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En trygg kommunbudget
Sverigedemokraterna i Umeå kommun lämnar in följande budgetmotion i syfte att lösa de utmaningar
kommunen står inför framgent.
Det är Sverigedemokraternas mening att det kommunen måste fokusera på är kärnverksamheterna. Vi
tydligör samtliga satsningar inom bilagan, vilken föreslås bifallas i sin helhet.
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
Att Sverigedemokraternas bifogade förslag till budget för Umeå kommun för 2020 med plan för 2023
bifalles.
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Inledning
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti. Det socialkonservativa grundelement som Sverigedemokraterna sympatiserar med är viljan att skapa ett
samhälle med en stor gemenskap, solidaritet och värme, vi vill förena de bästa
elementen mellan traditionell höger och vänsterpolitik. Vi vill möta framtidens utmaningar med ansvarstagande reformer, och ersätta tendenser till splittring och
otrygghet med sammanhållning och trygghet.
För oss är det viktigt att samhället håller ihop. Det innebär att vår politik innehåller
en röd tråd av sammanhållande politik med socialt ansvar.
Vi tar lokalpolitiken på allvar. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar,
ytliga utspel och valfläsk.
I vår budget prioriterar vi välfärden, sammanhållningen och tryggheten. Vi menar
att Umeå är en bra kommun, här finns både vildmarken och storstadspulsen,
soliga sommardagar som snörika vinterdagar, fylld av traditioner och kultur, men
det finns mycket som kan bli bättre. Just nu är det mycket som blir sämre. Otryggheten har ökat, samhället upplevs mer splittrat och den kommunala välfärden
står inför stora besparingskrav som kommer innebära märkbara försämringar
för de invånare som är i behov av den.
Genom att prioritera medel till äldreomsorg gör vi en tydlig välfärdssatsning där
resurser verkligen behövs. Vi erkänner behovet av vissa investeringar, men investeringar som inte berör välfärden borde i den mån det är möjligt senareläggas
eller avbrytas. Den kommunala kärnverksamheten måste prioriteras. Det är en
viktig skillnad inför framtiden.
Umeå växer snabbare än någon annan region i norra Sverige. Umeå kommun
behöver idag mer än någonsin en politik för att bygga vår gemensamma identitet, för social tillit och för sammanhållning. Sverigedemokraterna drivs av kärlek
och framtidstro för vårt land. I vårt Sverige står välfärdsstaten stark och det offentliga ställer upp när liv, hälsa och trygghet hotas. Skattemedel ska hanteras
ansvarsfullt och med transparens. Vi måste samarbeta och klara av att samtala
och lyssna på varandra, tillsammans kan vi ta oss ur detta, men det krävs att vi
alla hjälps åt.

Demokrati
Demokrati är en av Sverigedemokraternas viktigaste stöttepelare. Vi är generellt
för mer direktdemokrati, mer medborgardialog och transparent verksamhet. Det
finns flera verktyg som en kommun kan använda för att stärka den lokala demokratin. Folkomröstningar, E-förslag, Medborgarmöten och raka kommunikationskanaler är alla åtgärder som kan ha en viktig funktion föra att stärka just den
lokala demokratin.
Vi ser idag på t ex sociala medier att ett missnöje växer bland kommuninnevånarna. Att kommuninvånare tappar tilltron på kommunen och dess politiker är
problematiskt och vi måste ändra utvecklingen. Gör vi inte det, kommer missnöjet att sprida sig och bli ännu större. Ett första steg är att prägla vår verksamhet
med öppenhet. Men det är samtidigt viktigt att våra politiker för fram välgrundade
uppfattningar.
Hur kan kommuninvånarna känna sig mer delaktiga i beslutsprocessen? Hur kan
dialogen med och mellan medborgarna förbättras? Det finns ett fåtal kommuner
i Sverige som kommit mycket långt i sitt arbete med att vitalisera den kommunala demokratin. Öppna nämndssammanträden, medborgarkontor, allmänhetens
frågestund, politikercaféer, rådslag, folkomröstningar och medborgarförslag är
några konkreta exempel.
I Umeå har medborgarförslag ersatts med en medborgarsluss. Våra fullmäktigemöten har slutats sändas i Radio.
Sverigedemokraterna ser god anledning att återuppta sändningar, återupprätta
medborgarförslagen samt avveckla medborgarslussen.

Med hänvisning till ovan yrkar Sverigedemokraterna:
1 Att kommunen återupptar radiosändningar av Kommunfullmäktige.
2 Att komunen inför e-förslag.
3 Att kommunen återinför medborgarförslag.
4 Att komunen avvecklar medborgarslussen.

