Valprogram 2022-2026

Socialdemokraterna i Boden

Socialdemokratins grundläggande värderingar utgår från människan. Alla ska veta att samhället
finns där för en. Alla, oavsett ekonomiska förutsättningar, oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation,
sexuell läggning och ålder ska ha en trygg tillvaro och kunna lita på att samhället finns där i livets
alla skeden.
Detta kan vi bara lyckas med genom att solidariskt fördela samhällets resurser för att utjämna
klyftor och skapa jämlika förutsättningar, så att alla kan känna frihet och trygghet. Det är vår
övertygelse att hela samhället tjänar på att alla ges bästa möjliga chans att förverkliga sig själva
och må bra. Det starka samhället lämnar inte någon utanför.
Detta är den bas som socialdemokratins politiska idéer vilar på. Alla människors lika värde.
Tilltron till människans vilja att göra gott. Och övertygelsen om att det i längden är klokt att
tillsammans ta ansvar för samhällets utveckling.
Det här gäller både i stort och i smått. På riksnivå likväl som regionalt och lokalt. Det finns en
röd tråd i politiken. För att socialdemokratiska idéer ska få genomslag i hela samhället är det
viktigt att vi har politiskt inflytande på alla nivåer.
Det här valprogrammet beskriver de frågor som Socialdemokraterna i Boden vill prioritera för
att utveckla Bodens kommun under mandatperioden 2022-2026. Här ingår även ett antal frågor
vi vill att våra lokala företrädare driver i regions- och rikssammanhang.
Det är detta som vi vill ha väljarnas mandat för att driva och förverkliga under de kommande
fyra åren.

Arbetarrörelsen och Socialdemokraterna föddes ur industrialiseringen. Vi vet vad arbetets villkor innebär.
Vi vet arbetets värde. Nu står Bodens kommun, Norrbotten och världen inför nästa industriella våg.
Socialdemokraterna är beredda att ännu en gång driva den politik som krävs för att väga samman
samhällets olika intressen och drivkrafter, värna en hållbar miljö, motverka de skadliga
klimatförändringarna och sprida utvecklingens förtjänster så de kommer hela kommunen till del.
Etableringen av det fossilfria stålverket är det största som har hänt vår kommun på över 100 år sedan när
Bodens fästning byggdes och det kommer att påverka hela vår kommun. På 3-4 år ska vi ta steg som
motsvarar 15-20 års utveckling i normaltakt. Omställningen ska ske hållbart, såväl ekonomiskt som
ekologiskt och socialt. Vi fortsätter att bygga en attraktiv kommun med kultur, idrott, service och
infrastruktur som motsvarar behoven hos både nuvarande bodensare och de ca 5000 nya bodensare som
vi behöver.
Vi vill leda Bodens kommun på vägen från att vara en trivsam och välmående småstad till att bli ett
modernt högkompetent industrisamhälle med närhetsliv och internationella samarbeten. Ett växande,
spännande samhälle med hållbarhet, jämlikhet, naturvärden, kultur och idrottsupplevelser inbyggt från
grunden. Ett samhälle där föräldrar vill låta sina barn växa upp och utvecklas. Ett samhälle där
arbetsuppgifter som är värda att utföras också får förutsättningar att utföras rejält.
Grunden för det är en nära och löpande medborgardialog där både invånare, näringslivet, föreningsliv
och forskare kan delta. Den bedrivs i samverkan med närliggande kommuner, LTU, Försvarsmakten och
andra myndigheter. Vi värnar även den facklig-politiska samverkan.

•

Boden som ett kompetenscentrum
Boden Business Park utvecklas till att bli ett kompetenscentrum för vätgas- och hållbarhetsteknik.
Dataspelsutbildningarna drivs vidare och utvecklas även mot informationssäkerhet. Grunden läggs
genom en omfattande satsning på lärmiljöer och fler vuxna per barn i både förskola och skola.

