptäcka fusket: hembesök till bidrags-
tagare, möten för att visa att de perso-
ner som söker ekonomiskt stöd faktiskt 
uppvisar korrekt identitet, samt att man 

 Svensk mjölk- och köttproduktion 
har också betydligt lägre klimatpåverkan 
än andra länders produktion. I Väster-
botten finns det goda förutsättningar att 
producera ännu mer livsmedel än vad 
som görs idag. Det är inte svenskt jord-
bruk som är hotet mot jordens klimat. 
Jämfört med världssnittet har svensk 
mjölkproduktion 44 procent lägre utsläpp 
och svensk nötköttsproduktion har 70 
procent lägre utsläpp av växthusgaser.
 Nyckeln till att öka livsmedelsproduk-
tionen i Sverige är en ökad efterfrågan på 
svenska produkter. Där har politiker ett 
stort ansvar, men konsumenter kan också 
göra skillnad när det handlar om att välja 
svensk mat i butiker och på restauranger.

En arbetslinje för hela Umeå

Vi måste bli bättre på att erbjuda möj-
ligheter till arbete för alla, oavsett bak-
grund. Integrationen måste förbättras. 
Utanförskapet måste minska genom 
att de utrikesfödda i större utsträck-
ning kommer in på arbetsmarknaden. 
Från kommunens sida ska huvudfokus 
vara att de nyanlända snabbt lär sig 
svenska och kommer i egen försörj-
ning, antingen via studier eller arbete.
 I Umeå ser vi på vissa håll en tilltagan-
de segregation. Socialtjänsten ser sam-
manvägt att de socioekonomiska fakto-
rerna är sämre på nordöstra stadsdelarna 
än snittet i Umeå. Större trångboddhet 
och större beroende av försörjningsstöd 
är exempel på det. Även gällande anmäl-
ningar till socialtjänsten om barn som 
far illa, ser socialtjänsten en överrepre-
sentation på de nordöstra stadsdelarna.
 Jobb, språk och bostad är viktiga 
utgångspunkter för en bra integration. 
Genom arbetet lär man sig språket 
bättre och kommer lättare in i sam-
hället. Alla som kan jobba ska ha ett 
jobb att gå till. Möjligheten till egen 
försörjning är en fråga om trygghet, 
frihet och delaktighet i samhället.
 Arbetslösheten är främst koncentre-
rad till personer med dåliga kunskaper i 
svenska eller bristfällig skolbakgrund. Här 
måste tidiga, konkreta och snabba insat-
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de arenor och i de sammanhang som 
är gynnsamma för jobben i Umeå.
 Umeå ska i samarbete med andra 
aktörer – näringsliv, universitet och 
grannkommuner – göra vår region till 
det självklara valet för människor och 
företag som vill etablera sig. Samarbetet 
inom Umeåregionen, liksom Blå Vägen 
och Kvarkenrådet, ska stärkas och gärna 
utökas – hög prioritet har det fördjupade 
samarbete med Vasa stad som påbörjats. 
Efter det framgångsrika arbetet med 
tillskapandet av den nya färjan Aurora 
Botnia, ska vi nu se till att dra nytta av 
de möjligheter som en välfungerande 
färjeförbindelse ger. Inom ramen för 
samarbetet i Kvarkenrådet, fortsätter det 
långsiktiga arbetet med en fast förbindel-
se mellan Vasa och Umeå över Kvarken. 
 För Umeå är goda flygförbindelser 
till Stockholm och vidare ut i världen 
A och O. För några år sedan genom-
fördes en utbyggnad av Umeå Airport. 
Nästa steg måste vara att fullfölja nästa 
etapp och bygga på med ytterligare en 
våning på flygplatsbyggnaden. Låt oss 
gemensamt med Swedavia och andra 
intressenter påbörja detta. Vi ska även 
bidra till det pågående arbetet med att 
utveckla vår region som en ”hub” för 

bor där man säger att man bor. Vi vill att 
tydligare kontroller och frivilliga hembe-
sök införs även i Umeå kommun, i linje 
med vad som införts i andra kommuner 
som Solna, Sundbyberg och Södertälje.
 Umeå kommun har en betydligt lägre 
andel utrikes födda än riket som helhet. 
Av den folkbokförda befolkningen i Umeå 
kommun så var 12,9 procent utrikes födda 
år 2021, vilket kan jämföras med riket 
där motsvarande siffra var 20 procent. 
 Sverige har under lång tid haft en 
stor asylrelaterad invandring. Idag be-
finner sig Sverige i en integrationskris 
där många människor hamnar i utan-
förskap, i områden med hög arbets-
löshet, kriminalitet och högt bidrags-
beroende. I delar av landet finns det 
numera s.k. särskilt utsatta områden, 
där den svenska staten delvis har tappat 
kontrollen. Men än så länge inte i Umeå. 
Vi jobbar för att det ska fortsätta så.
 Umeå har tagit emot färre kommun-
mottagna flyktingar som beviljats uppe-
hållstillstånd än rikssnittet genom åren, 
och det har varit bra för integrationen. 
Från 2005 och framåt tills idag, så har 
Umeå kommun varje år tagit emot en 
lägre andel än kommunsnittet i Sverige.
 Ett av skälen till att vi har tagit emot 
färre, har varit bostadsbristen. Det har 
varit svårt att ta emot flyktingar i någon 
större utsträckning, när det inte funnits 
några lediga bostäder i Umeå. Detta har 
samtidigt långsiktigt underlättat förutsätt-
ningarna för en fungerande integration 
och bidragit till att minska risken för 
uppkomsten av särskilt utsatta områden.  
 Vi moderater tycker att det är bra 
att Umeå kommun har haft en förhål-
landevis låg nivå på flyktingmottag-
ande under lång tid. Samtidigt ska vi 
självklart ta vårt ansvar för att ta emot 
människor på flykt under kriser och 
krig i vårt närområde, exempelvis 
från det pågående kriget i Ukraina. 

