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Fredag den 10/8 presenterar Socialdemokraterna i Skellefteå sina valprogram inför valet.  
Arbetet med valprogrammen inleddes för drygt ett och ett halvt år sedan. Drygt femtio S-
föreningsmedlemmar har deltagit i framtagandet av ett lokalt partiprogram.  
Ur det har vi mejslat fram sex valprogram:  
Bostäder, miljö och infrastruktur,  
Utbildning,  
För äldre,  
Kultur och fritid,  
Näringsliv och kompetens  
För unga 
 
 
Programmen tar fasta på den positiva utveckling vi sett i kommunen de senaste åren. Den 
kommande etableringen av Northvolt, beslutet att påbörja arbetet med Norrbotniabanan, besluten 
om Kulturhuset  m.m. Satsningar som har potential att lyfta hela kommunen.  Detta kommer att 
ställa krav på en aktiv bostadspolitik, lokal infrastruktur, kompetensförsörjning och mycket annat.  
 
”Vi är stolta över vad vi åstadkommit de senaste fyra åren men fokuserar på framtiden.” 
  Evelina Fahlesson, Valledare för Socialdemokraterna i Skellefteå 
 
 
Programmet för Bostäder, miljö och infrastruktur innehåller satsningar på effektivare handläggning 
av planer och bygglov för att ta fram nya bostadsområden och företagslokaler. Vi vill se en 
prioritering på hyresrätter, satsningar på bredband i hela kommunen och ökat byggande i trä med 
fokus på hållbarhet. Satsningar på sammanhållet gång- och cykelbanenät är prioriterat och samtidigt 
en viktig jämställhetsfråga.  
 
Programmet för näringsliv och kompetens lyfter satsningar på utbyggd vuxenutbildning med fokus på 
yrkesutbildning samt högskolestudier både på distans och lokalt. Vi vill göra det lättare för företag 
som vill etablera sig och stödja nyföretagande och start-ups. Vi vill se att kommunen ligger i framkant 
när det gäller digitala tjänster för att snabba på processerna.  
 
”För oss Socialdemokrater i Skellefteå står välfärdsfrågorna högst på dagordningen. Våra 
valprogram är tydliga tecken på det.” 
   Östen Lövgren Ordförande för Socialdemokraterna i Skellefteå 
 
Skellefteå är en bra kommun att leva och bo i. Vi har en fantastisk miljö, bra skolor och ett rikt 
föreningsliv inom kultur och fritid. Vi har äldreboenden och hemtjänst som drivs av duktig och 
kompetent personal. Vi har mycket att vara stolta över. Vi är dock inte nöjda.  
 
Det finns mycket som kan förbättras och göras ännu bättre. Vi tror inte på att lösningen är 
konkurrensutsättning av kommunal kärnverksamhet. Vi motsätter oss att de fria marknadskrafterna 
ska få för stort spelutrymme inom välfärdsområdet. Vår åsikt är att de pengar vi lägger på skola, vård 
och omsorg ska användas till just det. 
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Programmet för äldre lyfter fram en satsning på 120 nya vård- och omsorgsboenden och att vi ska 
driva på för fler s.k. trygghetsboenden. Vi tror att ökad social samvaro för våra äldre kan förbättra 
såväl fysisk som psykisk hälsa samt öka matlust och skapa bättre matvanor. Vi vill se en ökad 
användning av tekniska hjälpmedel och välfärdsteknik. Detta kan dock aldrig ersätta den varma 
handen hos personalen i verksamheten.  
 
Programmet för utbildning betonar värdet av trygg miljö, mer personal och satsningar på psykisk 
hälsa för att barnen ska kunna nå sin fulla potential. Vi vill se fler förskolelärare och barnskötare i 
förskolan och i skolan. Fler behöriga lärare ger barnen bättre förutsättningar att lyckas väl med sina 
studier. Skellefteå kommun ska, också fortsättningsvis, ligga i framkant när det gäller digital 
utveckling. Vi vill se ökad fysisk aktivitet och en utveckling av kulturskolan med fler uttrycksformer.  
 
I programmet för Kultur och Fritid läggs många förslag på att öka tillgängligheten till kultur och fritid. 
Det ska vara lätt att ta del av det stora utbud kommunen erbjuder. Kultur och fritid har verksamhet i 
hela kommunen. Vi vill genomföra satsningar på mer öppettider på biblioteken samt öka 
tillgängligheten till lokaler genom att kunna boka via nätet. Stödet till föreningslivet ska stärkas och 
utvecklas. Vi vill stötta kulturutövarnas möjligheter att ta plats i kulturhuset. Vi vill ge en 
"kulturcheck" till alla nyblivna 18-åringar, satsa på tryggare och mer inbjudande badhus, stötta 
nördkulturen och stärka berättartraditionen i Skellefteå.  
 
Programmet för unga lyfter fram satsningar på ökad trygghet i skolan och i arbetslivet, bostäder samt 
satsningar på ungdomskultur.  Det ska också vara lätt att göra bra miljöval.  
Vi vill öka ungdomars inflytande över sin vardag. Alla har rätt att uttrycka sina åsikter och få sina 
åsikter tagna på allvar, det gäller framförallt för barn och unga.  
 
 