•

En effektiv och hållbar infrastruktur
För att ta emot den stora befolkningsökningen måste många nya bostäder byggas med trygga och
attraktiva bostadsmiljöer. Det kräver även investeringar i gator, vägar, VA-nät och mycket annat. Vi
främjar hållbar energianvändning för transporter genom exempelvis utbyggd kollektivtrafik, ökad
biogasproduktion och ett utbyggt nät av laddstolpar. Hela samhällsplaneringen sker med en god
beredskap för klimatförändringar. Vi främjar återbruk och materialåtervinning i alla led. Vi driver
på för en reformering av statens stöd till investeringar i infrastruktur. Vi söker även nya kreativa
lösningar för hållbar infrastruktur.

•

Livskraftiga byar, livskraftigt centrum
Boden ska vara en kommun som lever och utvecklas i varje del och när inflyttning ökar i samband
med etableringen av stålverket så ska det gynna hela kommunen. Vi vill fortsätta utveckla vårt
livskraftiga centrum i dialog med det lokala näringslivet och fastighetsägarna så att det blir ännu
mer välkomnande och levande. Och vi ska ta fram fler villatomter i våra fina byar så att fler kan
bosätta sig där. Vi vill stärka arbetet kring kommunens servicepunkter i byarna och utveckla den
kommunala servicen i hela kommunen inte minst genom tillgång till fiber och digitala tjänster. Vi
satsar specifikt riktade pengar till de mindre skolenheterna, vilket gynnar skolorna i våra byar. Vi
ska stärka de viktiga landsbygdsnäringarna besöksnäringen och livsmedelsnäringen samt förbättra
företagsklimatet i byarna. Utvecklingen ska ske i dialog med företrädare för bygden och
näringslivet.

Resurser som skapas av våra gemensamma ansträngningar ska fördelas på ett rimligt sätt, för att ge så
många som möjligt en möjlighet till ett gott liv och en god hälsa. Det är detta som vi brukar kalla för
välfärd. En god fördelning och en generell välfärdspolitik är i sin tur ett stöd för ett hållbart samhälle och
en hållbar tillväxt.
Det goda samhället ger alla förutsättningar att leva ett rikt liv och utvecklas utifrån egna önskningar och
förutsättningar, likväl som det goda samhället knyter relationsband mellan människor. Det lokala
föreningslivet har stor betydelse för samhällslivet och vi vill främja dess förutsättningar att bedriva sin
verksamhet. En utvecklad folkhälsa med möjlighet till daglig rörelse och tillgänglig kultur grundläggs från
tidig ålder och följer med genom livet. Fokus ligger på att människorna ska vara friska – sjukvården och
tandvården ska vara redo när den behövs.
Till välfärden hör även möjligheten till en god patientsäker äldreomsorg med individens behov i centrum.
En ökad grundbemanning med god arbetsmiljö, trygga anställningar och heltid som norm utgör grunden i
vår satsning på äldreomsorgen. Den kombineras med ökat nyttjande av digitala omsorgstjänster för att
frigöra tid för kontakten med de äldre.

•

En komplett äldreomsorg
Vi behöver fysiskt och ekonomiskt tillgängliga bostäder som är välkomnande, trygga och erbjuder
socialt umgänge. Allt fler av oss blir 100 år gamla eller äldre, därför har vi redan påbörjat en
utveckling i riktning mot nya boendeformer för flera generationer äldre. Dessa sätt att bo slår inte
ut varandra – alla former behövs, just därför att den som är 70 år idag har andra behov och ofta
sina egna föräldrar kvar. Vi vill tillföra resurser för att vidareutveckla en utökad och sammanhållen
äldrevård med hög kompetens, särskilt för personer med demenssjukdomar. Vi skapar även fler
platser för biståndsbedömt trygghetsboende med omsorg i form av hemtjänst.
Att försörja dessa brukare med kompetent personal kräver en ambitiös och attraktiv arbetsgivare på
en konkurrerande arbetsmarknad som skriker efter folk.

