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Vad vill Vänsterpartiet i Skellefteå?

Välfärd istället för vinster
Vänsterpartiet säger nej till vinster i välfärden. Vi vill inte betala 
skatt till riskkapitalbolag i skatteparadis. Skattemedlen ska gå dit 
där de gör mest nytta; till skolan, till vården, och till omsorgen.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti
Oavsett ålder eller könstillhörighet ska alla ha samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter. Vår feministiska politik genomsyrar 
allt vi gör och syftar till jämställdhet. Detta är inte något som kom-
mer av sig  självt. Det kräver politisk vilja och konkreta förslag. 

Löneklyftorna  mellan  könen  har  ökat  under  åren  med  borgerlig 
regering. Sverige rankades 2007 som det bästa landet för kvinnor, 
2017 var löneskillnaderna fortfarande 12%! Kvinnor i lågavlönade 
yrken är de enda i sverige som idag inte ökar i  livslängd. Detta 
måste rättas till, och det kan vi
bara göra genom en socialistisk
och feministisk politik. 

Feministisk förändring är en 
nödvändighet, och fullt möjligt!

©  A
gneta

 

Detta kommunpolitiska program har helt och hållet 
arbetats fram på ideell basis. 
Kandidatfoton: © Thomas Burman, Bubbes Foto. 
Övriga foton: Se respektive bild.
Tryckt på ArkitektKopia AB juni 2018



3

Jobb åt alla
Ökad  sysselsättning  ska  vara 
målet  för  den  ekonomiska 
politiken.  Vi  vill  investera  där 
behoven  finns;  mer  pengar  till 
välfärd,  infrastruktur  och  klimat. 
Ökade  resurser  till  gemensam 
sektor  ger  nya  arbetstillfällen 
inom skola, vård och omsorg.  Fler 
personer  i  vården  i  Skellefteå! 
Kommunen ska vara ett föredöme 
som  arbetsgivare.  Vi  ska  känna 
inflytande och stolthet över arbetet. Den som behöver skola, 
vård och omsorg ska mötas med kunnande, respekt och hög 
kvalitet.

Vänsterpartiet tar klimatkrisen på allvar
Vi måste agera mot utsläppen nu. I morgon kan det vara för-
sent. Vi vill skärpa utsläppsmålen och se till att Sverige tar 
ett större ansvar.

Alla människor är lika mycket värda
Vänsterpartiet står för en generös och human flyktingpolitik. 
Vi  vägrar  anpassa  oss  till  rasism  och 
främlingsfientlighet. Alla människor har 
rätt till ett liv i fred och frihet, och alla 
som lever här i Sverige är lika mycket 
värda.

©  Agneta Hansson
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Fritid, friluftsliv och folkhälsa

Skellefteå är bra på mycket, men vi kan bli än bättre.
Här är ett axplock över sådant som vi kommer att arbeta för under den 
kommande mandatperioden:

 Förverkligande av en tältlösning över  en fullstor  fotbollsplan.  Det  
innebär inte bara fler träningstimmar under vintersäsongen, utan det gör 
också  att  fler  barn  och  ungdomar  kommer  att  kunna  erbjudas 
träningstillfällen. Idag är det ont om tider som erbjuds Skellefteås yngre 
förmågor före vecka 10. Tältlösningar av det här slaget är något som har 
blivit  mycket  populärt  under  senare  år,  bland  annat  har  vår 
grannkommun Piteå en sådan anläggning.

 Vitbergsbadet  behöver  moderniseras.  Det  är  nu  ca  25  år  sedan 
vågmaskinen invigdes, sedan dess har inte mycket hänt. För våra unga 
och de många turister som besöker Skellefteå Camping skulle en sådan 
här upprustning vara mycket värd.

 Vitbergsområdet, vårt centrala friluftsområde av högsta kvalitet, ska 
fortsätta att utvecklas, gärna i samarbete med föreningslivet.  Området är 
utmärkt för så kallade tätortsnära naturreservat.

 Tillgängliga spontanidrottsplatser ska finnas i alla kommundelar och 
locka  människor till rörelse.

 Vi ser värdet i att prioritera 
underhåll  av  vandringsleder, 
promenadstråk,  skidspår  och 
skoterleder.  Allt  till  gagn för 
det rörliga friluftslivet.

©  Agneta Hansson
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Men allt handlar inte bara om aktiviteter, även bevarande av skyddsvärda 
områden är ett måste, för den biologiska mångfalden och för kommande 
generationer. Stora delar av älvsrummet ska bevaras för alla invånares 
bästa.  Skolskogar  ska  finnas  inom  promenadavstånd  från  respektive 
skola, det gäller även de skolor som finns i de centrala delarna.

Skellefteå är en stor kommun till ytan, vi är beroende av föreningslivet 
och  de  goda  krafterna.  Alltså  ska  vi  se  till  att  ha  en  dialog  med 
människor där människor bor. För det finns inga som vet bättre om vad 
som behövs/saknas i sitt närområde än de som bor där.