Regionsamarbete och 
kommunikationer

Ensam är sällan stark, och det är där-
för viktigt att kommunen verkar på 
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tidigare än 1990 vilket inneburit stora 
koldioxidminskningar. När det påstås 
att Umeås politiker och partier hittills 
inte har brytt sig om klimatet eller mil-
jön, så är det naturligtvis helt fel. 
 Det är positivt med höga målsätt-
ningar, men de ska också vara realis-
tiska och genomförbara. På senare år 
har en majoritet i kommunfullmäk-
tige gått mot en mer aktivistisk linje 
i klimatfrågorna, där symbolpolitik 
fått företräde. Det är olyckligt. 
 Från Moderaterna ser vi posi-
tivt på samarbete med staten och EU, 
samt de europeiska städer som vill gå 
före. Det möjliggör att vi får särskilda 
stöd från nationell och europeisk nivå, 
för miljö- och klimatinvesteringar.
 Moderaterna är positiva till att ett 
åtgärdsprogram för Umeå kommuns 
miljömål ska tas fram. Det är viktigt 
för Umeå kommuns arbete för en ökad 
hållbarhet. Men målen måste vara reali-
serbara med utgångspunkt från befintlig 
teknik men också utifrån ett ekono-
miskt perspektiv. Exempelvis kommer 
bolagskoncernen i Umeå kommun att 
vara klimatneutral några år senare än 
vad Kommunfullmäktige fastställt.
 Det krävs ett omfattande samarbete 
mellan kommunens förvaltningar och 
bolag, för att jobba metodiskt och långsik-
tigt. En stor del av utsläppen inom kom-
munen är uppvärmning, elanvändning 
och livsmedel. Det handlar till exempel 
om att bygga ut laddinfrastruktur så att 
fler personer ska kunna välja elbil i stället 
för fordon med fossila drivmedel. Det 
handlar om att bygga ut kollektivtrafiken 
i hela kommunen, och uppmuntra gång- 
och cykel. Att fortsätta energieffektivisera 
i kommunala byggnader. Uppmuntra 
hållbart byggande. Nå en betydligt hö-
gre andel lokalproducerade livsmedel i 
upphandlingarna och minska matsvinnet 
för att minska matens klimatpåverkan. 
Det handlar också om den övergripande 
planeringen av kommunen, med för-
tätning som en viktig beståndsdel och 
byggande efter kollektivtrafikstråk. 
 Koldioxidinfångning (CCS) är in-
tressant på sikt. Vi är positiva till ny 

framtidens elflyg, genom att få infra-
strukturen på plats till Umeå Airport.
 Viktigt för en bättre infrastruktur i 
norr är byggandet av Norrbotniabanan 
och att den nationella finansieringen 
kommer på plats. Andra viktiga infra-
strukturobjekt, är elektrifieringen av 
Tvärbanan mellan Hällnäs och Storuman. 
Den nationella nivån prioriterar i dessa 
dagar tyvärr inte heller vägsatsningar. 
Dessa lyser med sin frånvaro i stora delar 
av Västerbotten. Det finns inte pengar till 
de sista två etapperna för E4 Umeå-Skel-
lefteå, gällande ombyggnation till 1+2-väg 
med mitträcke. Likaså saknas resurser för 
E12. Tack vare Alliansregeringen satsning 
år 2008 byggs emellertid Umeås ringled 
och Västra Länken ska efter många för-
seningar stå färdig under hösten 2023. 

Miljö och klimat

Moderaterna tänker fortsätta att bedriva 
en miljö- och klimatpolitik som ger så 
stor effekt som möjligt för varje satsad 
skattekrona. Den största delen av Sveri-
ges koldioxidutsläpp kommer från bas-
industrin och inrikes transporter, vilka 
tillsammans står för ca två tredjedelar 
av Sveriges totala utsläpp. Insatser för 
att minska utsläppen inom dessa sekto-
rer är därför helt centrala för att klara 
omställningen till ett grönare samhälle.
 Sveriges kommuner är viktiga i det 
svenska miljöarbetet. Med ansvar för 
bland annat samhälls- och stadspla-
nering, energi och VA, upphandling, 
grundskola, tillsyn och dialog med det 
lokala näringslivet samt långsiktiga in-
vesteringar har varje enskild kommun 
en nyckelroll i arbetet med hållbar ut-
veckling. Fokus i Umeå, liksom i övriga 
delar Sverige och Europa måste vara 
ekonomisk tillväxt, marknadsekonomi, 
frihandel, teknikutveckling och forsk-
ning. Så löser vi klimatutmaningarna. 
 Umeå kommun ligger långt framme 
i miljöarbetet, vilket är positivt. Koldiox-
idutsläppen per invånare har minskat i 
Umeå med 25 procent sedan 1990. Umeå 
har gjort stora strategiska investering-
ar i bland annat fjärrvärmeutbyggnad 
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till att gå från dagens parkeringsnorm 
till en s.k. mobilitetsnorm vid plane-
ringen av nya bostadsområden. Det är 
viktigt att det finns parkeringsplatser 
nära bostäder så att stadens nya områ-
den byggs för alla. Det är bra om fler 
kan cykla, gå eller åka kollektivt, men 
många människor är beroende av bilen.
 Vi vill verka för ett Umeå som håller 
ihop genom hållbara kommunikationer, 
vägar och kollektivtrafik så att umeåbor-
na kan få vardagspusslet att gå ihop. För 
att uppnå det krävs bra bilvägar, samt en 
utbyggnad av kollektivtrafik i kombina-
tion med ökade möjligheter att gå och 
cykla. Vi avser också att ta bort onödiga 
vägbulor som skapar ryckighet i trafiken. 
 För kollektivtrafiken är ökad turtät-
het är ett viktigt inslag för att göra det 
mer attraktivt att åka buss. Sedan år 
2005 har utvecklingen varit fantastisk. 
Kollektivtrafikresandet har ökat med 
över 100 procent. Vi ser även positivt på 
att fortsätta satsningen med elbussar.

En attraktiv arbetsgivare

En viktig del i kommunens attraktivitet 
är att vara en god arbetsgivare. Vi står 
inför stora rekryteringsbehov. Sveriges 
Kommuner och Regioner har pekat ut nio 
strategier för att klara kompetensförsörj-
ningen: Använd kompetens rätt, bredda 
rekryteringen, låt fler jobba mer, förläng 
arbetslivet, visa på karriärmöjligheter, 
skapa engagemang, nyttja tekniken, mark-
nadsför jobben, underlätta lönekarriär. 
 För Umeå kommun så minskade 
sjukfrånvaron under år 2021 från 8,0 
till 7,1 procent. Vi ser fortsatt att sjuk-
skrivningarna drabbar kvinnor hårdast. 
Män har minskat till 4,7 procent och 
kvinnor minskat till 8,2 procent. Utöver 
det personliga lidandet, så är sjukfrån-
varon också förknippad med betydan-
de kostnader för Umeå kommun.
 Faktorer som enligt forskningen på-
verkar hälsan negativt är små möjligheter 
att påverka arbetssituationen kombine-
rat med höga krav och bristande stöd i 
arbetet. Likaså obalans mellan ansträng-
ning och belöning samt rollkonflikter. 

teknik och till CCS. Det anser vi defi-
nitivt att kommunen och dess kom-
munala bolag kan arbeta vidare med, 
för att se vad som är möjligt och när 
detta skulle kunna finnas på plats.   
 Skogen har en mycket viktig betydelse 
för att begränsa klimatpåverkan. Skogen 
tar upp mer växthusgaser än den släpper 
ut, och bidrar därtill med förnyelsebara 
råvaror som kan ersätta fossila bränslen 
och material. När skogen växer binder 
den koldioxid. Moderaterna väckte frågan 
i fullmäktige, gällande skogens förmåga 
inom Umeå kommuns gränser för att bin-
da kol. Svaret var att 64 procent av Umeå 
kommuns yta täcks av skog, samt att 
bedömningen var att detta band 256 000 
ton/år. Det motsvarar alltså 70 procent 
av de totala utsläppen inom kommunens 
gränser, som binds upp av skogen årligen.
 Umeå kommun har också ett eget 
skogsinnehav. Att bruka skogen aktivt är 
klimatsmart. Den växande skogen fångar 
upp koldioxid och lagrar den som kol i 
träd och mark. För oss som värnar klima-
tet finns mer att göra på detta område.

