Vi ser redan konsekvenserna
av klimatförändringarna, men
även vilka möjligheter som
skapas när hela världen
behöver ställa om till
förnybart. Vår vision är att
Skellefteå tar en ledande roll i
omställningen och är en
fossilfri kommun till 2030.
Grön omställning och
satsningar på ekoturism
skapar nya jobb på
landsbygden.
Skellefteå ska var en
mångfaldig, jämställd och
innovativ stad där människor
mår bra och inspireras till att
utvecklas. Inom naturens
ramar. Nu.

Ett
Skellefteå
för
framtida
generatio
ner. Nu!

Vi vill:
1. Klimatanpassa Skellefteå
- Göra Skellefteå kommun fossilfri till
2030
-Anställa en hållbarhetschef som
leder utvecklingen och arbetar
strategiskt mot hållbarhetsmålen
-Planera framtida byggprojekt så de
klarar ett förändrat klimat
-Solceller på alla nya kommunala tak
och solkyla på äldreboenden
- Servera minst 25% ekologisk mat,
och ökade andelar vegetariskt och
naturbeteskött i kommunens
verksamheter.
-Öka möjligheterna att tanka
förnybart
-Prioritera Hedensbybron framför
centrumbron
-Ombilda domusparkeringen till en
grön oas
-Utveckla fler möjligheter för
delningsekonomi och återbruk
- Att Norrbotniabanan ska
färdigställas till Luleå
- Främja cykling med förbättrat
cykelvägnät och lånecyklar

2. Värdefull natur och friska miljöer
-Planera för att dra nytta av naturens
ekosystemtjänster
-Göra Vitberget till naturreservat
-Riva Hednäs kraftstation för bättre
fiske och biologisk mångfald i
Åbyälven
-Ställa tuffa krav för att få bort miljöoch hälsofarliga ämnen, särskilt i
miljöer där barn ofta vistas
3. Utveckling i hela kommunen
-Anpassa kommunens upphandling
så att fler lokala företag kan vara
med och lägga anbud
-Underlätta för småföretagare
genom att i högre grad upphandla
tjänster istället för att utföra dem i
egen regi
- Att koordinatorer i kommundelarna
kan hjälpa små företag växa och ta
tillvara idéer i hela kommunen
-Bygga trygghetsboenden i
kommundelarna
- Ha stabila, snabba och pålitliga
busslinjer
-Med hjälp av anropsstyrd trafik öka
tillgången till kollektivtrafik för fler
områden och tider på dygnet

4. Barnen är vår framtid
-Fler vuxna i skolan genom
tvålärarsystem
-Prova senarelagd skolstart
-Mindre barngrupper inom förskolan
-Öppenhet för idéburna skolor
5. Hälsa för kropp och själ
-Bygga om Örjansbadet till en
aktivitetshall som utformas i dialog
med invånarna
-Stötta kreativa ungdomsprojekt
-Jämn fördelning av föreningsstöd
mellan könen
6. Inkluderande arbetsliv
-Traineeplatser
-Erbjuda alla i 9:an och gymnasiet
sommarjobb.
-Pröva och utvärdera 6-timmars
arbetsdag
7. En kommun som tar ansvar
- Jämställdhets- och
värdegrundsarbete med
genusperspektiv i hela kommunens
verksamhet
-Alla, oavsett ursprung, kön,
funktion, m.m. ska kunna vara
delaktiga i vår kommun