Klimat och miljö

 En levande landsbygd omkring en levande stad 
 Lokala, rättvisa och ekologiskt certifierade livsmedel 
 Upphandling av varor och tjänster som bidrar till en bättre 
samhällomställning   
 Fossilfri kommunal fordonsflotta senast 2025
 Underlätta fastighetsnära sopsortering 
 Återvinningsbuss för insamling av avfall på landsbygden 
 Ingen brytning av alunskiffer
 Fler kommunala och tätortsnära naturreservat   

För att  kunna göra en grön omställning krävs viktiga politiska beslut. 
Vänsterpartiet  vill  därför  att  vindkraft  och  annan  förnyelsebar  energi 
byggs ut och blir verklighet. Det gör vi i första hand genom vårt egna 
energibolag,  men  också  i  den 
övriga samhällsplaneringen.

Det  ska  också  utveckla  arbetet 
med fastighetsnära  insamling  av 
avfall  eftersom  det  har  större 
effekt  än  som  systemet  ser  ut 
idag. Även mindre byar som idag 
saknar  insamling  för  avfall  ska 

©Agneta 
Hansson
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kunna vara miljömedvetna invånare och därför vill Vänsterpartiet införa 
en returbuss för avfall på landsbygden. 

Kommunens inköpsenhet ska upphandla varor och tjänster med hänsyn 
till miljö och klimat. Den ska ställa såna krav så att svensk lagstiftning 
och mänskliga rättigheter efterlevs. 

Skellefteå var tidigt ute när vi 2007 öppnade vår biogasanläggning och 
den vill vi vidareutveckla, både för våra egna fordon, men också för att 
möjliggöra en ökad andel fordon som körs på klimatneutrala drivmedel.  
Vi vill också att den kommunala fordonsflottan är fossilfri till år 2025. 

Vår  hantering  av  vatten  och  avfall  är  inte 
bara viktigt för att vi ska ha en hållbar värld, 
utan  också  för  att  vi  ska  ha  ett  bra 
dricksvatten i våra kranar, och att vi vet att 
vi  kan lämna vårt  avfall  på ett  miljösäkert 
sätt.  Därför  är  det  viktigt  att  kommunen 
behåller kontrollen och ansvaret över denna 
hantering.

Skellefteå är en kommun rik på mineraler, men också en natur som är 
värd  att  bevara  för  framtida  generationer.  Vi  vill  ha  en  ansvarfull 
malmbrytning där de som exploaterar ska ta ett helhetsansvar. Det finns 
områden där det inte lämpar sig att bryta malm och de ska vara fredade. 
Vänsterpartiet säger bestämt nej till att bryta alunskiffer i vår kommun. 
Vi ska också aktivt arbeta för såväl ett kärnkraftsfritt som kärnvapenfritt 
Bottenviken. 

Vänsterpartiet anser att all nyanvändningen av järnsand måste ske enligt 
försiktighetsprincipen,  fram  till  det  finns  oberoende  forskning  som 
kommer fram till att de inte har en påverkan på miljön. 

Det kommunala naturreservatet på Vitberget är ett positivt initiativ, men 
från Vänsterpartiets sida ser vi att kommunen måste jobba mycket mer 
aktivt för att skapa fler tätortsnära naturreservat i  vår kommun för att 
skydda värdefulla miljöer för framtiden.

©Torbjörn Häggmark
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Skolan - grunden för ett liv med möjligheter. 
 

Kunskap är makt. Varje människa behöver kunskap om sig själv och sin 
omvärld. Ju mer hon förstår, desto bättre kan hon hantera sin omvärld 
och möjligheterna att påverka sitt eget liv och samhället blir större. Alla 
verksamheter tjänar på att  bli  mer inkluderande och att genomföra en 
HBTQ-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra 
såväl  arbetsmiljö  som  bemötande.  En  skola  för  ett  modernt  och 
demokratiskt samhälle handlar inte bara om att utbilda för arbetslivet - 
det handlar om allas rätt till bildning. Därför vill vi att alla kommunens 
skolor ska vara HBTQ-certifierade innan mandatperiodens slut.

Förskola och fritids 

 I Skellefteå ska förskola och fritids kunna erbjudas alla 
     tider på dygnet.

 Förskola och fritids ska vara normkritisk och alltid ha tillgång till 
     genuspedagoger.

 Barn med behov av stöd och hjälp ska kunna få insatser i förskolan.
 Inga barngrupper större än 15 barn, med en personaltäthet på 5 barn     

     per årsarbetare.
 Ge alla barn rätt till allmän förskola 30 tim/vecka för arbetslösa och 

     föräldralediga.
 Hög pedagogisk kvalitet i lokaler anpassade efter barnens behov
 Grupperna på fritids ska inte vara större än 20 och ha minst två 

     personal. 

Vänsterpartiet vill skapa en jämlik och sammanhållen skola. När elever 
med  olika  bakgrund  och  livsåskådning  möts  förbättras  inte  bara 
resultaten utan också sammanhållningen.  Huvudprincipen ska vara att 
alla  går  i  den  skola  som  ligger  närmast  hemmet,  men  genom 
upptagningsområdenas utformning ska vi kunna motverka segregation. 
 

