
 VALPROGRAM
 FÖR ARBETE



JOBBEN FINNS I EN KOMMUN
SOM VÄXER
Skellefteå växer och utvecklas i en takt som få
kunnat förutspå. Vår Socialdemokratiska modell
har skapat en stark kommun som äger viktiga
delar som hamn, kraftbolag, mark, och flygplats.
Detta har varit grunden till den utveckling som vi
upplever idag.

Bergsbyns industriområde 
Kring etableringen av batterifabriken så har ett nytt industriområde växt fram. 
Vi ska se till att den utvecklingen fortsätter och att alla etableringar får bästa 
möjliga förutsättningar att vara en motor i utvecklingen av vår kommun.  
Skellefteå är en viktig del av den gröna omställning för framtidens gröna industri 
som pågår i norra Sverige. Där ska politiken vara en möjliggörare och Skellefteå 
ska vara ett skyltfönster för hela landet som visar vägen framåt. 

Satsning för framtiden  
Såväl kommunens verksamheter som lokala företag behöver fler medarbetare. 
Med fortsatta satsningar på Campus Skellefteå ser vi till att rätt kompetens 
finns. Här utbildar vi människor för arbeten inom exempelvis den gröna  
industrin, sjukvården och spelindustrin. Vi måste välkomna nyinflyttade  
medborgare på bästa sätt. Allt från bostäder till barnomsorg, skola och vård 
måste finnas på plats och fungera från dag ett. Kommunen ska också vara en 
bra arbetsgivare som arbetar aktivt med att säkra en god arbetsmiljö.  

Det gör ont att växa   
I den takt som Skellefteå växer är det helt nödvändigt att alla kommunala
verksamheter hinner med. Det är också viktigt att justa villkor ska råda på  
arbetsmarknaden. Befolkningen ökar och därmed också behoven av en mer  
omfattande och fungerande infrastruktur, skolor, bostäder och mycket mer.  
Därför har vi Socialdemokrater inte tagit ett steg tillbaka utan vi tar ständiga kliv 
framåt. Detta för att möta morgondagens behov och vara steget före.



SATSNINGAR
Under mandatperioden vill vi  
Socialdemokrater arbeta för:

Principlöfte: Den Socialdemokratiska modell där vår  
kommun själva äger viktiga samhällsfunktioner ska  
upprätthållas. Vi säljer inte ut kommunen utan  
utvecklar den!
 
• Att kommunens ökade skatteintäkter ska gå till  

välfärdssatsningar för kommunens invånare.

• Fler personer med funktionsnedsättning ska komma  
i sysselsättning. Fler kommunala förvaltningar och  
bolag ska anställa personer med funktionsnedsättning.

• Att investera för att att vuxenutbildningen ska  
kunna möta kommande behov på arbetsmarknaden.

• Minst kollektivavtalsliknande förhållanden i alla  
kommunens upphandlingar.

• Att alla arbetsplatser i hela vår kommun har  
schysta arbetsvillkor. 



””Vi måste komma ihåg att utvecklingen sker  
i hela kommunen! Därför måste vi ha en politik  

för hela kommunen. Spelindustrin finns inte bara 
på Campus, den finns i Jörn också.

I alla delar av Skellefteå kommun finns jobb, bostäder 
och möjligheter.” 

 
Tommy Lundmark – Bovikens S-förening
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