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Miljöpartiet har en vision för vår stad där vi sätter människan och dess välmående i centrum 

istället för att fokusera på en snabb befolkningstillväxt. Vi anser att politiken bör fokusera på 

att Umeå ska växa rätt, snarare än växa fort. Det är tre områden som vi särskilt vill prioritera 

för att vår kommun ska ha en god utveckling: 

 

En grön omställning (se sida 4-5, 17-18) 

Vi i Miljöpartiet vill att Umeå ska ta ett ledarskap i omställningen mot ett hållbart samhälle. 

Umeå ska vara en grön och naturskön stad där vi satsar på grönområden och stadsodlingar. 

Fler gång- och cykelleder samt utökad kollektivtrafik ger förbättrad luftkvalitet. Dessutom 

minskar det bullret och bullerskador i vår kommun. Våra kommunala fastigheter ska vara 

energieffektiva och ha solceller på taken. Det gynnar både miljön och vår ekonomi. 

 

En sådan grön omställning är inte bara bra för världen utan också för Umeå. Om vi når långt i 

vårt omställningsarbete så kommer vi ha ett näringsliv, stadsplanering och teknik som är än 

mer konkurrenskraftiga, och ha en grön stad som är trivsam att bo i. 

 

Psykisk hälsa (se sida 6-8) 

Vi vill att våra barn och unga ska trivas och utvecklas väl i vår kommun. Det är aldrig för sent 

att påverka vår psykiska hälsa, men tidiga insatser har störst effekt, eftersom onda och goda 

cirklar ofta börjar tidigt i livet. Därför vill vi motverka psykisk ohälsa genom riktade satsningar 

i förskola, grundskola, fritidshem och ungdomsgårdar. 

 

Mångfald (se sida 10, 12-15, 19) 

Vi vill säkerställa att människor oavsett bakgrund, kön eller funktionsvariation får lika bra 

förutsättningar i vår kommun. Alla ska kunna vara delaktiga - i yrkeslivet, på fritiden och i 

politiken. Umeå ska vara en jämlik stad där våra stadsdelar har en blandad befolkning. Genom 

att värna tillgången till kommunala hyresrätter säkerställer vi att människor kan bo i alla 

stadsdelar - oavsett ekonomisk situation. På så sätt minskar vi risken för segregering.  

 

Ett jämlikt och öppet samhälle är bra för alla Umeås invånare. Vi är en trygg stad i dag, men 

förutsättningen för att vi ska fortsätta vara trygga är att vi fortsätter jobba förebyggande. För 

oss är det enkelt: ett jämlikt samhälle, som motverkar bostadssegregation aktivt, som jobbar 

med förebyggande insatser, och motverkar psykisk ohälsa, är ett samhälle som har mycket 

bättre förutsättningar för en låg kriminalitet. Det är genom ett sådant förebyggande arbete vi 

kan främja ett tryggt Umeå. 
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Klimatfrågan är vår tids största utmaning. De beslut vi tar nu är avgörande för mänskligheten. 

Om vi fortsätter att släppa ut växthusgaser i nuvarande takt så kommer många av dagens unga 

barn en gång leva i en tid då medeltemperaturen i Umeå blivit 6 grader varmare, antal 

skogsbränder på alla kontinenter ökat, livsmedelsproduktionen påverkats negativt, områden 

där människor nu bor hamnat under vatten, och antalet flyktingar ökat lavinartat.  

 

Vi i Miljöpartiet vill att Umeå ska ta ett ledarskap i omställningen mot ett hållbart samhälle. 

En sådan förändring är inte bara bra för världen utan också för Umeå. Ju mer påtagliga effekter 

klimatförändringarna får i form av torka, oväder och skogsbränder, desto mer benägna 

kommer samhällen vara att ställa om till en mer hållbar ekonomi. Har Umeå då redan nått 

långt i omställningsarbetet kommer vi ha ett näringsliv, stadsplanering och teknik som är än 

mer konkurrenskraftiga och som kan tjäna som inspiration till andra platser.  

 

Miljöpartiet i Umeå vill: 

• ställa höga krav på ett energieffektivt och klimatsmart byggande. Under nästa 

mandatperiod ska några nyproduktioner vara BREEAM-certifierade och Umeå ska 

arbeta fram en plusenergihus- och trähusstrategi för att minska koldioxidutsläpp och 

öka den regionala tillväxten. 

