
 
 
 

Låt människorna ta plats! 

Liberalerna Skellefteå - Valmanifest 2018 
 

 

 

 
  



 
 

 

 

 
 

Valmanifest 2018 version 180827 
Sidan 2 av 6 

  



 
 

 

 

 
 

Valmanifest 2018 version 180827 
Sidan 3 av 6 

Liberalerna i Skellefteå kommun 
Valmanifest 2018  
 
LÅT MÄNNISKORNA TA PLATS  
 

En plats med goda förutsättningar 
Det finns många skäl till att gratulera invånarna i Skellefteå kommun. Tack vare den 

konkurrenskraftiga exportindustri som finns inom kommunen ser vi idag en låg arbetslöshet. 

2018 ökar kommunens befolkning eftersom att det finns gott om människor från andra länder 

som hittar ett nytt hem här. Tack vare att kommunen äger ett lönsamt energibolag finns det 

ekonomisk trygghet inom den politiskt styrda verksamheten. Till detta ska läggas att 

Skellefteå styrs av en tydlig politisk majoritet.  Sammantaget gör detta att det finns goda skäl 

för Skellefteås invånare att förvänta sig en politik med en långsiktiga och tydlig inriktning. 

Denna kommun borde inte riskera att falla offer för skadlig populism eller kortsiktiga trender. 

 

Liberalerna vill mer 
Trots att det finns mycket positivt att säga om vår kommun så är vi inte nöjda. Skolorna i vår 

kommun underpresterar. Vi har sämre resultat i skolorna än vad man kan förvänta sig utifrån 

kända bakgrundsfaktorer. För många gamla är otrygga och saknar bra alternativ i livet när 

orken och hälsan tryter. Företagandet i kommunen är för lågt. Det finns för få 

kommuninvånare som startar eller driver eget företag. Särskilt bland unga och bland kvinnor 

är siffrorna för låga. Listan på problem skulle kunna göras ännu längre, men vi ser att de allra 

flesta problemen handlar om att människorna får ta för lite plats i vår kommun. Det finns för 

många begränsningar av valfriheten som hindrar kreativa människor att bidra till en ännu 

starkare utveckling. 

 

Idéer tar plats där människor får växa 
Vi är glada att Skellefteå har en slogan om att idéerna ska ges plats. Vi tror att varje människa 

bär på fantastiska förmågor som kan frigöras bara förutsättningarna är de rätta. Dessa 

förutsättningar handlar i grund och botten om friheten att få växa, att få ta plats. Det kan 

handla om att få sin röst hörd, stöd att ta sig fram, möjligheten att kräva sin rätt, chansen att 

kunna bidra eller tillfälle att pröva en helt ny tanke. Det är sådana friheter som Liberalerna vill 

försvara i Skellefteå kommun. 
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Låt barnen och ungdomarna ta plats 
Kommunens skolor är inte så bra som man borde kunna förvänta sig. När Lärarförbundet 

jämför skolorna i Sveriges kommuner utifrån betyg i förhållande till elevernas förutsättningar 

hamnar Skellefteås skolor på plats 204 av 290.
1
 Det betyder att barn och ungdomar från 

Skellefteå klarar skolan sämre än barn och ungdomar med samma förutsättningar i andra 

kommuner. Detta vill vi ändra på! Våra lösningar handlar dels om skolans arbetsformer. Vi 

vill värna kunskapsfokus och studiero genom mer lärarledd undervisning. Det handlar dels om 

pengar, skolorna i Skellefteå kommun ska åtminstone ha lika stora ekonomiska resurser som 

skolorna i andra kommuner. Så är det inte idag. 

 

Låt mormor och farfar ta plats 
Sett till den äldre befolkningen är Skellefteå kommun lika folkrik som Umeå. Vi har lika 

många gamla människor här som där. Vi liberaler menar att varje människa har rätt att leva 

livet hela livet. För att det ska vara möjligt behöver samhället vara äldrevänligt. Det betyder 

att det ska finnas bostäder som passar när man blir gammal eller sjuk. Det ska finnas stöd för 

människor som väljer att vårda sina anhöriga. Men ska också vara enkelt för alla människor 

att ta del av samhällservice. Det är en stor brist att det bara går att få hemtjänst via 

kommunen. Det begränsar valfriheten för de som behöver hjälp. Vi vill bygga fler 

äldreboenden och tillåta privata utförare inom hemtjänsten.  

 

En plats för mänskliga rättigheter och demokrati 
Det långa socialdemokratiska maktinnehavet i Skellefteå har skapat en ogynnsam miljö när 

det gäller demokratin. Möjligheterna för att verkligen påverka kommunen går via andra 

kanaler än den offentliga politiken. Kommunen slarvar i frågor som gäller mänskliga 

rättigheter eller medbestämmande. Det gäller allt från vänortssamarbeten till möjligheter för 

företag att utmana kommunen om att utföra samhällsservice. Trots vackra ord om jämlikhet 

har kommunen inte visat någon särskild omsorg för personer med funktionsnedsättningar. 