Eftersom behoven bland eleverna är olika krävs olika mycket insatser för 
att alla ska få den bästa nyttan av sin skolgång, och få en pedagogisk 
verksamhet som håller  högsta kvalitet.  Därför ska insatserna sättas in 
redan under förskoletiden och inte, som det kan vara idag, i  slutet av 
skoltiden. 
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Grundskolan
Grundskolan  är  en  gemensam grundutbildning  för  alla  elever.  Därför 
ställer vi krav på skolan ska vara normkritisk, tilldeas resurser för att 
kunna  sätta  in  stöd  och  hjälp  tidigt.  Skolan  ska  främja  ett  livslångt 
lärande,  demokratiska  värderingar,  och  en  sund livsstil.  Vi  vill  också 
återförstatliga skolan.

 Skolan ska vara trygg och normkritisk.
 Läxfri skola.
 Färre elever i varje klass.
 Skolan ska vara avgiftsfri.
 Ökat elevinflytande.
 Feministiskt självförsvar ska erbjudas alla flickor från årskurs 7, 

samtidigt som alla elever ska erbjudas undervisning i genuskunskap.
 Modersmålsundervisning och studiehandledning är en rättighet.

De värden skolan ska förmedla är individens frihet, integritet och allas 
lika värde. Undervisningen ska utformas så att alla barn görs delaktiga 
och känner lust att lära. Resurser ska finnas i skolan så att den tidigt kan 
möta behovet hos de elever som har särskilda behov och ge det stöd de 
har rätt till.  Skolan är en arbetsplats för både vuxna och barn, och är 
därför beroende av en bra inre och yttre miljö. Så länge kommunen har 
ansvaret  för  skolans  ekonomi,  måste  vi  kunna  planera  verksamheten, 
därför ska kommunen ha inflytande, ett veto, över etableringen av nya 
skolor.  En  viktig  utgångspunkt  för  nya  invånare  i  Sverige  är  att  all 
inlärning  utgörs  av  goda  kunskaper  i  modersmålet,  därför  ska  den 
undervisningen utvecklas.

Skolan står inför stora utmaningar, en tid då det finns plats och utrymme 
för nytänkande, men också för att ta ansvar. Barnens bästa måste alltid 
sättas  i  första  rummet,  vi  får  aldrig  ge  avkall  på  den  pedagogiska 
kvalitén i skolan.
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Gymnasieskolan
 Ge eleverna makt och inflytande i gymnasieskolan. 
 Fortsatt satsning på vegetariska/veganska maträtter i 

gymnasierestaurangerna. 
 De nio nationella programmen ska erbjudas eleverna i 

gymnasiesärskolan.
 Trygga utomhus- och inomhusmiljöer för eleverna. 
 Genusperspektiv och jämställdhet ska genomsyra allt i 

gymnasieskolan, från utbildningsutbud till innehåll. 
 Alla  flickor  eller  icke  binära  ska  erbjudas  en  kurs  i  feministiskt 

självförsvar under gymnasietiden, satsningar på sex och samlevnad med 
fokus på samtycke ska ingå.  

 Satsning på mer personal som t.ex. skolvärdar. 
 Förstärkt elevhälsa/ungdomsmottagning.(elevhälsan)  
 Utveckla elevråd/elevkårer/ungdomsråd och ungdomsfullmäktige för 

att ge unga mer inflytande.
 Busskort med obegränsad giltighet för alla gymnasieelever. 

Vänsterpartiet  vill  ha  en  gymnasieskola  där  man  har  gemensamma 
kurser och sedan utifrån sina egna intressen eller val väljer vad man är 
intresserad av.  Därför vill  vi  se ett  bra utbildningsutbud som både är 
jämlikt och jämställt. Vi ska se till att resurserna kommer eleverna till 
nytta oavsett vem man är, eller var man bor. 

Vänsterpartiet ser positivt 
på  utvecklingen  med  att 
det blir allt fler alternativ 
av mat att välja mellan i 
gymnasierestaurangerna. 
En  av  många  viktiga 
punkter  för  att  orka hela 
dagen. 

©Agneta 
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Men vi  vill  också  satsa  mer  på  att  utveckla  de  vegetariska/veganska 
maträtterna  eftersom det  ur  både  ett  hälso-  och  klimatperspektiv  ger 
bättre förutsättningar för våra elever.

Gymnasieskolan ska vara en plats där alla oavsett bakgrund ska kunna 
känna  sig  trygg  i,  därför  krävs  det  att  man  börjar  jobba  med  mer 
inkludering  av  genusperspektiv  i  både  undervisning  och  inom  varje 
gymnasieskolas  egen verksamhet.  Det  kan handla om att  man har  en 
aktiv dialog med eleverna hur man tex jobbar med utrymmen både inom 
och  utomhus  för  att  skapa  trygga  miljöer,  vi  ser  också  att  mer  icke 
pedagoger behövs för att  skapa trygga miljöer och därför anser vi att 
skolvärdar behöver permanenteras inom gymnasieskolan. 

Elevernas inflytande ska stärkas i gymnasieskolan. Därför måste vi inte 
bara stärka de arenor som finns idag,  elevråd,  elevkårer,  ungdomsråd 
eller andra organ för elevernas organisering, utan också försöka skapa 
nya platser där ungdomar ges tillfälle att lyfta frågor sosm de anser vara 
viktiga.

