
 VALPROGRAM
 FÖR HÅLLBARHET



KOMMUNEN VÄXER HÅLLBART
De senaste åren har det knappt gått att runda
ett gathörn utan att springa på en byggkran. Vi är
mitt i en resa där en ny kommun växer fram. Från
politiskt håll vill vi se till att vi gör resan hållbart.

En socialt hållbar kommun 
Skellefteå Kommun ska vara socialt hållbar med fokus på jämställdhet, jämlikhet 
och att alla ska kunna leva ett gott liv. För att fler ska kunna leva i Skellefteå  
behövs bostäder, därför har en omfattande plan tagits fram för bostads-
försörjning. Men även bortom den fortsätter vi att lägga tid, resurser och fokus 
på bostadsbyggandet. Såväl centralt som i övriga kommundelar ska det byggas 
mer och då byggbolagen står i kö och vill bygga ska det finnas detaljplaner.  
Vi vill se ett blandat bestånd av olika typer av bostäder. Detta för att förebygga 
segregation och skapa trevliga bostadsområden. 

Hållbarhet och klimatutmaningen  
Vi står inför en enorm utmaning! Vi fortsätter att växa och utvecklas men
samtidigt måste vi göra det hållbart. Skellefteå Kraft har i kommunal regi kunnat 
fokusera på att framställa förnyelsebar energi med fokus på just hållbarhet.  
Den medvetenheten och den beslutsamheten ska prägla hela vår kommun. I allt 
från upphandling till transporter och byggande ska klimatpåverkan beaktas och 
hållbarhet vara i fokus. Miljöfrågan är en ödesfråga och vi tänker göra vårt för 
att trygga framtiden.  

En ny infrastruktur   
Norrbotniabanan är på väg att färdigställas. Fördelarna är många; för klimatet, 
företagen men också den växande arbetsmarknaden. Den nya Karlgårdsbron  
tillsammans med en ny E4-dragning ser till att trafiken i och kring Skellefteå 
fungerar. Vi ska ha en väl utbyggd kollektivtrafik med smarta lösningar för  
pendling. Möjligheten ska finnas att byta transportsätt enkelt mellan exempelvis 
tåg, bil, buss och cykel för att kunna ta sig till jobbet, skolan eller den aktivitet 
man är på väg till. Kommunen ska se till att möjligheten finns att göra  
klimatsmarta val. Det ska vara lätt att göra rätt!



SATSNINGAR
Under mandatperioden vill vi  
Socialdemokrater arbeta för:

Principlöfte: Det ska vara lätt att göra rätt.

• Förbättrat vägunderhåll med fokus på ytterområden.

• Rättvisare prissättning på kommunala  
personalparkeringar.

• Ett fortsatt omfattande nybyggande av bostäder.  
Fokus på hyresrätter men även andra boendeformer  
och gröna områden. 

• Trygga öppna utemiljöer. Vi lyser upp Skellefteå;  
12 000 belysningspunkter byts ut.

• En koldioxidbudget med syfte att minska  
kommunens utsläpp .



””Hållbarhet är en viktig och självklar del av den  
utveckling vi ser i Skellefteå kommun! Nya gröna jobb 

skapas hela tiden och nya människor flyttar hit.

Jag gillar att vi pratar om att det ska vara lätt 
att göra rätt! Det ska finnas hållbara alternativ. Och det 
ska finnas hållbara val att göra. Så att vi kan hjälpas åt!” 

 
Magnus Nyström – Lövångers S-förening
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