• ställa om den kommunala fordonsflottan bort från fossilberoende och öka 

användningen av teknologi som underlättar för smidiga distansmöten. 

• att Umeå sätter upp en biogasanläggning, istället för att som nu vara en vit fläck på 

kartan över biogasanläggningar på Norrlandskusten. 

• att Umeå kommun antar en koldioxidbudget för att hålla kommunens utsläpp inom de 

riktlinjer som Parisavtalet satt upp. 

• värna de grönområden som vi har i kommunen och utöka grönytorna i staden. 

• verka för att Umeå får renare luft genom att införa miljözoner. 

• investera i miljövänlig elproduktion med bland annat solceller på våra fastighetstak, i 

synnerhet för offentliga och nybyggda fastigheter. 

• att Umeå ska ha en saluhall där lokala matproducenter och bönder kan sälja ekologisk 

och närodlad mat direkt till våra invånare. 

• införa ett miljöledningssystem i hela Umeå kommuns organisation, i enlighet med den 

internationellt vedertagna standarden ISO14001. 

• verka för gröna finansplaceringar, till exempel genom att likt Örebro kommun emittera 

gröna obligationer. 
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• utveckla hållbarhetsredovisningen i kommunen och de kommunala bolagen, och införa 

riktlinjer för målformulering och uppföljning. 

• att kommunen ökar andelen närodlad och ekologisk mat, minskar matsvinnet samt 

inför en strategi för att dra ned på utsläpp av växthusgaser kopplat till inköp av råvaror. 

• ta fram en grön transportplan för Umeå. 

• ha en stadsplanering som främjar cykel-, gång- och kollektivtrafik, med inspiration från 

världsledande exempel som den holländska universitetsstaden Groningen och tyska 

Freiburg. 
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Trots att vårt ekonomiska välstånd ökar så mår många personer psykiskt dåligt. Det är aldrig 

för sent att påverka vår psykiska hälsa, men tidiga insatser har störst effekt, eftersom onda och 

goda cirklar ofta börjar tidigt i livet. Därför vill vi i Miljöpartiet arbeta förebyggande och med 

tidiga insatser. Vi vill satsa på förskolor, skolor och andra platser där barn och unga befinner 

sig, för att främja en god psykisk hälsa, som personer också kommer ha med sig senare i livet. 

 

Miljöpartiet i Umeå vill: 

• satsa på förskolor, skolor, elevhälsa, fritidshem och ungdomsgårdar, så att de får rätt 

förutsättningarna för att kunna främja en god psykisk hälsa bland våra barn och unga. 

• ha fler klasser för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i 

likhet med NPF-klassen på Bräntbergsskolan. Oftast är inkludering bra, men om det är 

tydligt att man inte passar in i det sociala och i vad som förväntas i skolarbetet, så kan 

skolgången bli ett trauma. I sådant fall bör barnet inte utsättas för den miljö som är 

skadlig för dem utan gå direkt till en miljö där de kommer till sin rätt. 

• att det finns temakvällar på fritidsgårdar där tjej- och killgrupper kan samtala om 

bland annat könsnormer. 

• verka för att barn och unga får tidiga stödinsatser, istället för att få hjälp först efter att 

ha upplevt så många misslyckanden och svårigheter att de fått men för livet. 

• satsa på en stadsplanering, arbetsmiljö och måltidsservice som främjar fysisk aktivitet, 

sömn och bra kost, vilka alla tre påverkar vår psykiska hälsa positivt. En sådan satsning 

inkluderar säkra gång- och cykelleder till våra skolor (vilket främjar daglig motion) 

liksom decentraliserade tillagningskök enligt modellen som tillämpas i exempelvis 

Västerås kommun, enligt vilken beslut kring matlagningen tas av kockar som befinner 

sig nära de som äter maten och som därför kan avgöra vad som passar just deras 

målgrupp.  
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Vårt samhälle, vår välfärd, våra och våra barns mående är beroende av en välfungerande skola 

och förskola. En skola skapar ett jämlikt och demokratiskt samhälle, samt förebygger psykisk 

ohälsa. Eftersom vi i Sverige har ett system där utbildning i allt högre grad blivit en 

förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden så har skolan blivit allt viktigare. 

