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EN STAD UNGA FLYTTAR TILL
I alla tider har unga flyttat till platser där det  
funnits jobb, utbildning och ett levande socialt
liv. Framtidens Skellefteå kommer att vara en  
sådan plats. Istället för utflyttning av unga så är
målet en kraftig inflyttning. För här finns  
framtidens jobb och utbildningar.
En jämlik skola 
Alla ungdomar förtjänar samma chans i skolan, utan segregation eller  
diskriminering. Det bör vara en självklarhet att elever inte ska hållas tillbaka av 
ekonomiska eller sociala förhållanden. Som barn borde man vara jämlika och 
klasstillhörighet ska inte påverka på den nivå det gör idag. Skolan är viktig, och 
grunden till en bra skolgång är bra lärare. För att vi ska kunna ha bra lärare  
behöver vi höja deras pedagogiska kompetens för att de ska kunna hjälpa  
elever med det stöd de behöver.

Ekonomisk rättvisa  
En barndom med segregation leder till en framtid med ekonomiska orättvisor. 
De med sämre ekonomiska förutsättningar har det svårare att skaffa bostad och 
jobb när de går ut gymnasiet eller högskola i jämförelse med de som haft bättre 
ekonomiska förutsättningar. Detta förstärker de ekonomiska och sociala
klyftorna i samhället.  

Större variation av högre utbildning   
I SSU vill vi se till att fler ska känna att Skellefteå är en stad värd att växa upp 
i och kunna kalla sitt hem. För att vi ska kunna åstadkomma detta behövs en 
större variation av universitet- och högskoleutbildningar. Detta skulle locka ung-
domar som vill starta igång sitt liv och skaffa nya kompetenser. Tillsammans med
universiteten vill vi matcha de kompetenser vi utbildar med framtidens yrken för 
att fler ska kunna jobba och bo i Skellefteå.



...OCH DÄR UNGA STANNAR KVAR
Utöver att bo, studera och arbeta så ska unga  
kunna leva i Skellefteå. Ett redan rikt kulturliv
utvecklas och tiden när turnéer med landets
artister hoppar över Skellefteå är historia.
Samtidigt så fortsätter Skellefteå vara en
fantastisk plats för idrott, motion och träning
med moderna anläggningar, ett rikt föreningsliv
och Sveriges bästa hockeylag.

Hållbarhet för framtiden 
För oss är klimatet viktigt. Den jord vi går på måste vi värna om och för att  
framtidens generationer ska kunna ha samma förutsättningar som oss måste vi 
agera. En stor bit i klimatpusslet är företagen som behöver bli mer miljövänliga 
och hållbara. Den gröna industri som växer fram i Skellefteå vill vi ska vara ett 
föredöme när det kommer till klimatet och framtidens energi. Där spelar det 
kommunalt ägda Skellefteå Kraft också en stor roll.

En varierad fritid för unga  
För oss är det viktigt att ungdomar kan göra det de tycker är kul efter skolan  
eller arbetsdagen. En fritid som är varierad och inkluderande i en gemenskap 
gör att ungdomar mår bättre. Ungdomar i en meningsfull gemenskap är enligt 
statistik piggare och gladare eftersom människor vill vara tillsammans. För att 
fler ungdomar ska få chansen att bilda gemenskaper och utvecklas tillsammans 
vill vi satsa på intresseklubbar och ”efter skolan”-aktiviteter i gymnasiet för  
ungdomarnas välmående.  

Ett rikt kulturliv   
I Skellefteå står vi för en hållbar framtid med en god gemenskap där jämlik-
het och solidaritet främjas. Den kultur vi har i Skellefteå är viktig och bör drivas 
framåt på det sätt den gjort under de senaste åren. Kultur är en del av välfärden 
och viktig för unga i Skellefteå. Alla ska ges möjligheter att både kunna titta på, 
uppleva och skapa många olika former av kultur.



"Det har nog aldrig varit bättre att vara ung i
Skellefteå! Det finns jobb för unga, det finns

utbildningar och det finns kultur och fritid. Men vi
kan ännu bättre! Framtidens Skellefteå är en stad för
unga. Som unga flyttar till och där unga stannar kvar." 

/Förnamn Efternamn - SSU Skellefteå