Skellefteås  gymnasieskolor 
ska  vara  öppen  för  alla. 
Därför vill vi erbjuda  kurser 
i  genuskunskap,  feministiskt 
självförsvar,  och  sex  och 
samlevnadskurser  där  vi 
aktivt  arbetar  för  en 
samtyckeskultur, och att alla 
kommunens  skolor  ska  vara 
HBTQ-certifierade  före 
mandatperiodens slut. 
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Elevhälsan

 Alla ska ha tillgång till elevhälsans kompetenser utan dröjsmål.
 Möjligheter till digital bokning
 Elevhälsan ska ha resurser att arbeta hälsofrämjande och 

     förebyggande

Varje elev i kommunen ska, då behov uppstår, ha tillgång till elevhälso-
personal såsom skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog och special-
pedagog. Insatserna från elevhälsan ska vara tidiga och förebyggande, 
och omfatta hela skolsystemet, även förskolan. 

Målet med elevhälsan är att bistå elever, föräldrar och den pedagogiska 
verksamheten med sin specialkompetens och att vidareutveckla elevens 
förmåga att bli sitt bästa jag. 

Elevhälsan ska jobba mer  hälsofrämjande för att förebygga och stärka 
den psykiska hälsan hos eleverna, t ex genom att ge råd och stöttning. 

Alla skolor ska ha en studie- och yrkesvägledare så att alla elever får 
samma chans till vidareutbildning eller jobb.

Demokrati

Ett jämställt, demokratiskt, samhälle, utan klassklyftor och där resurser 
fördelas efter behov och utifrån förmåga, är en grundplåt för ett samhälle 
där alla får plats och kan utvecklas. Rasism, förtryck och diskriminering 
i alla dess former måste motas med bildning, trygghet och jämställdhet.

Ungdomsfullmäktige är ett bra tillfälle för elever i kommunen att komma 
till tals när det just gäller frågor av en mera generell karaktär för att just 
göra vår kommun attraktiv för unga. Vi politiker behöver ta tillvara på 
dessa  förslag  och  ge  ungdomsfullmäktige  en  egen  budget  för  att 
genomdriva sina egna förslag.
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Vuxenutbildning/Högre utbildning 

 VUX ställning som utbildningsanordnare garanteras.
 Hög kvalitet på SFI undervisning. 
 Stort antal platser för vuxenstuderande. 
 Flexibla studieformer.
 Fler yrkesutbildningar. 
 Värna Campus Skellefteå.
 Jobba för fler lärosäten på Campus med universitetsutbildning.

Vuxenutbildningen  (VUX)  i  Skellefteå  utgör  en  viktig  del  i  alla  och 
envars fria utveckling och bidrar på så sätt inte bara till en höjning av vår 
kommuns  utbildningsnivå,  utan  även  till  varje  individs  ökande 
självkänsla vilket gagnar samtliga invånare, nya som gamla. 

Skellefteå kommun ska även ta emot asylsökande och VUX fyller här en 
viktig  roll  genom  att  med  hög  kvalitet  bedriva  bland  annat  svensk-
undervisning och som första instans presentera det svenska samhället. 
SFI är en viktig faktor för att kunna komma in på språkintroduktion och 
sedan göra sig behörig till ett nationellt program.

Kommunen ska genom VUX erbjuda platser för både de som inte har en 
fullvärdig gymnasieutbildning att  avsluta sin utbildning och också för 
övriga vuxenstuderande för att, i samarbete med det lokala näringslivet, 
kunna klara av framtidens kompetensförsörjning. Ska vi klara målet med 
80 000 invånare, måste vi satsa på det livslånga lärandet genom en bred 
och kvalitativ vuxenutbildning. 

Utvecklingen  av  Campus  Skellefteå  har  öppnat  dörrarna  till  att  göra 
Skellefteå  mer  intressant  som  utbildningsort.  Ett  lokalt  campus  med 
universitetsutbildningar,  och genom att  nyttja  ny  digital  teknik,  är  en 
förutsättning  för  att  ge  alla  en  chans  studera  vidare,  oavsett  ålder, 
ekonomi  eller  utbildningsbakgrund.  Vi  ser  gärna  att  fler  lärosätten  
förlägger  sina  utbildningar  på  Campus  för  att  kunna  fortsätta 
utvecklingen.
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Migration och integration

Ingen människa är illegal. Att vara 
på flykt är inget brott. Den som flyr 
från krig och elände har rätt till en 
fristad,  allt  i  enlighet  med  FN:s 
deklaration  om  mänskliga 
rättigheter.  Vi  ser  asylrätten  som 
ett löfte oss människor emellan att 
se oss själva i varandra. Därför har 
varje kommun i egenskap av delägare i Sverige ett ansvar att ta emot de 
som  av  olika  anledningar  tvingas  fly  från  sina  hem,  likväl  som  vi 
naturligtvis  måste  samarbeta  över  kommungränserna  där  så  krävs. 
Detsamma gäller egentligen också oavsett skälet till att de kommer hit, 
en  flykt  undan  krig  och/eller  fattigdom,  eller  bara  för  att  Skellefteå 
verkar vara en bra plats där man fritt kan leva, verka, bo och älska.