Utöver kunskapsuppdraget så har skolan även ett demokratiuppdrag och ett socialt uppdrag. 

Under en sammanhängande skoldag för de yngre årskurserna samarbetar fritidspedagoger och 

lärare. Det sociala ansvaret kan inte helt läggas över på pedagogerna utan elevhälsopersonal, 

elevassistenter och andra personalkategorier är lika viktiga. Samarbete med polis och 

socialtjänst och andra aktörer är också viktigt. 

Umeå har en lärarbrist på en rad områden. Fler pensionsavgångar är att vänta. För att 

upprätthålla och förbättra kvaliteten på Umeå kommuns skolor behöver vi locka till oss 

utbildade pedagoger och se till att den personal som redan arbetar trivs och stannar kvar på 

sina arbetsplatser. 

Nationella reformer som höjda löner och karriärtjänster har inte lyckats göra läraryrkena mer 

attraktiva eftersom ett av de allra största problemen som gör att lärare slutar är stress och 

känsla av otillräcklighet. En undersökning av Skolverket visade att ungefär hälften av lärarna 

uppger att de alltid eller ofta känner sig stressade. 

Läraryrket och arbete i skolan kommer inte att bli mer attraktivt förrän vi råder bot på 

problemen med arbetsmiljön. 

Miljöpartiet i Umeå vill: 

• prioritera satsningar på välfärden framför skattesänkningar eller dyra prestigeprojekt. 

• ha högre personaltäthet i skola och förskola. 

• att storleken på förskolans barngrupper följer Skolverkets riktmärken. 

• avlasta pedagogerna i det administrativa arbetet och mängden av dokumentation. 

• att förskolan ska ha fokus på att skapa en trygg social miljö. 

• att Naturskolan utvecklas för att så främja kunskapen om hållbar utveckling, miljö och 

natur bland skolorna och deras ungdomar. 

• att alla barnfamiljer ska ha tillgång till bostadsnära för- och grundskola. 

• införa en bättre fungerande vikariepool som indelas efter skolområden. 

• att våra skolor ska ha tydliga samt gemensamma ordnings- och trivselregler som skapar 

arbetsro för lärare och elever. 
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• att kommunen ser över möjligheter till att ha dans i grundskolan på ett liknande sätt 

som i Skellefteå kommun. 

• i samverkan med Umeå Universitet införa ett snabbspår för att utöka svenskalärares 

kompetens att utbilda även i svenska som andraspråk, för att råda bot på lärarbristen 

inom detta område. 

• anställa fler yrkesgrupper, utöver pedagoger, för att klara skolans sociala uppdrag. 

• motverka nedläggningar av byskolor och utöka fjärrundervisningen i kommunen. 
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Ett rikt kulturliv ger ett samhälle där människor får möjlighet att mötas, utvecklas och tänka 

fritt och vara kreativa. Föreningsutövande inom kultur och idrott och andra fritidsaktiviteter 

spelar en viktig roll för att vi ska må bra både psykiskt och fysiskt. Vi vet att kultur och fysisk 

aktivitet i alla former främjar folkhälsan och meningsfullheten i våra liv. Detta är en del av 

människans bestående värde och grundläggande behov. 

Politikens uppgift är att skapa möjligheter för kulturen att frodas, framförallt de former som 

inte är tillräckligt kommersiella för att stå på egna ben. Vi vill möjliggöra för fria kulturutövare 

att bo kvar i Umeå och kunna praktisera sitt konstnärskap på en hög nivå här. Samtidigt ska 

det också finnas möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter oavsett vem du är eller var du bor 

och vad du är mest intresserad av. Det kan vara kultur, idrott, spel, friluftsliv, dans eller något 

annat. 

Idrott och kultur ska inte värderas olika och stå mot varandra utan samverka och bidra till 

varandras verksamheter. I kommunen ska det finnas salar för dans och drama likaväl som 

ändamålsenliga lokaler för olika typer av idrott. Lokalfrågan är i dagsläget ett stort problem 

för många kulturutövare, både för professionella och för de som är amatörer. Detta problem 

ska inte helt utelämnas till kommersiella krafter. 

