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VALPROGRAM 
BOSTÄDER, MILJÖ 
INFRASTRUKTUR 



FRAMTIDENS BYGGANDE  
Skellefteå har många olika kvalitéer, allt från 
skärgårdens pärlor, en levande landsbygd med jakt- 
och odlingsmarker till en livfull stadskärna. 
Landsbygdens och stadens utveckling är beroende av 
varandra. Hela kommunens utvecklingspotential ska 
tas tillvara och utvecklas.  

Aktiv bostadspolitik 
Fler bostäder är nödvändiga både centralt men också i lugnare områden. 
För att passa olika människors behov och inkomster samt minska 
bostadsegregationen är det viktigt med ett varierat bostadsbestånd i hela 
kommunen. Särskilt viktigt är att fler unga ska kunna flytta hemifrån och få 
sin första bostad. För äldre gäller det att skapa möjligheter till ökad 
rörlighet, tillgänglighet och trygghetsboende. Bostadsgaranti för studenter 
ska fortsatt gälla.  

Hållbarhet och klimatutmaningen  
Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare och utmaningarna med klimathotet 
tar vi på allvar. Både insatser på lokal nivå och på nationell nivå ska 
prioriteras för att nå en hållbar framtid. Det handlar dels om att prioritera så 
de kommunala verksamheterna exempelvis upphandlar hållbart. Samtidigt 
ska det vara det enkelt för invånarna att göra hållbara val som att 
sopsortera och att cykla.  

Fysisk och digital infrastruktur  
Norrbothniabanan är på väg att bli verklighet. Fördelarna är många; för 
klimatet, företagen men också den utökade arbetamarknaden. God 
infrastruktur för kommunikationer både fysisk och digitala är viktiga i en 
kommun som Skellefteå.  
En snabb uppkoppling är viktigt möjligheterna för människor att kunna leva 
och bo i hela vår kommun.  



SATSNINGAR  
Under mandatperioden vill vi Socialdemokrater 
arbeta för:  

 
• Sänkt bygglovsavgift för byggande av permanentboende på 

landsbygden. Det ska vara enkelt att bygga både för att öka 

byggnationerna men också för att öka attraktiviteten på landsbygden.  

• Fler bostäder ska byggas och handläggningen av detaljplaner och 

bygglov ska fortsatt vara effektiv.  

• Äldre, unga och nyanlända har störst utmaningar på bostadsmarknaden 

därför ska byggande av hyresrätter ska prioriteras.  

• Färdigställa kulturhuset  

• Påbörja byggandet av bro i centrum  

• Förbereda för Norrbothniabanans anslutning genom att påbörja 

planering, projektering och färdigställande av resecentrum.  

• Fortsätta med bredbandssatsningen för få snabb uppkoppling i hela 

kommunen.  

• Främja lokal och hållbar livsmedelsproduktion genom krav i kommunala 

upphandlingar.  

• Att bygga fler gång- och cykelbanor som är sammankopplade, 

underhållna och tillgängliga runt om i hela kommunen.  

• Fler digitala tjänster för våra kommuninvånare i kontakt med 

kommunen. Digitala lösningar som e-tjänster och appar är ofta effektiva 

och efterfrågade men möjligheten att mötas öga mot öga ska finnas 

kvar.  

• Hållbart byggande ska vara utgångpunkten vid byggande av 

kommunala verksamheter.  

• Ökat träbyggandet i kommunala och privata projekt. Ett ökat byggande 

i trä är bra för klimatet och vårt lokala näringsliv.  



S K E L L E F T E Å 

RÖSTA FÖR FRAMTIDEN, 
TRYGGHETEN OCH VÄLFÄRDEN.  
En bostad är en socialrättighet och fler ska ha råd att 
bo bra. En väl utbyggd infrastruktur är viktig för både 
staden och landsbygden. Här är hållbarhets- och 
klimatfrågorna prioriterade. Det handlar om våra 
kommande generationer.  