En stadsplanering för alla trafikslag

För att vardagen ska fungera måste det 
vara lätt och enkelt att resa både i Umeå 
och till och från Umeå. Alla trafikslag, 
även bil, måste ha god framkomlighet i 
Umeå. I vår del av landet, så är många 
beroende av bil för att få vardagen att 
gå ihop. Man kan behöva bilen till och 
från jobbet, och för sådant som att 
skjutsa barnen till och från fritidsakti-
viteter. Tittar vi på hushållen i Umeå, 
så är det 35 298 som har bil, vilket mot-
svarar 56 procent av Umeås hushåll. 
8162 hushåll har minst två bilar, vilket 
motsvarar 12,9 procent av alla hushåll. 
 Umeå kommuns åtgärdsprogram 
för renare luft ger resultat och vi ska 
fortsätta arbetet med detta. Det finns 
samtidigt partier som vill förbjuda el-
ler kraftigt begränsa biltrafiken i Umes 
centrala delar. Moderaterna säger tydligt 
nej till en sådan åtgärd. Det är inte bilarna 
som ska motverkas – det är utsläppen.
 Moderaterna är negativt inställda 
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 Pandemin har fått till följd att distans-
arbetet har fått sig ett uppsving. Sannolikt 
kommer många anställda i större ut-
sträckning än tidigare vilja fortsätta jobba 
på distans, i den mån det är förenligt med 
jobbets karaktär, arbetsgivarens önskemål 
och personalens egna förutsättningar. 
En modern arbetsgivare måste ha en 
flexibel och positiv inställning till detta.

Sveriges bästa skola

Sveriges bästa skola – för varje elev – varje 
dag. Så sammanfattas vår ambition för 
Umeås skolor. Vi vill satsa mer resurser 
på skolan än vad som gjorts under den 
senaste mandatperioden. Även om det 
inte är resurserna i sig som är det av-
görande, så vet vi att just grundskolan 
har lägre kostnadsnivåer är snittet.
 Det viktiga är inte vem som är huvud-
man för en skola – det viktiga är hög kva-
litet. Att få välja skola och förskola skapar 
trygghet. 3 av 4 föräldrar och elever anser 
det vara positivt att kunna välja skola. 
Det ska finnas lättillgänglig och relevant 
information om alla skolor och om vilka 
fristående och kommunala utbildningar 
som erbjuds i kommunen, så att det blir 

Ledarskapets betydelse och ansvar, på 
olika nivåer i kommunen, kan därför 
inte tillräckligt understrykas och måste 
uppmärksammas under kommande år. 
En strävan måste vara att få mer själv-
bestämmande för personalen ute i verk-
samheten, så att de bättre kan styra över 
sin arbetssituation. Bildandet av intra-
prenader för att öka frihetsgraden för de 
anställda är något som ska uppmuntras.
 Som en del i att vara en modern 
arbetsgivare, och samtidigt minska 
sjuktalen, vill vi att all personal ska ges 
möjlighet att träna på arbetstid. Inom 
Umeå kommun har redan flera kommu-
nala bolag insett fördelarna med detta. 
Sjukfrånvaron är betydligt lägre bland 
de anställda inom de kommunala bo-
lagen jämfört med de anställda inom 
den kommunala förvaltningen. År 2010 
avskaffade Umeå kommun friskvårds-
timmen för de anställda inom förvalt-
ningen. Det var ett misstag. Genom ett 
återinförande av friskvårdstimme så 
uppmuntrar vi vår personal att träna, 
och det vinner alla på: arbetsgivaren som 
får lägre kostnader för sjukfrånvaro och 
den enskilde i formen av ett friskare liv. 
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om något allvarligt inträffar. Vi har sett 
alarmerande exempel på senare tid, med 
hot och våld på våra skolor i Umeå. 
 Vuxenvärlden måste reagera och stå 
upp för en god arbetsmiljö för Umeås 
elever. Alla brott på skoltid eller i an-
slutning till skoldagen ska polisanmälas. 
Så är det tyvärr inte idag. Skolor som 
anser att det krävs ytterligare insatser 
i form av vakter, kamerabevakning el-
ler säkerhetssamordnare ska självklart 
anställa sådana, om behov föreligger. 
 Ett tilltagande problem i Umeå är 
nyttjandet av narkotika. Det krävs en 
samverkan för unga i riskzon med bland 
annat följande aktörer: skola, socialtjänst 
och polisen. Allt fler gymnasieskolor 
runt om i landet inför frivilliga slumpvisa 
drogtester som en del i skolans förebyg-
gande policy. Enligt uppgifter i riksmedia 
har var sjätte kommun infört drogtester 
på skolorna. Moderaterna vill att även 
Umeå kommun inför detta på kommu-
nens gymnasieskolor. Likaså rondering 
med narkotikahundar på skolorna.
 En viktig förutsättning för goda 
kunskapsresultat är att vi följer upp 
resultaten kontinuerligt. Moderaterna 
anser att betyg är ett viktigt verktyg för 
att tydligt ange hur elever ligger till och 
sänder viktiga signaler om stödbehov. 
Med betyg ökar också skolans fokus 
på kunskapsresultaten. Från och med 
höstterminen 2021 är det fritt fram för 
rektor på alla skolor i Sverige att själv 
besluta om betyg från årskurs fyra. 
Moderaterna anser att Umeå kommun 
ska uppmuntra kommunens rektorer 
att besluta om betyg från årskurs fyra. 
 Vi måste investera i skolan och satsa 
på lärarna. Inget är viktigare för att höja 
kunskapsresultaten än att ge lärarna 
kraft och tid att få vara just lärare. Våra 
elever behöver mer tid med sina lärare. 
Internationella undersökningar visar att 
svenska lärare använder mindre andel 
av sin tid till undervisning jämfört med 
andra länder. Skolverket pekar på att 
svenska lärare lägger över två timmar 
per dag på administration och uppgifter 
relaterade till ordning och omsorg. Det 
handlar exempelvis om att iordningställa 