Miljöpartiet i Umeå vill: 

● att kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter ska vara tillgängliga för alla oavsett 

ekonomiska förutsättningar. 

● bevara och värna Musikskolan. 

● verka för att det ska finnas tillgång till salar för dans och drama till ett rimligt pris i 

olika geografiska områden 

● att Musikskolan/Kulturskolan ska samverka med olika skolformer för att nå ut till nya 

målgrupper. 

● fortsätta verka för att integrationsprojektet El sistema finns kvar och utökas till fler 

skolor.  

● få mer kultur ut i stadsdelarna - så som exempelvis “Ålidhem äger” som fick 

projektmedel av det nationella projektet “din kreativa plattform”. 

● utöka möjligheten att låna fritids- och kulturutrustning, enligt till exempel Modell 

Kultur- och Fritidsbank. 

● likt exempelvis Gävle ha hundrastgårdar i olika stadsdelar där hundar kan springa fritt, 

medan hundar i stadsmiljön går med koppel. 

● ha attraktiva och trygga fritidsgårdar utspridda i de olika stadsdelarna.  
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Det ska finnas bra möjligheter till balans mellan arbete och allt annat som är viktigt i livet. Att 

ha ett arbete är ett sätt att vara en del av ett sammanhang – att få känna sig delaktig och viktig 

i samhället. I dagens samhälle så har människor ofta flera olika roller, så som anställd, förälder 

och partner. Det innebär att livet blir mer komplext och att människor ibland får hantera 

motstridiga krav. Detta kan vara tillfredsställande i många avseenden men även stressande, 

om det blir mer krav än vi klarar av att hantera. När människor upplever att kraven blir 

ohanterliga och möjligheten att styra över sitt liv minskar så ökar ohälsan och 

sjukskrivningarna. Vår hälsa är ett enormt högt pris att betala både för individen och 

samhället. Därför är det viktigt att arbetslivet bygger på hållbara lösningar och inte kortsiktiga 

mål. 

 

Även om det är viktigt att ha ett arbete att gå till så är det inte mindre viktigt att alla har samma 

möjligheter och får delta på lika villkor på arbetsmarknaden. I ett jämlikt samhälle måste alla 

människor få samma förutsättningar till arbeten de är kvalificerade för. Ditt namn och 

utseende får aldrig vara det som avgör vilket jobb du kan få. 

 

Miljöpartiet i Umeå vill: 

• arbeta för en god arbetsmiljö där människor trivs och känner gemenskap.  

• att kommunen erbjuder tillsvidaretjänster i större utsträckning istället för att förlänga 

vikariat på vikariat. 

• att personal inom tunga och slitsamma yrken får möjlighet att arbeta mindre med 

bibehållen lön. 

• ge kommunanställda möjlighet till mer kontroll över sina arbetstider, framförallt för 

människor som i övrigt har särskilt ömmande omständighet.  

• verka för en decentralisering av beslutsprocesserna så att anställda i verksamheterna 

känner en större delaktighet i deras arbetssituation. 

• säkerställa att skillnader i lönenivå bland anställda på Umeå kommun samt kommunalt 

ägda bolag inte avgörs av kön eller etnisk bakgrund.  

• arbeta för att Umeå kommun samt kommunalt ägda bolag har anonyma ansökningar i 

sina rekryteringar.  

• arbeta för inkluderande normer och attityder på arbetsplatser.  

• avlasta utbildad personal, särskilt inom bristyrken, genom att anställa fler som kan 

sköta arbetssysslor som inte kräver specifik utbildning. 
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Sveriges befolkning blir allt äldre. Det är så klart positivt att vi lever längre men då behövs 

också en trygg äldreomsorg som ger god omvårdnad och erbjuder äldre delaktighet. För att 

trygga en hög kvalitet inom omsorgen behöver vi fler undersköterskor och sjuksköterskor. 

Personalen är stommen i allt omsorgsarbete, goda arbetsförhållanden bidrar därför till ökad 

kvalitet inom omsorgen. Målet är en så hög livskvalitet som möjligt för den som tar del av 

kommunens omsorgsarbete. 