När det gäller nya skelleftebor så behöver de få hjälp med matchningen 
på arbetsmarknaden.  Arbetsförmedlingen,  VUX och kommunen måste 
arbeta intensivare tillsammans med det lokala näringslivet, för att hitta 
vägar till språket och en sysselsättning. Här finns också en möjlighet för 
de  många  företag  som  riskerar  att  läggas  ner  då  det  vid 
generationsskiften inte finns de som vill ta över dem. Det kan också vara 
så att vi som medmänniskor ibland känner oss en smula främmande inför 
det  vi  inte  känner  till.  Därför  vill  vi  att  olika  föreningar,  och 
organisationer,  kulturen  och  fritidsverksamheter  kan  ges  möjlighet  att 
bidra  med  gemensamma  träffpunkter  där  vi  kan  mötas  och  utbyta 
erfarenheter.  Även  här 
har  kommunen  ett 
ansvar att hjälpa till.
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Kultur

 Utveckla Nordanå kulturcentrum.
 Ett mångkulturellt och tillgängligt kulturhus för alla.
 Stödja kulturskolan — ge barn och ungdomar möjligheter att välja 
sina kulturella uttrycksmedel i en avgiftsfri kulturskola.
 Minskade kulturklyftor.
 Ett mångkulturellt samhälle — mångfald i kulturen.
 Kulturutbudet i kommunens lokaler ska vara tillgängligt för alla.
 Stimulera samverkan mellan amatörer och professionella inom all 
kulturell verksamhet.

 Stödja Trästockfestivalen.
 Muséer med röster i samhällsdebatten.

Det radikala i vår kulturpolitik är väldigt enkelt. Alla konstuttryck ska 
vara  tillgängliga  för  alla!  Vi  arbetar  för  ett  vidgat  och  tillämpat 
tillgänglighetsperspektiv, där de olika kulturella uttrycken kan ses som 
en naturlig del av människan. Det är viktigt att kommunens stöd riktas så 
att  föreningsliv och kulturella aktiviteter  speglar samhällets  mångfald. 
Kulturen  har  i  alla  tider  format 
mötesplatser,   som   skapar  förståelse 
mellan  människor.  Detta  är   en  av 
kulturens  viktigaste  uppgifter  och 
Skellefteå ska ha ett rikt kulturutbud där 
alla  ska  kunna  hitta  intressanta, 
utmanande  och  nervkittlande 
arrangemang.  Därför  behövs ett   öppet 
samhälle   som  stimulerar  och  skapar 
möjligheter till ett rikt kulturliv för alla!

Kulturskolan
Kulturskolan måste få fortsätta att verka och utvecklas. Vi vill att alla 
barn och unga i Skellefteå ska få möjlighet att ta del av och utöva olika 
sorters kulturyttringar. Därför vill vi anställa fler kulturpedagoger till 
Kulturskolan. Målet är att Kulturskolan ska vara avgiftsfri!

©Agneta Hansson
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Biblioteken
Biblioteken  garanterar  alla  i  samhället  en  avgiftsfri  tillgång  till  ett 
allsidigt utbud av texter och kunskapskällor. Ett demokratiskt samhälle 
behöver denna grundval inte minst i denna tid av populism och lögner 
som sprids snabbt över internet. Det är viktigt att kommunen satsar på 
biblioteken  ute  i  serviceorterna/kommundelarna  så  att  kunskapen  och 
bibliotekens övriga kultursatsningar blir lättillgängliga för alla. 

Kulturhus
Med ett kulturhus på väg är det viktigt att se över hela kulturen i hela 
kommunen så att de olika delarna stärker varandra. I Skellefteå finns ett 
stort  utbud av musik,   teater,  dans,  film och muséer.  Det är viktigt  att 
dessa tillåts att utvecklas ytterligare och att alla människor får möjlighet 
att  ta  del  av  och  delta  i  kulturaktiviteterna.  Vi  vill  se  ett  levande 
Nordanåområde  som samverkar  med  Kulturhuset,  bibliotek  och  övrig 
kultur  så  att  dessa  tillsammans  bildar  flera  knutpunkter  i  samma 
kulturella nätverk.

©Torbjörn Häggmark
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Socialnämnden
Hälsosamma arbetsplatser för välmående brukare

Vi har länge kämpat för en högre bemanning inom bl.a. äldreomsorgen, 
därför att vi vet att det är nödvändigt. Vi är lika övertygade om att det 
blir en vinn-vinn situation när heltidsnormen för de som jobbar som 
undersköterskor, vårdbiträden och personlig assistent ändras. Därför 
kommer vi att arbeta för en arbetstidsförkortning på 45 minuter/vecka. 
Slutmålet är nu som tidigare att alla ska arbeta 30 timmar/vecka med 
bibehållen lön.

Det här gör vi för att:

  Fler ska orka jobba heltid hela  arbetslivet 
  Sjukskrivningarna ska minska 
  Personalen ska få bättre  möjlighet att ge 
       vård och  omsorg av hög kvalitet.

Vi vill dessutom minska antalet timanställda – alla medarbetare ska ha 
rätt till trygga jobb och heltid.

