VALPROGRAM
FÖR UNGA

SKELLEFTEÅ

FRAMTIDEN FÖR UNGA
I Skellefteå ska barn och unga trivas, växa och ta
första steget ut i vuxenlivet som starka, trygga
individer.

BOSTÄDER
• Den första egna bostaden är ett stort steg in i vuxenlivet och en viktig
del i skapandet av den egna identiteten. Byggande av bostäder till
unga är prioriterade.

TRYGG SKOLA
• Bra utbildning är nyckeln till framtiden. Det spelar ingen roll om den
syftar till vidare studier eller till en yrkesexamen. Skolan ska vara trygg
och säker. Tyngdpunkten ska läggas på studier och samvaron med
klasskamraterna.

FRITIDEN
• Ett rikt kultur- och fritidsliv är viktigt. Det gäller alla runt om i hela
kommunen dvs de ska vara tillgängliga för alla oavsett fysiska
förutsättningar, språk, ekonomiska förutsättningar, könsidentitet m.m.

INFLYTANDE
• FN:s barnkonvention anger att barn och ungdomar är individer med
egna rättigheter. Alla ska ha rätt att uttrycka sina åsikter och få sina
åsikter tagna på allvar. Föräldrars önskningar och aktieägares krav får
aldrig sättas före över elevernas rätt.

SATSNINGAR
Under mandatperioden vill vi Socialdemokrater
arbeta för:
• Barn och ungas trygghet är viktigt. Alla skolor ska vara trygga och vi vill
se ﬂer vuxna i skolan.
• Minska ungdomsarbetslösheten och minska de ungas
otrygganställningar.
• Fler bostäder anpassade till unga ska byggas. Unga är en av de grupper
som har det tuffast på bostadsmarknaden. Därför är bostäder till unga
prioriterade.
• Alla nyblivna 18-åringar ska få en kulturcheck som ett välkomnande in i
vuxenlivet och kulturlivet.
• Skellefteå som ett nördkulturcentrum i Sverige. Fler arrangemang som
arbetar mot detta mål, samt fångar upp föreningar och andra aktörer
som är aktiva utövare av konstuttryck inom genren.
• En lokal till E-sporter m.m. ska stödjas. Den svenska spelhobbyn som
innefattar bl.a. brädspel, ﬁgurspel, samlarkortspel, rollspel, e-sport,
LAN, och Lajv ska få mer uppmärksamhet.
• Fler separerade duschutrymmen i idrottshallar och badhus i nybyggen
och det ska alltid byggas till när gamla lokaler renoveras.
• Klimathotet och miljöfrågorna på tar vi på allvar. Det ska vara enkelt att
göra hållbara val i Skellefteå.
• Utveckla ungdomsfullmäktige och möjligheten för elevernas
representanter att träffa beslutsfattare i större omfattning. Att påverka
sin vardag ger styrka åt individer, ett hållbart samhälle och praktisk
demokrati på lokal nivå.

RÖSTA FÖR FRAMTIDEN,
TRYGGHETEN OCH VÄLFÄRDEN.
När vi ska bygga framtidens trygghet och välfärd är
det viktigare än någonsin att dagens unga kan känna
sig delaktiga och tagna på allvar.

SKELLEFTEÅ