Kommunen har inte agerat för att förbättra situationen för människor som förlorat personlig 

assistans och kommunen har inte bidragit till att starta medborgarservice för döva, trots 

många påpekanden från berörda personer och föreningar. Skellefteå kommunen riskerar att 

blunda för hedersproblematik. Det kan handla om att kommunen har felaktiga principer i 

bemötandet av minderåriga som är gifta i utlandet och det kan handla om otydliga 

förhållningssätt gentemot hederskultur i skola eller förskola. Detta vill vi ändra på. 

  

                                                 
1
 Lärarförbundet, Bästa skolkommun 2017, Merit likvärde. 



 
 

 

 

 
 

Valmanifest 2018 version 180827 
Sidan 5 av 6 

Våra vallöften 

Låt barnen och ungdomarna ta plats! 
 Förskoleplats i tid med i mindre barngrupper och hög kvalité i 

verksamheten. 

 Ett trafiksäkert Skellefteå också för gång- och cykeltrafikanter. 

 Minst 200 miljoner extra för höjd kvalité på undervisningen i Skellefteås 

skolor. 

 Kulturskolepeng som följer med eleven till de olika 

kulturskoleverksamheterna. 

 Mobilfria klassrum under lektionstid. 

 Betyg på försök från årskurs fyra och ordningsomdömen i terminsbetyget. 

 Mer lärarledd undervisning. 

 Aktivt skolval för alla elever – nej till kommunal styrning av vilken skola 

du ska gå på. 

 Färre avhopp från gymnasiet genom ökade antagningskrav till 

studieförberedande program och fler platser på yrkesförberedande program. 

 Språkförskola för nyanlända barn. 

 Fler lärlingsutbildningar på gymnasiet. 

 Fler aktörer för utvecklade fritidsgårdar. 

 Vidareutveckla sportotekstjänster i kommunen. 

 Utveckla ungdomsfullmäktige så att de får något att bestämma över. 

Exempelvis i prioriteringar av fritidssatsningar. 

Låt mormor och farfar ta plats! 
 Minska ofrivillig ensamhet och öka social samvaro kring måltiden för 

äldre. 

 Minst två nya äldreboenden (120 lägenheter) ska byggas under kommande 

fyra år. 

 Fler trygghetslägenheter för äldre. Stimulera byggande av 

trygghetsboenden genom styrda anbudsförfaranden när nya tomter släpps. 

 Förbättrat samarbete mellan kommunen och landstinget - ja till 

mellanvårdsboende och hospice. 

 Bättre stöd till människor som vill frivilligt vårda sina anhöriga. 

 Förbättra omsorgen för dementa och kunskapen kring demens. 

 Valfrihet inom hemtjänsten – vi tillåter privata utförare, du väljer vem som 

hjälper dig. 
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 Automatisk rätt till plats i särskilt boende om hemtjänstinsatserna inklusive 

resekostnader blir dyrare än en plats i särskilt boende. Du har självklart rätt att 

tacka nej till det erbjudandet ifall du vill fortsätta bo hemma. 

 Digitalisering och ny teknik till hjälp för dig i ditt hem. 

En plats för mänskliga rättigheter och demokrati! 
 Rädda LSS! Rätten till personlig assistans ska skyddas. 

 Ja till ett öppet Skellefteå – brett arbete för HBTQ-personers rättigheter. 

 Inför medborgarservice för döva. 

 Stabil och långsiktig finansiering av arbetet mot våld i nära relationer – 

kvinnojouren ska inte behöva leva på tillfälliga bidrag. 

 Inga barnäktenskap i Skellefteå kommun – minderåriga som är i 

socialtjänstens vård ska inte placeras hos make, maka eller sambo. 

 Stopp mot hedersbrott – aktivt arbete för att minska människors utsatthet. 

 Internationellt samarbete med mänskliga rättigheter i fokus. Vi avslutar 

vänortssamarbetet med Tong-Ling.  

 Ökad öppenhet i lokalpolitiken. Ja till öppna nämndssammanträden och 

utveckling av möjligheterna till medborgarförslag. 

Ge idéerna plats! 
 Utmaningsrätt – privata företag ska ha rätt att begära upphandling av 

kommunala tjänster som kommunen gör i egen regi. 

 Bättre mat för barn, elever och gamla. Fler små tillagningskök med egen 

budget och upphandlingsansvar, mindre stordrift. 

 Ökade resurser till kulturverksamheter i kommunen 

 Förbättrat företagsklimat och fler kvinnliga företagare. Ja till RUT-tjänster 

och företagande inom vård och omsorg. 

 Lokala utvecklingsmedel för byar och bostadsområden. 

 Bygget av nya resecentrum startar under mandatperioden. 

 E4 ska flyttas ut ur stan, vi bygger Hedensbybron. 

 Norrbottniabanan ska byggas i hela sin längd. 

 Kulturhuset ska invigas under mandatperioden. 

 Längs Slalomvägen på Vitberget öppnar vi för byggande av flerbostadshus, 

hotell eller restauranger. 
 

 

 

Liberalernas fullmäktigegrupp i Skellefteå kommun 