 

Miljöpartiet i Umeå vill: 

• skapa en god arbetsmiljö som ger nöjda medarbetare och en bra miljö även för 

brukarna. 

• att maten för våra äldre lagas lokalt på varje äldreboende. För många äldre så är 

måltiderna dagens höjdpunkt. Att då bli serverad mat som upplevs smaklös eller kall 

eller inte tillfredsställande på annat sätt är en besvikelse. När maten dessutom lagas i 

produktionskök och körs till äldreboendena så har de äldre ingen möjlighet att göra 

något åt sin matsituation. Vi vill att äldre istället får en större möjlighet att påverka 

maten och får uppleva matdofter som är en viktig del av matupplevelsen och för 

hemkänslan.  

• fortsätta utveckla utemiljön på våra boenden och möjliggöra mer utevistelse för den 

som önskar. 

• att pensionärer och sjukpensionärer får möjlighet att köpa månadskort för 

kollektivtrafiken för tider utanför rusningstrafik för hundra kronor i månaden.  Detta 

för att främja pensionärernas sociala liv genom att komma ut mer och delta i aktiviteter 

samt träffa andra människor utanför hemmet.  Detta är även bra för att minska 

bilkörandet i vår stad och därmed förbättra luftkvaliteten. 
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I vår demokrati är det oerhört viktigt att våra invånare känner sig delaktiga och inkluderade. 

För när människor känner sig delaktiga och har en god insyn i de beslutsfattande organen så 

stärker det förtroendet för vår lokala demokrati. Då skapas en möjlighet för invånare att 

komma med goda förslag och initiativ, då stärks dialogen mellan invånare och beslutsfattare, 

och då känner vi oss alla delaktiga i styrningen av vår gemensamma offentliga verksamhet. 

 

Men idag är det många som står utanför våra beslutsfattande processer och det finns 

samhällsgrupper som är underrepresenterade i den kommunala politiken. Många har en 

känsla av “vi och dom” där man upplever att man varken har insyn eller möjlighet att påverka 

politiken och de beslut som fattas. 

 

Därför vill vi satsa på att stärka vår lokala demokrati och ge möjligheten för våra invånare att 

få mer insyn och möjlighet att delta. I vår satsning ingår många olika förslag som tillsammans 

kan göra Umeå till en ledande kommun inom närdemokrati, delaktighet och insyn. 

 

Miljöpartiet i Umeå vill: 

• utveckla dialogen mellan våra invånare och kommunens politiska organisation. Umeå 

måste bli bättre på att fånga in vad våra invånare tycker, vilka problem och utmaningar 

man har, om det finns saker i vår verksamhet som inte fungerar tillfredsställande, och 

om man har tips och idéer som skulle kunna hjälpa vår verksamhet och göra den bättre.  

• återinföra medborgarförslag. Vi vill även ha en resursperson på kommunen som kan 

hjälpa personer som har idéer med att utforma medborgarförslag så att de kan bli till 

konkreta förslag som är beslutsbara. Denna resurs ska även bistå med att skicka 

medborgarförslagen till rätt nämnder. 

• ta fram konkreta åtgärder för hur vi kan öka representationen av samhällsgrupper som 

är underrepresenterade i våra politiska organ. 

• se över möjligheten att hålla nämndmöten ute i nämndens verksamhet, exempelvis att 

för- och grundskolenämnden har ett sammanträde som är öppet för allmänheten i en 

aula på en skola. Där kan den som vill få följa hur det går till på ett nämndmöte, och 

vid ett sådant möte ska det finnas möjlighet att ha en öppen frågestund där 

allmänheten får ställa frågor till politiker. 

• Införa endagarspraktiker för politiker, där de var och en för sig under en dag får göra 

praktik på en verksamhet som de styr över. Detta för att få en bättre insyn i de 

verksamheter de beslutar om. 

• se över möjligheten att införa digitala rådgivande folkomröstningar. 
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• stärka närdemokratin i våra mindre samhällen runtom i Umeå kommun. Vi vill 

förstärka dialogen med byaföreningar och se över hur vi kan stärka lokaldemokratin i 

kommunens glest befolkade områden. 
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Vi har alla våra olika förutsättningar och utmaningar. För oss i Miljöpartiet är det en 

självklarhet att vårt samhälle ska finnas till för att kunna avhjälpa hinder och ge 

förutsättningar för alla våra invånare att kunna vara delaktiga i vårt samhälle – i yrkeslivet, i 

fritiden, i politiken, med mera. 