lättare för föräldrar och elever att välja 
skola. Val av skola ska bli obligatoriskt. 
 Studieresultaten i våra skolor är trots 
goda förutsättningar inte tillräckligt bra. 
Detta märktes tidigare i SKR:s Öppna jäm-
förelser mellan landets olika kommuner, 
gällande till exempel genomsnittligt me-
ritvärde årskurs 9. Vägde man in elever-
nas förutsättningar, det s.k. sammanvägda 
resultatet, hamnade Umeå inte tillräckligt 
bra till gällande resultat. Liknande resul-
tat har uppmärksammats av både Lärar-
nas Riksförbund och Lärarförbundet.
 Alla skolor i Umeå, oavsett om de 
är friskolor eller kommunala skolor, ska 
befrias från onödig politisk detaljstyrning 
och ha rätt att själva ansvara för sin eko-
nomi, sin personal, profil och sina studie-
resultat. Det skapar också goda möjlighe-
ter, inte minst för byaskolor och mindre 
skolor på landsbygden runt om i vår 
kommun att kunna utvecklas och få styra 
över sin egen framtid. Så länge det finns 
elevunderlag, personal och ekonomi att 
bedriva verksamheten behöver ingen vara 
orolig för att skolan ska försvinna utan ges 
tvärtom möjlighet att kunna utvecklas.
 En viktig grund för våra ungas utveck-
ling läggs redan i förskolan. Tillgången 
till förskoleplatser är viktig för Umeås 
utveckling, även sett ur perspektivet att 
det ska var attraktivt för familjer att flytta 
hit. Föräldrar ska kunna ansöka om plats 
i förskola upp till ett år innan den ska tas 
i anspråk, i stället för dagens 6 månader. 
Det måste finnas en beredskap att bygga 
ut förskoleplatser i snabbare takt där vi 
ser att det finns efterfrågan, inte minst 
gäller detta ute i byarna på landsbygden. 
 Lärandemiljön ska vara stimuleran-
de, trygg och i klassrummen ska det vara 
lugn och ro. Stök, skolk och oordning i 
klassrummen ska inte accepteras. Redan 
idag finns det befogenheter för rektorer 
och lärare att vita åtgärder för att upp-
rätthålla ordning på skolorna, även om 
vi moderater skulle vilja gå längre och 
införa sådant som ordningsomdömen. Vi 
har nolltolerans mot kränkande behand-
ling och mobbning i och kring skolan 
och vi ställer krav på att skolan aktivt 
förebygger sådant samt tar fullt ansvar 
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finnas större möjlighet att välja vilken 
mat man vill äta, men också om man vill 
äta ensam eller med sällskap av andra.   
 Äldre ska kunna vara säkra på att 
man får den vård och omsorg som för-
väntas. En vård och omsorg som ska 
präglas av god och säker kvalitet och ett 
värdigt bemötande. Detta gäller även hur 
kommunens personal hanterar läke-
medlen, som är så viktig för de äldre.
 Vi ser det som en absolut självklar-
het att arbetsgivaren säkerställer att 
personalen både förstår och kan göra 
sig förstådd hos dem som de är satta att 
hjälpa. Så är inte fallet idag inom Umeå 
kommun. Det finns flera exempel från 
Umeå där bristande kunskaper i svens-
ka språket hos personalen inneburit 
stora bekymmer och allvarliga inciden-
ter för både boende och anhöriga.
 Fler åtgärder måste vidtas för att öka 
kompetensen hos personalen där språket 
är en stor del. Redan vid rekrytering av 
personal så har kommunen ett ansvar att 
försäkra sig om att den blivande anställde 
har nödvändiga språkkunskaper. Re-
kryteringsbehoven i äldreomsorgen är 

lokaler, behandla ledighetsansökningar, 
agera rastvakt och övervaka omkläd-
ningsrum. Detta är tid som skulle kun-
na användas till lärande och till att ge 
stöd åt dem som behöver det mest.
 För att ge lärare mer tid för att 
exempelvis förbereda lektioner samt 
fokusera på undervisningen vill vi 
införa lärarassistenter i skolan. Lä-
rarassistenternas uppdrag ska vara 
att assistera och avlasta lärarna med 
uppgifter av administrativ karaktär. 
 Gymnasieskolorna i Umeå ska ge alla 
elever goda kunskaper och färdigheter 
för att på så sätt förbereda varje elev inför 
högre studier eller yrkeslivet. Kunskaps-
förmedlingen ska alltid stå främsta rum-
met. Skolornas kontakt med näringslivet 
för att förbereda eleverna för livet efter 
examen ska underlättas och uppmuntras.

En trygg äldreomsorg och 
funktionshinderomsorg

Umeå ska fortsätta utveckla äld-
re- och funktionshinderomsorgen så 
att den kännetecknas av delaktighet, 
valfrihet och självbestämmande. 
 Det ska vara tryggt att åldras i vår 
kommun. Vi vill se variation av äldre-
boenden med olika former av service 
och med olika typer av upplåtelseform. 
Sammanhängande äldrevårdskedjor 
behövs för äldre med successivt ökande 
behov. Umeå behöver en utökad bygg-
nadstakt för boende riktade till äldre. 
Umeå behöver fortsätta utveckla boen-
deformer för äldre som seniorboenden/
trygghetsboenden. Särskilt boende för 
äldre med olika typer med kognitiv 
svikt. Kommunen bör också inrätta ett 
boende för unga med demenssjukdom 
eller annan form av minnesstörning. 
 Det ska vara en rättighet för äldre att 
beredas plats på ett boende, när man kän-
ner sig otrygg och blir sjuk. För dem som 
bor kvar hemma, så ska det vara tydligt 
med vem/vilka som ska komma från hem-
tjänsten och när på dagen. Mat som är 
god och näringsriktig ska alltid serveras, 
och aktiviteter för äldre ska erbjudas så 
att ofrivillig ensamhet undviks. Det måste 
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 Vi står inför stora rekryteringsbe-
hov inom vård och omsorg och behöver 
göra mer för att locka människor till 
vårdyrket. I dag har andelen utbildad 
arbetskraft inom äldreomsorgen sjunkit 
till alltför låga nivåer. För att säkerställa 
att personalens tid används på rätt sätt 
vill vi se fler vårdnära serviceteam, som 
kan avlasta ordinarie personal uppgif-
ter med till exempel städning och tvätt. 
Umeå kommun måste också bli bättre 
på att använda ny teknik och digitali-
seringens möjligheter. Kostnaderna för 
äldreomsorgen kommer i framtiden bli 
betydligt högre, samtidigt som det kom-
mer att råda akut brist på personal. 
 Umeå kommuns verksamheter ska 
stödja varje människas strävan att få leva 
det liv man vill utifrån sin egen förmåga 
och önskan. Det innebär inte att det sak-
nas behov av stöd. Alla har inte samma 
förutsättningar. Olika sorters funktions-
nedsättningar blir ett handikapp för den 
enskilde först om samhället inte förmår 
möta de olika svårigheter människorna 
kan ha. Ökad tillgänglighet är en av de 
viktigaste frågorna. Kommunen ska i all 
sin verksamhet skapa förutsättningar 
för funktionsnedsatta att ta del av ut-
budet på samma sätt som alla andra.
 Umeå kommuns funktionshinder-
omsorg ger stöd och service personer 
med funktionsnedsättning så att de 
ska kunna leva ett så självständigt och 
meningsfullt liv som möjligt. Stöd kan 
innebära till exempel personlig assistans, 
daglig verksamhet, boendestöd eller 
boende. Tack vare Lagen om valfrihet 
(LOV) i hemtjänsten vet vi att både kva-
litet och medinflytande har förbättrats 
och därför vill vi införa LOV i fler verk-
samheter. Tillsammans med de övriga 
borgerliga partierna så föreslår vi infö-
randet av Lagen om valfrihetssystem 
(LOV) inom särskilt boende, funktions-
hinderomsorg och daglig verksamhet.