Omsorg och social trygghet
De äldre i Sverige förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg. Sverigedemokraterna kan inte acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv i social
isolering eller att människor känner stark oro för att bli gamla på grund av brister
inom omsorgen. Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man
får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs
för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. De äldre
ska ha rätt att kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och omsorgsbehov ökar, ingen ska tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga
annat än då det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus.
Samtidigt ser vi att medeltiden för att få plats på ett äldreboende idag – från ansökningstillfälle – är 51 dagar. Detta är en lång tid att vänta. Vi måste sörja för att
det ska finnas tillgång på platser inom äldreomsorgen.
För personalen är det särskilt viktigt att ha goda arbetsvillkor. Det kräver att man
har tillräcklig bemanning. Vi vill sätta stopp för att personalen ska behöva arbeta
ofrvillig deltid. Vi menar att detta kräver statsbidrag. Det är helt enkelt inte rimligt
att kommuner ska behöva äventyra kärnverksamhet genom ett införande av en
heltidsmodell.
Vi menar att bättre vore att istället sörja för mer personal. Fler händer skulle definitivt underlätta för befintlig personal. Med ytterligare personal stärker vi arbetsmiljö, arbetsvillkor, och underlättar för personalen att balansera mellan arbete
och fritid.
Vi ser samtidigt god anledning att sörja för mer medel till bakfickan, som gör ett
gott ideellt arbete för den sociala tryggheten i Umeå.

Med hänvisning till ovan yrkar Sverigedemokraterna:
5 Att kommunen sörjer för fler anställningar inom äldreomsorg.
6 Att kommunen pausar heltidsinförandet.
7 Att kommunen avsätter medel till bakfickans verksamhet.

Lärande och Stöd		
Det svenska utbildningssystemet har monterats ned under decennier. Internationella undersökningar visar att Sverige halkar efter vad gäller resultat i kärnämnena. Inom grund- och gymnasieskolan saknas ett tydligt kunskapsfokus och
möjlighet för eleverna att utvecklas i sin egen takt. Det behövs också ett verktyg
för att åtgärda ordningsproblemen samt goda karriärvägar för lärare. Därtill behövs även en fungerande skolhälsovård och studievägledning samt att lärarna
avlastas i det administrativa arbetet.
Medborgarna blir mer och mer missnöjda med den förskola som kommunen
och enskilda aktörer idag bedriver. Vi ser att heltidstjänsterna med förskolelärarlegitimation inom offentlig sektor minskar, och att mängden heltidstjänster med
förskolelegitimation inom enskild regi är väldigt låg.
Vi gör bedömningen att bättre arbetsvillkor måste till, och som ett första steg vill
Sverigedemokraterna sörja för ytterligare händer även inom offentlig förskoleverksamhet.

Med hänvisning till ovan yrkar Sverigedemokraterna:
8 Att kommunen anställer ytterligare förskolelärare med förskolekompetens.

Kultur och fritid
Vi måste synliggöra den svenska kulturen för att ge utrymme för andra att bli en
del av svenskheten, visa upp vår kultur. Här är den regionala och lokala kulturen
och historien särskilt viktig.
Detta måste få fokus istället för den kultur som idag klär kommunens finrum,
pseudoreaktionär konst, där konsten besynnerligt nog syns reagera mot den styrande majoritetens likalydande ideologi, inte helt olikt skådespelet socialdemokraterna sörjer för under första maj, när man själv har regeringsmakten.
Mycket av den kultur kommunen idag lyfter fram har allenast en oppinionsbildande, likriktande och en samhällssplittrande funktion.
Kultur som saknar en levande upphovsman måste ha en särställning. Den måste
synliggöras i större omfattning än samtida konst. Eftersom den saknar en levande reklamförande upphovsman.
Norrlandsoperan är ett särskilt kostsamt projekt som inte lyfter upp regional eller lokal kultur. Operan kostar väldigt mycket. Samtidigt lyfts föreställningar som
”Elektra” upp, vars handling sällan kan vara annorlunda än samhällssplittrande.
Bildmuseet är en annan dyr och knappast skälig verksamhet att driva när ekonomin är i häftig svallning.

Med hänvisning till ovan yrkar Sverigedemokraterna:
9 Att kommunen ger norrlandsoperan bättre möjligheter att stärka sin konkurrenskraft, och säga av sin andel i konsortialavtalet.
10 Att lägga ned kvinnohistoriskt museum och hyra ut befintliga lokaler.
11 Att kommunen avslutar sin del av bildmuseets finansiering.

Miljö
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativa. Inom konservatismen ryms förvaltarskapstanken. Förvaltarskapstanken bygger på att vi ska förvalta natur och
miljö som vi fått ärva av våra förfäder.
Sverigedemokraterna vill bygga ett ekologiskt hållbart samhälle.
Vi vill upphandla såpass lokalt som möjligt, och underlätta för våra aktörer att ta
del av aktuella upphandlinga ri så tidigt skede som mjligt.
Vidare vill vi stycka upp upphandlingar så att de blir mer tillgängliga för lokala
aktörer.
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