 

Men idag ser vi hur personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar har svårt att 

komma in i yrkeslivet, de har ofta en sämre ekonomisk situation, de är kraftigt 

underrepresenterade inom politiken, och har stundtals en begränsad möjlighet att delta i 

Umeås rika utbud av fritid och kultur. Dessutom har det blivit svårare att få den hjälp som man 

behöver medan den hjälp man får har blivit allt kostsammare. Hjälpmedel och även läkarintyg 

har börjat kosta, det saknas LSS-boenden (vilket leder till dyra viteskostnader för Umeå 

kommun), det har blivit svårare att få beviljat personlig assistans, och färdtjänsten har blivit 

dyrare.  

 

Förutom det så återstår fortfarande mycket att göra för att förbättra tillgängligheten i vår 

kommun. Allt detta sammantaget gör att personer med funktionsnedsättning inte har samma 

möjlighet att delta i vårt samhälle. 

 

I Miljöpartiets vision för Umeå vill vi våga vara offensiva. Vi vill att Umeå ska vara den bästa 

kommunen för personer med funktionsnedsättningar. Därför vill vi: 

• Bygga flera LSS-boenden och gruppboenden – vi måste öka takten rejält för att minska 

våra kostnader för viten från staten. 

• Hjälpmedel och läkarintyg ska inte kosta utan ses som en rättighet! 

• Ens assistansbeslut får inte påverkas av om man träffar en sambo utan ska självklart 

utgå från individens behov! 

• Förbättra funktionsnedsattas möjlighet att ansöka om utökad assistans för resor 

utanför kommunen.  

• Förbättra tillgängligheten inom kollektivtrafiken. Dessutom måste det finnas 

automater vid handikappingången i bussen för ens färdkort så att man som 

funktionsnedsatt inte behöver ta sig längst fram i bussen. 

• Arbeta aktivt lokalt, regionalt och nationellt för att öka tillgängligheten på tåg och andra 

klimatsmarta färdsätt – så att även personer med funktionsnedsättning kan välja 

klimatsmarta färdsätt för längre resor. 
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• Inför särskild kommunal undervisning i körkortsteori – med hjälpmedel – som gör det 

möjligt för personer med kognitiva funktionsnedsättningar att kunna ta körkort. Idag 

är det oerhört svårt och kostsamt att ta körkort för dessa personer. 

• Utreda hur vi i kommunen kan förbättra färdtjänsten och samtidigt reducera avgifterna 

för de som behöver åka med färdtjänst. 

• Utgå från att alla ska ha en meningsfull sysselsättning genom att satsa på daglig 

verksamhet och fritidsverksamheter där alla kan delta. Utreda hur vi kan göra det 

möjligt för fler personer med funktionsnedsättning att kunna få meningsfulla 

sysselsättningar inom den kommunala verksamheten. 

• Förbättra tillgängligheten på samtliga offentliga ytor – och även inom våra kommunala 

hyresbostäder. 

• Tillsätta ett projekt med mål att öka representationen av personer med 

funktionsnedsättning inom politiken. 
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Umeå har en fantastisk entreprenörsanda – tycker man att något saknas eller borde göras 

annorlunda, så ordnar man det själv. Denna anda och glöd behöver näras av frihet och 

kreativitet för en fortsatt stark utveckling av näringslivet. Miljöpartiet i Umeå har en förståelse 

för att det finns många olika drivkrafter bakom företagandet i kommunen. Vissa drivs av ett 

intresse som omformulerats till en affärsidé, andra av värderingar och en samhällsvision, 

några har uppmärksammat ett problem som de lyckats lösa genom kooperativt företagande 

och ytterligare några drivs av kunskapsutveckling, personlig utveckling eller möjligheten till 

nya innovationer. Oavsett bakgrund är denna entreprenörsanda väsentlig för Umeås framtid. 

 

Miljöpartiet i Umeå vill: 

• utveckla dialogen med vårt lokala näringsliv för att kunna göra satsningar som gör det 

möjligt för det att utvecklas och växa. 