mycket stora, men det är ingen lösning 
att sänka kraven på att kunna det svenska 
språket när det utgör en så viktig del av 
god omvårdnad och patientsäkerhet. 
 Vi föreslår därför att kommunen 
inför språktest vid anställning av personal 
inom hemtjänst, funktionshinderomsorg 
och äldreomsorg. Det handlar i grunden 
om respekt för de personer som behöver 
hjälp, förutsättningar för en värdig om-
sorg och det handlar om patientsäkerhet. 
 Moderaterna vill se en ny central 
kvalitets- och trygghetsinspektion som 
tar ett helhetsgrepp om inspektioner, 
tillsyn och uppföljning av kvaliteten 
inom äldreomsorgen i Umeå kommun. 
Utöver de uppföljningar och inspek-
tioner som redan sker inom äldre-
omsorgen i Umeå. Inspektionerna ska 
ske såväl anmälda som oanmälda.
 Vi vet samtidigt att personalen ar-
betar under hårt tryck och sjukfrånva-
ron är hög. Det finns ett behov av ökad 
grundbemanning. I jämförelse med 
andra kommuner har Umeå kommun en 
låg bemanning av omsorgspersonal. Ett 
fokus måste vara att ge personalen bätt-
re arbetsförhållanden och i möjligaste 
mån minska antalet delade turer m.m. 
 Umeå kommun var tidigt ute med att 
erbjuda eget val inom hemtjänst och se-
dan 2010 har vi lagen om valfrihetssystem 
(LOV) inom hemtjänsten. Att fokusera på 
kvalitet är en självklarhet och vi vet med 
säkerhet att brukarnas behov tillgodoses 
bättre samtidigt som nöjdheten har ökat. 
Kundnöjdheten inom hemtjänsten är 
mycket hög. Utöver den kommunala hem-
tjänsten erbjuder ett flertal privata hem-
tjänstföretag sina tjänster. Denna valfrihet 
höll på att krossas av S och V år 2019, men 
en majoritet i KF stoppade deras försök 
att avskaffa LOV inom hemtjänsten.   
 LOV-systemet i Umeå ska garantera 
likvärdiga ekonomiska förutsättning-
ar för alla utförare, såväl de privata 
hemtjänstföretagen som den kommu-
nala hemtjänsten. Ersättningsnivåerna 
måste justeras så att de privata hem-
tjänstutförarna och den kommunala 
hemtjänsten får samma ersättning 
och kan konkurrera på lika villkor.
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kunna bekämpa hedersförtryck är också 
att ha en god bild av dess förekomst.
 Vi vet att det förekommer s.k. mo-
ralpoliser på sina håll i det offentliga 
rummet i Umeå. Kvinnor och tjejer 
vilka kommer till Sverige, som ibland 
flytt undan hedersförtryck i deras hem-
länder, möts av en likartad verklighet 
i sitt nya hemland. Även här kontroll-
eras deras klädsel och beteende på 
gator och torg. Förtrycket sträcker 
sig utanför hemmets gränser och når 
även de offentliga platserna i Umeå. 
 Men det förekommer också i våra 
skolor. Enligt information som UmeBrå 
har fått, så har hedersförtrycket ökat 
i Umeå med åren. Gällande förekom-
sten av moralpoliser så har det krupit 
ned i åldrarna, att det t.o.m. finns 
”moralpoliser” bland barn på enskilda 
skolor i Umeå, som kommenterar flick-
ors klädsel och vad skolelever äter.
 Det är viktigt – och bra – att det finns 
handlingsplaner mot hedersrelaterat 
våld och förtryck. Det finns en sådan 
för kommunens grund- och gymnasie-
skolor. Även socialtjänsten har konkreta 
rutiner för att hantera hedersförtryck-
et. Men det görs inte tillräckligt.
 Nyanlända måste tidigt utbildas i våra 
lagar och värderingar om jämställdhet 
och individens okränkbarhet. Yrkesgrup-
per som socialsekreterare, lärare och 
vårdpersonal ska utbildas om hedersre-
laterat våld och förtryck. Vi vill se skärp-
ta straff för hedersförtryck. Fler fall av 
hedersförtryck bör leda till utvisning. 
 Motarbetar man svenska värdering-
ar om jämställdhet, individualism och 
mångfald – då har man förverkat sin 
rätt att fortsätta vistas i Sverige. Därför 
vill vi att kommunen genomför en nog-
grann kartläggning gällande hur många 
barn och ungdomar som lever under 
sådana förhållanden. Då blir det också 
enklare att komma med skarpa förslag 
för att stoppa detta. I Umeå behövs det 
en genomlysning av förekomsten av 
såväl hedersförtryck som antisemitism. 

