
 VALMANIFEST

VI TAR SJUMILAKLIV MED
VÅR SOCIALDEMOKRATISKA
MODELL
Vi vill fortsätta bygga ett hållbart samhälle  
tillsammans. Utvecklingen tar stora kliv  
framåt vilket kommer att fortsätta prägla  
Skellefteå kommun. 

Vi kommer att fortsätta att stå upp för vår  
socialdemokratiska modell. Den är solidarisk,  
hållbar, trygg och har lagt grunden för den  
framtid som vi står inför.
 
Rösta på Socialdemokraterna den 11/9!



VÅR SOCIALDEMOKRATISKA MODELL AV
SOLIDARITET, HÅLLBARHET OCH TRYGGHET
Vi ska vara en solidarisk kommun  
Socialdemokraterna är ett parti som står för solidaritet, jämlikhet och  
jämställdhet. Vi står för ett samhällsbyggande där alla medborgare ingår, där vi 
bygger ett starkt öppet samhälle som är välkomnande. Det innebär att vi alla 
gemensamt efter våra förutsättningar bidrar med det vi kan. Vi tror också på 
en internationell solidaritet vilket innebär att stå upp för mänskliga rättigheter, 
vidga kretsen av demokratier och ge ett tydligt stöd till de rörelser som kämpar 
för detta. 

Vi står som parti bakom den svenska modellen som innebär att det är starka
fackföreningar som i förhandlingar med arbetsgivare tecknar avtal vad gäller
löner och arbetsvillkor. Vi motsätter oss att fria marknadskrafter får spelutrym-
me inom välfärden. De skattepengar vi alla bidrar med ska gå till vårt gemen-
samma, inte till företag som är inriktade på vinster. Vi motsätter oss också den 
överkompensation som idag ges friskolor och anser att resurser till skolor ska 
ges efter behov. 

Vi ska vara en hållbar kommun  
Vår stad, mindre orter och byar ska byggas på sätt som är rätt för framtiden.
Att hela Skellefteå kommun ska leva och utvecklas är i vårt gemensamma
intresse. Alla platser är unika och ska utifrån sina förutsättningar kunna
erbjuda och skapa arbete, företagande, studier och goda levnadsvillkor. 

Socialdemokraterna i Skellefteå har en stark tradition att arbeta med
miljöfrågor och vi har i generationer investerat mycket för att förbättra miljön.
Målmedvetet arbete och medvetna politiska satsningar har lett till att grön
teknik, ren energi och hållbara lösningar visar upp Skellefteå i världen och tar
världen till Skellefteå.  

Vi ska vara en trygg kommun   
Vår Socialdemokratiska modell är en del av det som gör Skellefteå fantastiskt.
Genom att ställa krav på varandra och hjälpas åt så utvecklar vi vår
gemensamma samhällsmodell. Välfärdspolitiken ska vara generell och öppen för 
alla. Den ska vara skattefinansierad och fördelas efter behov. Den ska regleras 
av det offentliga och vara under demokratisk kontroll och insyn. Så skapar vi en 
trygg kommun.



SATSNINGAR
Under mandatperioden vill vi  
Socialdemokrater arbeta för:

Principlöfte: Vi ska vara en trygg kommun att leva i, för alla, på 
alla sätt. Våra viktiga samhällsfunktioner ska ägas av samhället  
och inte av privata företag och vår kommun ska vara skyltfönstret 
för en grön omställning.

• Förbättrat vägunderhåll med fokus på ytterområden.

• Vi ska arbeta för att alla arbetsplatser i hela vår  
kommun har schysta arbetsvillkor.

• Ett åtgärdspaket för att förbättra arbetsmiljön för  
anställda i vård, stöd och omsorg ska tas fram.  
Fokus på schemaläggning, handlingsfrihet och hälsa.

• Vi vill skapa ett levande kultur- och föreningsområde  
på Nordanå. 

• Satsning på sporthallar. En ny hall för cheerleading  
och gymnastik. Minst en ny fullstor idrottshall i  
ytterområde samt en ny fullstor fotbollshall.

• Vi ska arbeta för ett fortsatt omfattande nybyggande  
av bostäder. Fokus på hyresrätter men även andra  
boendeformer och gröna områden.  

• Satsa på den kommunala OB-förskolan för att  
möjliggöra för familjer att få ihop livspusslet.
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