En  av  förutsättningarna  för  att 
orka  arbeta  heltid  är  en  rimlig 
arbetsbelastning  vilket  vi  är 
övertygade  om att  man  uppnår 
genom  dels   en  arbetstids-
förkortning  och  att  fler  med-
arbetare anställs.

Idag  lever  vi  allt  längre  och 
många drabbas av fler kroniska 
sjukdomar  vilket  ställer  högre 
krav på äldreomsorgen och då behövs det personal som har rätt 
utbildning. Vi kommer att arbeta för att all personal har möjlighet till 
vidareutbildning med hjälp av arbetsgivaren.

Vi kommer att behöva bygga ut och modernisera äldreomsorgen, avyttra 
äldre  och  trånga  boenden  mot  nya  och  effektivare  särskilda 
boendeplatser. Antalet boendeplatser kommer även att behöva öka med 
tanke på att andelen äldre i befolkningen ökar.
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Stöd och service

Vi kommer att arbeta för att 
personer  kan  leva  så 
självständigt  som  möjligt 
samtidigt som de får det stöd 
de  behöver.  Samhället  ska 
vara  tillgängligt  oavsett 
vilket  fysiskt  eller  psykiskt 
funktionshinder man har. Det 
är viktigt att stöd och insatser 
utformas  tillsammans  med 
brukaren  utifrån  deras 
önskemål.  Det  självklara 
målet  är  att  fler  ska  ges  möjlighet  att  gå  vidare  till  studier  eller 
arbete. Även här jobbar vi för att personalen ska få kortare arbetstid.

Individ- och familjeomsorg

Samhället ska ha ett välfungerande skyddsnät för de som är i behov av 
det. Samtidigt är det otroligt viktigt att hjälpa och motivera människor 
till arbete eller utbildning. Dels för den enskilde individen och dels för 
samhället i stort, med tanke på den arbetsbrist som det råder inom många 
områden. Med andra ord behöver vi ha ett nära samarbete mellan olika 
myndigheter; arbetsförmedling, kommun och vuxenutbildning. Det ska 
vara enkelt att få kontakt och väntetiderna korta.

Vår gemensamma välfärd ska skapa frihet för alla, ge oss möjlighet att 
leva goda liv. Den som lever sitt liv med en normbrytande funktionalitet 
ska förstås ha samma möjlighet till ett gott liv som alla andra. Därför 
måste lagen om stöd och service (LSS) efterlevas. LSS är en frihets- och 
rättighetsreform som måste värnas och förstärkas. Vi vill se ett statligt 
huvudmannaskap för LSS för att kunna värna en jämlik hantering över 
hela landet.  Välfärdens olika delar  måste samordnas bättre så att  inte 
människor  hamnar  i  kläm  mellan  myndigheter  eller  skickas  runt  i 
systemet. Du ska få hjälp - inte en katalog av leverantörer att ringa runt 
till.
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Företagande och arbete 
- för ett växande Skellefteå 

 Hela Skellefteå ska ges förutsättningar för utveckling och framtidstro
 Via våra gemensamt ägda bolag satsar vi på de gröna näringarna 
 Skellefteå kommun ska upplevas som en bra arbetsgivare
 Ett ansvarstagande näringsliv bidrar till kommunens utveckling

För att Skellefteå ska kunna få en bra och växande arbetsmarknad, är det 
mycket som måste fungera. Det gäller allt från tillgång till utbildning, till 
ett samhälle med fungerande infrastruktur, kultur och fritid. Framtidens 
Skellefteå ligger strategiskt för en utveckling av hela norra Sverige.

Eftersom vi skelleftebor gemensamt äger ett flertal samhällsviktiga bolag 
kan vi  vara delaktiga i  utvecklingen av vår kommun. Ett  gott  arbets-
klimat  ska  ge  Skellefteå  en  dragningskraft  som  bidrar  till  att  säkra 
framtidens  kompetensbehov.  Kommunen som arbetsgivare  ska  ligga i 
framkant  när  det  gäller  hälsa  och  trivsel  bland  de  anställda.  Via 
Industrihus AB ser vi till att det finns ändamålsenliga lokaler för olika 
typer företag. Att vi äger ett fastighetsbolag ger oss möjlighet att driva på 
utvecklingen av Skellefteå.  Under  mandatperioden har  vi  bland annat 
drivit  igenom  klimatsmarta  lösningar  i  nybyggnation  av  industri-
fastigheter.  Vidare  ska  vi,  genom 
bostadsbolaget  Skebo,  se  till  att  vi 
har  ett  kontinuerligt  byggande  av 
lägenheter som motsvarar efterfrågan 
av bostäder  till  rimliga hyror.  Detta 
kan vi göra i samarbete med externa 
bostads-  eller  byggbolag  som  vill 
vara  med  och  satsa  på  ett  växande 
Skellefteå. Vänsterpartiet värdesätter 
de  gröna  näringarna  och  där  spelar 
Skellefteå  Kraft  AB  en  viktig  roll 
både  nu  och  i  framtiden.  Solel  och 
vindkraft  utgör  viktiga  komplement 
till vattenkraften.
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Företagande är ett  ansvarstagande, vi vill  att  människor ska arbeta på 
säkra, trygga arbetsplatser i företag som ser värdet av god arbetsmiljö 
som hushåller med de mänskliga resurserna och där kollektivavtal är en 
självklarhet.