Ett jämställt Umeå –  
motverka hedersförtryck

Jämställdhet och lika möjligheter är 
en angelägenhet för både kvinnor och 
män. Alla ska ha samma möjligheter 
till fria livsval, och delat ansvar för 
att få vardagspusslet att gå ihop. Ing-
en människa ska behandlas sämre än 
någon annan på grund av sitt kön.
 Jämställdhetsfrågor ska prioriteras i 
vårt kommunala arbete. Ingen ska be-
höva känna sig rädd för att bli utsatt för 
våld. Samarbetet med kvinnojourer och 
polisen ska utvecklas. Trygghetsper-
spektiv läggs in vid all fysisk planering, 
vid planering av kollektivtrafiken och 
belysning och vid skötsel av parker. 
 Lika lön för lika arbete ska vara 
självklart. Arbeten som bedöms som 
likvärdiga ska ha samma lönenivåer utan 
könsskillnader. Vi ser att heltidsarbete 
ska vara norm och deltid en möjlighet. 
Det är viktigt att arbetsmarknaden i 
Umeå öppnas upp för fler arbetsgivare, 
särskild inom den offentliga sektorn. De 
som jobbar inom traditionella kvinnoyr-
ken har idag för få arbetsgivare att välja 
mellan – vanligtvis en eller möjligen två.
 Sverige är ett av världens mest 
jämställda länder. Därför är det all-
varligt att jämställdheten nu hotas av 
hederskultur och fundamentalism. 
Krafter som vill vrida tillbaka klock-
an och begränsa kvinnors frihet. 
 Sveriges värdegrund vilar på ideal 
om individens frihet, jämställdhet mellan 
kvinnor och män, barns rättigheter samt 
respekt för människors särart. Sveriges 
öppenhet har bidragit till att bygga vårt 
land starkt. Men öppenhet mot omvärl-
den förutsätter att vi står fast förankrade 
i våra egna värderingar. Annars kommer 
vi inte att klara av de utmaningar som 
integrationen ställer oss inför. Tyvärr har 
vi på senare år alltmer fått uppleva sådant 
som hedersförtryck och hedersvåld. 
 Hederskultur ger uttryck för värde-
ringar som inte hör hemma i Sverige. Det 
måste bekämpas på alla plan med före-
byggande insatser, utbildning, samverkan 
och skärpt lagstiftning. En viktig del i att 
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och samhörighet. Moderaterna ser posi-
tivt på stödet till det ideella föreningslivet. 
Umeå har en ung befolkning och det är 
därför särskilt angeläget att fortsättnings-
vis skapa möjligheter för ett utvecklande 
idrotts- och fritidsutbud i kommunen. 
 Samtidigt är det viktigt att ungdom-
sverksamhet erbjuds i trygga miljöer. I 
Umeå kommun finns det 11 fritidsgårdar 
och två mötesplatser för unga. Vissa av 
dessa välkomnar ungdomar upp till 23 år. 
Skattebetalarnas pengar ska inte finansie-
ra mötesplatser för unga, där personer i 
själva verket är så gamla som 23 år. Fri-
tidsgårdarna ska främst rikta sig till ung-
domar i yngre åldrar. När äldre ungdomar 
vistas på fritidsgårdar och andra mötes-
platser kan det leda till att yngre inte våg-
ar gå till fritidsgårdar. Moderaterna före-
slår en generell övre åldersgräns på 18 år. 
 Coronapandemin har slagit hårt mot 
hela vårt samhälle och det inkluderar 
även idrotten. Umeås framgångsrika 
elitidrottsföreningar drabbades hårt 
då sponsorer uteblev när företag själva 
kämpade för att överleva. Arenaidrotter 
drabbas synnerligen hårt. Umeå kommun 
gick in med ett särskilt stöd under pande-
min utifrån nuvarande sponsringsplatt-
form. Detta kan behövas även framöver. 
 Vi ska också aktivt verka för att fler 
nationella tävlingar kan genomföras i 
Umeå. Svenska rallyt är Sveriges största 
årligen återkommande sportevenemang, 
och tillika landets största rallytävling. 
Från och med 2022 har Umeå blivit ny 
huvudort för VM-tävlingen. Det är myck-
et glädjande att Svenska Rallyt kommit 
till vår region. Rallyt är ett världsevene-
mang med miljoner tittare världen över. 
 Ett annat intressant område är 
skidsporterna, där Umeå borde ges 
goda förutsättningar att arrangera 
längdskidtävlingar på både natio-
nell- och internationell nivå. Skidspor-
ten spelar också en viktig roll för 
den breda allmänheten i Umeå.
 Moderaterna föreslår tillsam-
mans med de borgerliga partierna 
därtill en konkurrensutsättning av 
den samlade kommunala badverk-
samheten inom fritidsnämnden, där-
ibland Navet och Umelagun.

HBTQ

I en modern kommun finns inte en 
livsstil som passar alla. Var och en mås-
te ha möjlighet att leva sitt liv, men 
också ha respekt för andras rätt att 
göra samma sak. Det är vad som kän-
netecknar en fri och öppen kommun 
som byggs av och för människor. 
 HBTQ-frågor är viktiga att kontinuer-
ligt uppmärksamma. Moderaterna jobbar 
med detta ur ett liberalt och frihetligt 
perspektiv. Vi har fokus på mångfald, 
likabehandling och individens rätt. Vi 
ser inte homo-, bisexuella och transper-
soner som grupper som behöver speci-
allösningar. Alla ska ha rätt till respekt 
för sin person och sina känslor – oavsett 
sexuell läggning, ålder, etnicitet, tro, 
utseende, åsikt, funktionshinder eller 
kön. Umeå ska vara en tolerant kom-
mun där alla känner sig välkomna.  
 Det största hotet mot HBTQ finns i 
den s.k. hederskulturen, som numera är 
utbredd i Sverige. Den finns även i Umeå 
och måste motverkas på alla nivåer.

Umeå – en idrottsstad i toppklass!

Umeå har utsetts till ”Sveriges bästa 
idrottsstad” både år 2021, 2020 och 
2018. Priset delas ut sedan 2011 av SVT 
Sport i samband med SM-veckan. Det 
är ett kvitto på att Umeås satsningar på 
idrott – både på bredd och spets – är 
rätt väg att gå. Detta är också långsiktiga 
satsningar som vi har varit och är över-
ens om politiskt över blockgränsen. 
 Idrott och stimulans för folkhälsan 
utgör viktiga inslag i en modern och 
växande kommun. Fysisk aktivitet som 
till exempel idrott är viktigt, inte minst 
för barn och unga. Strategiska inves-
teringar ska fortsätta göras inom detta 
område, i synnerhet i samarbete med 
det privata näringslivet. Det är i detta 
sammanhang hög tid att gå från ord 
till handling och förverkliga planerna 
på en ny evenemangsarena i Umeå. 
 Vi har politiskt över blockgränserna 
varit överens om vikten av att satsa på 
idrotten. Umeå har ett rikt föreningsliv vil-
ket bidrar till en demokratisk utveckling 
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som hade betalats ut felaktigt. Man fann 
bland annat att 60 procent av verksam-
heten - som hade inrapporterats under 
ett år - inte hade ägt rum. Den aktuella 
lokalavdelningen lades därefter ned, 
som en konsekvens. Även fusk i andra 
studieförbund har därefter upptäckts, 
vilket påtalats på nationell nivå.
 Moderaterna i Umeå vill se en extern 
granskning av samtliga studieförbund. 
Det krävs en total genomlysning av extern 
part för att gå igenom studieförbunden 
för att säkerställa att skattemedel inte 
har gått till fel saker eller har fuskats 
med. Stöd ska inte heller betalas ut till 
studieförbundet Ibn Rushd. Detta stu-
dieförbund har vid upprepade tillfällen 
dokumenterats bjudit in talare som är 
öppet antisemitiska, uttryckt önskan 
om Israels utplåning, utryckt hat mot 
homosexuella och uppmanat till jihad 
m.m. Deras koppling till islamistiska 
Muslimska Brödraskapet är välbekant.
 Kulturpolitiken ska ge ramar för 
verksamheten och för hur offentliga 
medel får användas, Politiken ska inte 
detaljstyra kulturens verksamhet - där-
med värnas också den konstnärliga 
friheten. Umeå kommun bör uppmunt-
ra och tillåta att fler privata aktörer 
får möjlighet att verka inom kulturen. 
Till exempel genom upphandlingar, 
valfrihetssystem eller att på andra sätt 
få privata aktörer att verka inom kom-
munens kulturella verksamheter.
 Bibliotekets olika tjänster har under 
de senaste decennierna vuxit och idag 
finns allt från sällskapspel till TV-spel att 
låna på kommunens bibliotek, som ofta 
motiverats med att biblioteken behö-
ver utvecklas och möta efterfrågan på 
annat. Detta har urvattnat bibliotekens 
roll. Läsande och bildning bör det bör 
vara bibliotekets fokus idag, imorgon 
och i framtiden. Det är av högsta vikt att 
biblioteket som mötesplats ska präglas 
av lugn och ro i alla stadsdelar där det 
finns bibliotek. Biblioteket ska vara en 
självklar plats för besökaren som vill 
ta till sig information och kunskap.