• införa en kommunal innovationsfond som underlättar finansieringen för innovationer 

inom miljövänlig teknik och social hållbarhet. 

• underlätta för småföretagare som vill göra en hållbarhetsomställning. Det ska bli 

lättare för mindre företag att drivas klimatsmart.   

• utveckla Viva Resurs goda arbete för att bättre kunna matcha personer som står långt 

från arbetsmarknaden mot värdefulla praktikplatser och anställningar med stöd – för 

att dels hjälpa individer att utvecklas på bästa sätt och dels hjälpa arbetsgivare att finna 

nya potentiella medarbetare. 

• att våra kommunala bolag ska ha minst 40 procents representation av respektive kön i 

bolagsstyrelserna.  

• utveckla ett centrum med ekolab, media-studio och digital teknik för ungdomar där de 

kan pröva att utveckla innovationer och företagsidéer. 

• skapa fler mötesplatser för företagare, personer med företagsidéer, inkubatorer, 

investerare och representanter för organisationer där man kan söka stöd eller få hjälp 

av resurspersoner för att utveckla sitt företag eller sin företagsidé. 
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En stadskärna med minskad biltrafik och en satsning på Rådhusparken 

Vi ser Rådhusparken som en viktig central mötesplats där människor kan njuta av parken och 

älven mitt i centrala Umeå. Men idag bryts parken av med biltrafik och vägar som skapar små 

isolerade ytor. Vi vill ändra på det och minska biltrafiken från rådhuset ner till älven. Under 

två år vill göra om Storgatan från Thulegatan till Östra Rådhusgatan så att vägen mellan MVG-

Gallerian och Väven, mellan Rådhuset och Rådhusparken, blir till en gångfartsled. Där vill vi 

möjliggöra för gröna ytor, små handelsbodar, uteserveringar och naturliga mötesplatser för 

människor. Vi vill även prioritera gång- framför biltrafik på Västra Strandvägen från Väven till 

Vasagatan där Aschanska Villan ligger. 

 

På Västra strandgatan vill vi ge plats för stadsodling, cykelväg och gångstråk med behagliga 

mötesplatser, kiosker samt en uteservering för caféer. 

 

På så sätt skapas ett större enhetligt område i centrum - från gågatan till älven - som är levande, 

grönt och trivsamt. Ett område med mötesplatser, serveringar, handelsbodar, grönytor och 

stadsodling - allt för att skapa en central stadskärna som främjar livskvaliteten för våra 

invånare. 

 

Efter två år utvärderar vi resultatet, och om det finns ett folkligt stöd för att fortsätta med vår 

modell så förblir dessa gator främst gångfartsleder, annars återgår de till vad de var, bilvägar 

med stundtals tät trafik. 

 

 

En modern, effektiv och bekväm kollektivtrafik  

En busshållplats är idag precis så som den alltid har varit - en väderkur med begränsad 

information, en liten bänk och en liten kur för att begränsa vädrets stundtals ruggiga 

bemötande. Det är där din resa börjar, och det är väntetiden ute i kylan som av resenärerna 

upplevs som jobbigaste delen av resan. När bussen väl dyker upp står du i kö och väntar på att 

få visa upp din biljett. Är det dessutom en med barnvagn eller rullstol som ska in/ut ur bussen 

så måste busschauffören upp och fälla ut en ramp. Det tar tid innan bussen börjar rulla vidare, 

och sedan kommer nästa hållplats, dörrarna öppnas och bussen står still i väntan på att alla 

resenärer sakta men säkert klivit in i bussen. 
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Miljöpartiet vill göra en innovativ satsning och introducera ett framgångsrikt koncept från 

Sydamerika. På de mest trafikerade hållplatserna i exempelvis Ålidhem, Mariehem, Ersboda, 

Tomtebo, Vasaplan, Renmarkstorget och Umedalen vill vi göra om hållplatserna till inbyggda 

resecenter, där man betalar för sin biljett och kliver in i en uppvärmd och behaglig miljö, med 

tillgång till information, tidningar, kaffeautomat med mera. När bussen rullar fram öppnas 

dörrarna och ramper fälls ut automatiskt som gör att du som resenär kan kliva in/ut ur bussen 

i bussens alla dörrar istället för att stå i kö vid den främre dörren. Barnvagnar och rullstolar 

kan enkelt rulla in/ut. Bussen kan effektivt efter kort tid rulla vidare. Resan blir behagligare 

och du sparar tid. Kapaciteten och turtätheten ökas, så att fler kan färdas kollektivt. Dessutom 

innebär det att du kan vänta på bussen i säkerhet och trygghet en kväll om busshållplatsen är 

öde och du står där ensam och väntar på bussen. 