Eftersom  vi  inom  Vänsterpartiet  är 
helt  övertygade om att  turism i  olika 
former  kommer  att  växa,  och  att  det 
finns en stor potential i det, ser vi det 
som mycket positivt att Skellefteå via 
flygplatsbolaget  Skellefteå  City 
Airport  är en aktiv part  då det gäller 
etableringar  av  nya  flygdestinationer. 
Vi ser det även som en självklarhet att 
Skellefteå kommun tar en aktiv roll i 
främjandet av nya turistentreprenörer i 
hela Skellefteå.

Kommunen som arbetsgivare

När  det  gäller  vår  egen  roll  som 
arbetsgivare är det av största vikt att vi 
tar  den  på  allvar.  Vänsterpartiet  i 
Skellefteå  kommer  att  jobba  aktivt  och 
lyhört  för  att  Skellefteå  kommun 
verkligen  ska  bli  den  mönster-
arbetsgivare som alla vill ha. Det här är 
inte något tomt vallöfte, det är ett arbete 
som vi kommer att prioritera högt. Som 
en del av det kommer vi omgående att se 
till  att  delade  turer  inom  kommunens 
verksamheter upphör.

Vi kommer också prioritera arbetet med att vissa arbetskategorier, där 
det  idag  finns  höga  sjukskrivningstal  och  många  som  jobbar  deltid, 
kommer att få en arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Alla ska orka 
jobba fram till pension.

©Agneta Hansson

©Agneta Hansson
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Byggande och bostad

 Ett samhälle tillgängligt för alla
 Planering som självklart baseras på FN:s barnkonvention
 Feministisk stadsplanering – vi måste planera för andra än män
 Socialt och kulturellt blandade bostadsområden
 Fler bostäder med rimliga hyror
 Hållbart byggande
 En grön parkeringsnorm — kräv bilpooler och bussbiljetter
 Bevarad kulturbebyggelse till 
kommande generationer

Skellefteå ska vara till för alla. Att 
ingen ska känna sig hotad i den 
fysiska miljön borde vara en 
självklarhet. Samtidigt är det viktigt 
att bevara ett öppet och tillgängligt 
samhälle.
En feministisk stadsplanering ger bättre bostadsområden, tunnlar, och 
gång- och cykelvägar för alla. Det handlar om trygghet, men också om 
vem som är norm. Vem är det som handlar, vem är det som lämnar på 
förskolan, vem är det som åker buss? Det här måste synas i vår planering 
av belysning, plantering, bussar, och trafiksystem bland mycket annat.  
Norrbotniabanans resecentrum ska naturligtvis också vara en trygg länk 
till Norrböle. 

Socialt  och  kulturellt  blandade  bostadsområden  skapar  möten  som 
gynnar respekt och förståelse människor emellan. Genom aktiva åtgärder 
via vårt eget bostadsbolag kan vi lättare skapa områden med såväl villor 
som  hyres-  och  bostadsrätter,  och  på  så  sätt  motverka  segregation  i 
kommunen.  Vi  ser  gärna  privata  entreprenörer  bygga  bostäder  här  i 
Skellefteå, men de kommersiella intressena får inte styra utvecklingen, 
utan vi måste se till att också hyresrätter med rimliga hyror byggs. 

Bostädernas energiförbrukning måste minska, och fritidshusen är inget 
undantag. Estetiska och kulturella värden ska vårdas så långt som det är 
möjligt. 

©Torbjörn Häggmark
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För att skapa en attraktiv stad måste vi göra medvetna val – både våga
bygga nya och moderna hus, men också bevara äldre kulturmiljöer. Allt 
på rätt plats. Ett hållbart byggande är inte bara i trä, det gör det också 
enklare att leva klimatsmart — samtidigt som det är snyggt och tryggt. 
Stadskärnan  kan  förtätas  men  inte  på  bekostnad  av  grönytor.  Nära 
rekreationsområden är viktiga för att öka livs- och boendekvaliteten.

Vårt  kommande  kulturhus  ska  inte  bara  vara  till  för  det  fina  och 
tillrättalagda. Nej, precis som Sara Lidman en gång skrev ska det också 
vara  ”Gnistrande  och  förargelseväckande”.  Således  måste  Nordanå 
kompletteras  för  att  kunna  fortsätta  som  grön  lunga  för  såväl 
musikfestivaler som söndagsutflykter när delar av utbudet försvinner.

För oss är en bostad en social rättighet. Alla ska ha rätt till eget boende 
om de så önskar.  Det  gäller  ung som gammal,  frisk eller  med någon 
funktionsnedsättning. Vi sätter de mänskliga behoven av goda bostäder 
framför kortsiktiga krav på avkastning. 