Kultur

Kultur är mycket viktigt för en kom-
mun. Varje dag, året runt, producerar 
kulturinstitutioner, organisationer, för-
eningar och individer mängder av kul-
turupplevelser för Umeås invånare och 
besökare. Kultur genererar tillväxt och 
skapar ett levande samhälle som att-
raherar invånare, turister och kreativa 
företag. Umeå ska synas på kulturkartan 
både nationellt och internationellt.
 Umeå kommun ska fortsätt vara 
en attraktiv stad där människors olika 
behov av kulturella värden kan tillfreds-
ställas. I Umeå finns kulturinstitutioner 
av högsta klass. Här är Norrlandsoperan 
med symfoniorkestern, Västerbottens 
Museum och Bildmuseet viktiga inslag. 
Vi värnar dessa institutioner och ser dem 
som strategiskt viktiga för kommunen, 
liksom våra bibliotek. Vårt kulturarv 
ska vårdas och Västerbottens museum 
liksom hela Gammliaområdet är en 
viktig länk mellan vår tids samhälle och 
tidigare och kommande generationer.
 Samtidigt måste vi ständigt prioritera 
mellan kommunens olika verksamheter. 
Jämfört med andra kommuner i Sverige 
satsar vi betydligt mer per år. Vi tyck-
er det är rätt att satsa på kultur för att 
utveckla Umeå som en attraktiv kommun, 
men anser att budgetramen kan minskas. 
Eftersom kommunens kulturbudget redan 
är omfattande, anser vi att det inte finns 
något ekonomiskt utrymme att behålla 
Kvinnohistoriska museet i kommunal regi. 
Deras befintliga lokaler bör hyras ut till 
en extern aktör som kan passa in och som 
har ett intresse av det perfekta läget i Vä-
ven. Vidare ser vi skäl att minska bidragen 
till kulturföreningar och kulturfestivaler. 
Dessa stöd har över tid ökat, men vi vill 
återställa nivåerna till det ursprungliga.
 Det är viktigt att hela tiden motver-
ka fusk. Skattebetalarnas pengar ska gå 
till rätt saker. Med jämna mellanrum 
väcks frågor kring studieförbundens 
verksamheter, och huruvida det fuskas 
eller ej. I Umeå avslöjades år 2015 ett 
omfattande fusk i Studiefrämjandet, 
där det rörde sig om mångmiljonbelopp 



27

Tre huvudfrågor inför valet

1. Prioritera kärnverksamheten – skola och äldreomsorg 
Vi prioriterar skolan och äldreomsorgen före annat. Det viktigaste är att erbjuda 
våra unga en bra skolgång. Kunskap och ordning ska stå i centrum. Det ska också 
vara tryggt att åldras i vår kommun. Det ska vara en rättighet för äldre att beredas 
plats på ett boende, när man känner sig otrygg och blir sjuk. En omsorg som ska 
präglas av hög kvalitet och ett värdigt bemötande.

2. Ökat bostadsbyggandet i hela kommunen – både landsbygd och stad
Det råder bostadsbrist i Umeå. Det är ett hot mot Umeås tillväxt. Det skulle behö-
vas en tredubbling av takten på nyproduktion av bostäder för att nå kommunens 
mål. Vi måste öppna upp fler områden för byggnation av bostäder. Tillväxten och 
nyproduktionen av bostäder måste också komma både landsbygd och stad till del. 
Vi behöver fler småhus, fler hyreslägenheter, fler bostadsrätter. I hela kommunen.

3. Fler insatser för ett tryggare Umeå
Mer än var tredje kvinna i Umeå väljer - ibland eller ofta - att avstå från att gå ut 
ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Så kan vi 
inte ha det. Inför kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen. 
Anlita kommunala ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i 
Umeå. Förbättra belysning i parker och utmed gång- och cykelvägar.

I valet söker Moderaterna ditt förtroende. Vi har en ganska enkel idé. Vi tror på 
Umeå. Vi tror på alla som lever, arbetar, studerar, bor och skapar i vår kommun. 
Därför ser vi som vårt uppdrag att vara den politiska kraft som tydligast står upp 
för ett växande Umeå, där tillväxten kommer både stad och landsbygd till del.

Vi säger hellre ja än nej till människors idéer, vi ogillar förmynderi och tanken att 
det offentliga ska göra allt. Skatten ska vara låg i vårt Umeå och skattepengarna 
användas effektivt och prioriteras till välfärden.

Vi kommer alltid att sätta Umeå i främsta rummet och stå på Umeåbornas sida. Vi 
behöver mer av nästan allt när kommunen växer. Jobb, bostäder, kommunikatio-
ner, förskolor, skolor, sjukvård, men också butiker och andra serviceinrättningar. 
Bara så kan hela Umeå växa - med människors behov och trygghet som utgångs-
punkt. 

Anders Ågren
Kommunalråd, M
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Tillväxt, ekonomi och jobb

• Fokus på tillväxt som kommer hela Umeå till del. Både landsbygd och stad.

• Jobb och välfärd går före bidrag. Alla jobb behövs.

• Skärpta kontroller, genom hembesök, vid ansökan om försörjningsstöd.

• Ordning och reda i den kommunala ekonomin. 

• Umeå kommuns låneskuld måste minska.

• Effektiviseringar av den kommunala verksamheten ska ske genom ett större fo-
kus på kärnuppgifterna, och större andel av övrig verksamhet kan upphandlas.

• Kommunalskatten ska sänkas stegvis under mandatperioden.

• Ett bättre företagsklimat, genom snabbare handläggning och bättre dialog. Stöt-
ta företagsinkubatorer och inför utmaningsrätt.