 

Kollektivtrafiken till kransområdena behöver utökas; den bör vara tillgänglig och attraktiv, 

gärna med rabatterade biljetter för vissa ekonomiskt svaga grupper. 

 

 

Bättre cykelleder och möjlighet att hyra elcyklar och eldrivna lådcyklar

Cykel är det mest fördelaktiga färdmedlet i en stad - sett till miljö, yta och hälsa. I en modern 

stads utveckling ser vi det som en självklarhet att satsa på fler, bättre och bredare cykelleder, 

på tryggare cykelövergångar vid korsningar med trafikerade vägar, och på fler pumpstationer 

och annan service som kan vara behjälplig för cykelresenären.  

 

Med Umeå kommuns satsning på U-Bike kan man nu hyra tre olika modeller av eldrivna 

lådcyklar. Garaget finns på universitetsområdet och det är en stor efterfrågan på att hyra 

lådcyklarna. Företag, organisationer och privatpersoner kan registrera sig som medlemmar. 

Miljöpartiet vill satsa på att utveckla denna modell, dels genom att öppna upp fler platser för 

uthyrning så att de finns ute i flera av våra stadsdelar, och vi vill även utöka utbudet så att man 

kan hyra elcyklar, fler modeller av eldrivna lådcyklar, och även andra modeller som ej är 

eldrivna.  

 

Nygatan Öst på stan är en uppskattad cykelled där man valt att minska biltrafiken och göra 

vägen enkelriktad för att ge mer plats för cyklar och gående. Vi vill satsa på fler sådana 

cykelleder för att göra det effektivt, trivsamt och tryggt att cykla i Umeå!  

 

Genom att satsa på en utbyggnad av huvudleder för cyklar mellan kommunens tätorter och 

centrum samt satsa på uthyrning av eldrivna cyklar och lådcyklar skapar vi en infrastruktur 

som gör det attraktivt att använda cykeln som färdmedel. 
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Stadsplanering och bostadspolitik för att motverka segregation 

Segregation i ett samhälle bär med sig många negativa konsekvenser, såsom kriminalitet och 

socio-ekonomisk marginalisering. När väl segregationen slagit rot är den väldigt svår att 

bekämpa. För att förhindra att vårt samhälle segregeras är det oerhört viktigt med en 

genomtänkt och välplanerad bostadspolitik och stadsplanering. Än en gång, Umeå ska växa 

rätt snarare en fort!  

 

En allmännytta som står sig stark och erbjuder hyresrätter i stadens alla stadsdelar är oerhört 

viktig för att motverka segregation. Vi var emot den utförsäljning som gjordes av fastigheter 

som ägdes av Bostaden, och vi kommer att fortsätta motverka vartenda försök till vidare 

utförsäljning av allmännyttan! 

 

När det gäller nya bostadsområden så vill vi att de ska innehålla blandade boendeformer med 

hyresrätter, bostadsrätter, radhus, småhus, med mera. Vi vill även testa konceptet med 

kollektivhus i Umeå. 

 

Vi tror på modellen att nya bostadsområden utvecklas så att de är attraktiva för olika 

samhällsgrupper, med en utformning av områden som främjar att människor möts - i olika 

åldrar, från olika samhällsskick och med olika bakgrund. 

 

Det måste finnas nära tillgång till förskola, skola, kultur, fritidsverksamhet och 

ungdomsgårdar. Vid bebyggelse av ny offentlig verksamhet så som förskola, skola, bibliotek, 

fritidsverksamhet, äldreboende med mera så vill Miljöpartiet att man bär med sig av positiva 

erfarenheter från exempelvis Nordstjärnan på Mariehem, där olika verksamheter finns nära 

varandra och skapar naturliga möten - exempelvis över generationer. 
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