Jämställdhet och feminism

  Normkritiskt förhållningssätt i för-, grund-, och gymnasieskolan 
  Sex timmars arbetsdag inom kvinnodominerade yrken. 
  HBTQ-certifiera kommunens verksamheter
  Feministiskt självförsvar i årskurs sju och gymnasiet 

Vi lever i ett samhälle som bärs upp av en maktstruktur grundad på kön: 
patriarkatet. Det är ett system som innebär mäns kontroll över kvinnors 
liv.  Detta  system  överordnar  män  och  underordnar  kvinnor  både  i 
samhället och privat.

Det är av yttersta vikt att lönerna inom kvinnodominerade yrken höjs, 
såväl  som  arbetstidsförkortning  för  att  öka  kvinnors  frihet  och 
möjligheter. Kvinnor tjänar sämre än män, samtidigt som kvinnor har ett 
mer övergripande ansvar än män i hemmen. Detta gör att kvinnors totala 
arbetsbörda ofta blir större än männens. 
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Många kvinnor har efter ett helt 
arbetsliv inom lågt betalda yrken, 
inte alltför sällan i en påtvingad 
deltid,  inte  en  pension  som går 
att leva på. Denna grupp, kvinnor 
i lågavlönade yrken, är också en 
grupp  vars  medellivslängd  inte 
ökar. Detta kan inte vara rätt! 
 
Under hösten 2017 tydliggjordes 
genom  vittnesmålen  från 
#metoorörelsen  hur  kvinnor  på 
jobbet, i skolan, i hemmet, ja, nästan överallt i samhället, utsätts för olika 
typer av kränkningar och trakasserier. Det finns få helt trygga platser för 
kvinnor och transpersoner. Därför vill Vänsterpartiet att stödet till bl a 
kvinnojourernas arbete ökar. 

Sexismen är tyvärr utbredd inom hela samhället och det krävs många 
olika insatser för att bryta den patriarkala strukturen. En del i det är att 
satsa på utbildning inom alla kommunens skolformer. Därför ska elever i 
årskurs  sju  och  på  gymnasiet  erbjudas  att  delta  i  feministiskt 
självförsvar. 
 
Kön spelar  tyvärr  fortfarande en stor  roll  för  människors möjligheter. 
Den  feministiska  och  normkritiska  kampen  är  starkt  sammankopplad 
med HBTQ-rörelsen. Samhällets normer som utgår från att två kön ska 
komplettera  varandra  innebär  en  heteronormativitet  som  får  negativa 
konsekvenser för dem som inte passar in i mallen. Socialstyrelsen (2016) 
beskriver att HBTQ-personer utsätts för långvarig och allvarlig stress till 
följd  av  diskriminering.  Detta  leder  till  ökad  psykisk  ohälsa 
bland  HBTQ-personer som oftare än andra grupper lider av depression, 
riskbruk av alkohol  och även har  en ökad risk för  självmord.  Det  är 
givetvis oacceptabelt  att  de patriarkala strukturerna utsätter människor 
för ett så dåligt mående att alla inte orkar leva – det här kräver tydliga 
politiska  beslut.  Alla  kommuninvånare,  barn  i  förskolan,  äldre  på 
äldreboende  och  regnbågsfamiljen  på  biblioteket  skall  mötas  av 
verksamheter som har genomgått HBTQ-certifiering. Detta ser vi som en 
självklarhet.

©Agneta Hansson



23

Infrastruktur och Kollektivtrafik 

 Ett cykelvänligt Skellefteå 
 Säkra skolvägar för barn och unga  
 Byggande av Norrbottniabanan med anslutande resecentrum
 Utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik 
 Flytt av E4 utanför centrum 
 Jämställd infrastruktur och kollektivtrafik 
 Utveckla hamnverksamheten i egen regi
 Jämställd snöröjning

Vänsterpartiet  vill  ha ett  miljövänligt  Skellefteå där  vi  kan cykla,  gå, 
eller åka kollektivtrafik till arbetet istället för att köra bil. En utemiljö 
och infrastruktur som är tillgänglig för alla i kommunen. Därför har vi 
ett stort ansvar att se till att kollektivtrafik, gång- och cykelvägar, gator 
och torg, stora som små vägar, i stan eller på landet, planeras, byggs och 
utformas med tanke på en tillgänglighet som omfattar alla.

Norrbotniabanan,  något  som  Vänsterpartiet  kämpat  för  länge,  är  nu 
äntligen på  gång.  Med banan kommer  också  möjligheter  till  regional 
persontrafik där vi ser ett naturligt centralt resecentrum och perronger i 
såväl  Bureå  som Byske.  Förutom behovet  av  en  flytt  av  E4  österut, 
behöver vi en satsning på en västra länk för trafiken västerut. 

Vi ska aktivt gynna jämställda utemiljöer 
och  infrastrukturer.  Avgiftsfri  kollektiv-
trafik, i första hand för skolelever men på 
sikt för alla, är ett exempel, väl utbyggda 
gång-  och  cykelvägar  ett  annat.  Vi  vill 
också  att  börja  med  jämställd  snöröjning 
på samtliga  kommunens gator och vägar. 

Vår hamn är en viktig faktor för det lokala 
näringslivet  och vår  region i  stort  och vi 
ser  positivt  på  all  utveckling av hamnen. 
Därför  behöver  vi  fortsätta  att  driva 
hamnen i egen regi för att kunna styra den 
efter våra egna lokala behov. 
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