• Stärk kommunens attraktionskraft som arbetsgivare genom att motverka all 
form av diskriminering och särbehandling, eliminera osakliga löneskillnader, 
arbeta för att minska sjukfrånvaron. Möjliggör för alla anställda att träna på 
arbetstid.

Ökat bostadsbyggande 

• Tredubbla bostadsbyggandet. Möjliggör ett attraktivt boende runt om i vår 
kommun, gärna nära vatten. Strandskyddets nuvarande omfattning hindrar 
utveckling och nybyggnation.

• Ta bort hämmande regler och kommunala särkrav gällande byggande. Avskaffa 
kvadratmeterkrav på friyta etc. Låt kvalitet styra.

• Fortsätt att bygga på höjden i de centrala stadsdelarna. Snabbare och enklare 
byggprocess, från plan till färdigt bygglov. 

• Öppna upp fler områden för byggnation av bostäder. Det behövs fler småhus, 
fler bostadsrätter och fler hyresrätter. 

Några av de frågor som vi prioriterar: 
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Trygghet 

• Öka tryggheten och minska brottsligheten genom fler poliser, bättre belysning, 
bevakningskameror och ordningsvakter i otrygga miljöer.

• Krafttag mot narkotika. Inför frivilliga slumpvisa drogtester på Umeås gymna-
sieskolor som en del i skolans förebyggande arbete samt rondering med narko-
tikahundar på skolorna.

• Inför tiggeriförbud, så att människor inte utnyttjas.

• Snabbt åtgärda klotter och annan skadegörelse.

• Förekomsten av hedersförtryck och antisemitism ska särskilt bekämpas på alla 
nivåer inom kommunens verksamheter.

• Stoppa fusk med välfärdssystemen, däribland sådant som har koppling till 
organiserad brottslighet. Kända riskområden är utbetalningar av ekonomiskt 
bistånd, föreningsbidrag och assistansersättning.

Stärk besöksnäringen

• Centrumhandeln måste ges likartade konkurrensförutsättningar som de halvex-
terna handelsområdena. Inför avgiftsfri parkering på lördagar i centrum, på de 
p-platser och de P-hus som UPAB ansvarar för. 

• Medverka till förverkligandet av en centralt placerad gästhamn och fler gäst-
bryggor.

• Stärk Umeås besöksnäring genom att i samverkan med privata aktörer skapa 
ställplatser för husbilar och husvagnar.

• Umeås restauranger och krogar ska kunna få serveringstillstånd till kl. 03.00.  

• Verka långsiktigt för en fast förbindelse över Kvarken mellan Umeå och Vasa.

Skola

• Satsa på utbildning. En skola i toppklass, med kunniga lärare och lugn arbets-
miljö för eleverna är prioriterad. 

• Avlasta lärarna från administrativt arbete, genom ett successivt införande av 
lärarassistenter

• Öka resurserna för att möjliggöra fler resursklasser

• Betyg från årskurs fyra och ordningsomdömen.

• Mindre barngrupper i förskolan.

• Bevara och utveckla landsbygdsskolorna, såväl förskolor som grundskolor.

• Stärk kunskapsnivån gällande hedersrelaterat våld och förtryck genom att göra 
nödvändiga granskningar, utbildningsinsatser samt handlingsplaner inom kom-
munens förvaltningar.
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Äldreomsorg och funktionshinderomsorg

• Trygghet, värdighet och valfrihet inom äldreomsorgen. Fler särskilda boenden 
samt senior/trygghetsboenden. 

• Säkerställ god kvalitet och korrekta ersättningsnivåer inom äldreomsorg och 
hemtjänst – oavsett om det är kommunala eller privata aktörer. 

• Skapa större fokus på kvalitet och öka valfriheten för brukarna genom att införa 
Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende, funktionshinderomsorg 
och daglig verksamhet.

• Inför språktester vid nyanställningar inom hemtjänst, funktionshinderomsorg 
och äldreomsorg.

• Inför en trygghets- och kvalitetsinspektion för att säkerställa hög kvalitet och 
värdigt bemötande inom äldreomsorgen.

Miljö och klimat

• Fortsatt satsning på kollektivtrafiken i hela kommunen, och bygg ut gång- och 
cykelvägarna. 

• Bygg ut laddinfrastrukturen i kommunen för att underlätta elektrifieringen.

• Alla trafikslag, även bil, måste ha god framkomlighet i Umeå. Det är inte bilarna 
som ska motverkas – det är utsläppen.

• Koldioxidinfångning och lagring (CCS) är en intressant metod. Vi är positiva till 
ny teknik och de kommunala bolagen ska arbeta vidare med en pilotanläggning 
avseende CCS.

• Värna och utveckla Umeå som en grön stad med god tillgång till parker, ren luft 
och friskt vatten. Trädplantering är viktigt, då träden binder utsläpp, lagrar kol 
och dämpar riskerna för översvämning vid regn.

• Umeå kommun har ett eget skogsinnehav – skogen måste brukas aktivt, vilket är 
bra för klimatet.

• Förverkliga utbyggnadsplanerna på Umeå Airport och möjliggör satsningar på 
elflyg.

• Öka andelen lokalproducerad mat i upphandlingarna. Ambition är endast lokal-
producerat kött till skola och äldreomsorg.
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Idrott och kultur 

• Umeå ska vara känd som såväl idrotts- som kulturstad. Fortsatta och välavvägda 
satsningar på idrott och kultur ska genomföras. 

• Ny evenemangsarena i Umeå i samarbete med privata aktörer. 

• Värna det lokala kulturarvet och stärk Västerbottens Museums roll. Avveckla 
samtidigt det kvinnohistoriska muséet i Väven och överför det som är av beva-
randevärde till Västerbottens Museum.

• Umeå kommun ska bejaka och inte motarbeta privata aktörer som vill satsa på 
kulturella upplevelser, däribland Brännbollsyran.

• Utveckla och värna bibliotekens kärnverksamhet i större utsträckning och tyd-
liggör bibliotekets roll som läsfrämjare för att vända trenden med färre boklån. 

• Säkerställ att biblioteken är en trygg plats för läsning och förkovran i berörda 
delar av kommunen.

• Skärp uppföljningen och kontrollen av de föreningar och studieförbund som 
erhåller offentligt stöd av fritidsnämnden och kulturnämnden. Inte en enda 
skattekrona ska riskera att betalas ut till fusk, eller extrema och odemokratiska 
organisationer. 

Beredskap

• Den civila beredskapen har länge försummats. Vid planeringen av bostads- 
områden måste även behovet av skyddsrum tas i beaktande.

• Söka samverkan med grannkommuner och regionen i syfte att upprätta livs-
medelslager i händelse av kris eller krig.

• Utan bönder – ingen beredskap. Värna produktiv jordbruksmark från exploate-
ring, då den kommer att behövas för böndernas arbete med att öka länets och 
landets självförsörjningsgrad.

• Arbeta för att återetablera ett regemente i Umeå.
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