•

Kulturens och idrottens roll i samhället
I Bodens kommun ska det finnas goda förutsättningar både för den som utövar kultur, idrott och
fritid och för den som vill avnjuta arrangemang. Vi vill även skapa en utbyggd infrastruktur för
kultur, idrott och fritid i syfte att möjliggöra aktiviteter i hela kommunen. Vi vill även stärka
kommunens anläggningars roll som mötesplatser med fina miljöer för både unga och gamla
bodensare.
Föreningslivet har en stor och viktig roll att spela när Boden ska växa rejält, ett exempel är våra
engagerade pensionärsföreningar som har en viktig roll i att leverera kultur till våra äldre
medborgare. Vi vill skapa ännu bättre förutsättningar för föreningslivet och dess eldsjälar, inte
minst för dem som företräder den utövande kulturen. Som ett led av detta vill vi reformera
arrangörsstödet.

•

Tillgänglig primärvård och tandvård i hela Bodens kommun
Vi vill driva på för att få en tillgänglig sammanhållen äldrevård med geriatrisk kompetens.
Mottagningskapaciteten i primärvården och tandvården måste öka så att invånarna kan få kontakt
med sin hälsocentral samma dag som behov uppstår. Det är även viktigt att genom regionen även
utanför centralorten kunna erbjuda en grundläggande vårdnärvaro och mottagning med lämplig
vårdkompetens.

Socialdemokratin kommer ständigt att arbeta mot våld, brott och organiserad kriminalitet – inte minst
den arbetslivskriminalitet som riktar sig mot företag och samhälle och därmed utgör ett systemhot.
Samtidigt vill vi även arbeta för att undanröja våldets och brottens orsaker. Medan vi lagför dagens
brottslingar måste vi också stoppa nyrekryteringen till de kriminella gängen. Det gör vi genom att bryta
segregationen och visa att alla kan höra till i vårt samhälle, samtidigt som vi visar att samhällets
sammanhållande krafter är starkare än gängen.
I Boden växer tryggheten genom att samhället visar att välfärden fungerar när den behövs. Särskilt viktig
är barnens rätt till trygghet, kvinnors trygghet och de äldres trygghet i förväntan på en värdig ålderdom.
Vi lägger också stor vikt vid att ha en väl fungerande lokal arbetsmarknad, med trygga jobb och trygga
anställningar. Vi satsar extra på att sänka tröskeln in till arbetsmarknaden för den som haft det svårt att få
jobb.
Vi bygger även trygghet i själva livsmiljön. Samhällsplaneringen innehåller inkluderande och tillgängliga
offentliga platser, medan vi motverkar dunkla insynsskyddade ytor som förenklar brott.
I dessa oroliga tider i vår omvärld utgör landets försvar en källa till trygghet. Bodens kommun är även en
av landets största garnisonskommuner. De aviserade nationella satsningarna på försvaret kommer att
innebära utökad militär närvaro i Boden. Vi vill fortsätta utveckla dialogen med Försvarsmakten om mark
och utbildningar.

•

Särskilda satsningar på dem som står längst från arbetsmarknaden
Under hösten 2022 etableras ett statligt servicecenter i Boden. Vi vill i samverkan mellan stat och
kommun utveckla nya modeller för att bryta beroendet av försörjningsstöd, genom exempelvis
anpassade kombinationer av utbildning och arbete. Då många som hamnat i ekonomiskt
utanförskap mår psykiskt dåligt vill vi se en samlad satsning på suicidprevention. Vi utvecklar
särskilda boendeformer för personer med sociala stödbehov.

•

En ny trygghetsplan för Boden
Syftet med trygghetsplaner är att öka den upplevda tryggheten och motverka brott. Under den tid
som den nu aktuella planen har gällt har antalet anmälda våldsbrott sjunkit markant. Samtidigt
kommer de yttre förutsättningarna för trygghetsarbetet att förändras i och med
samhällsomvandlingen. Därför vill vi ta fram en ny trygghetsplan som ska omfatta både fysisk miljö
och samhällslivet. Genomförandet sker i samverkan med Polisen, tillsynsmyndigheter och fackliga
organisationer. Stadsdelsvandringar genomförs i samverkan med föreningslivet. Vi satsar på
tryggare familjer genom familjestöd och bred samverkan.

•

Boden som garnisonskommun
Boden ska ta ett ännu större ansvar för att Försvarsmakten ska kunna växa här. Det viktigaste i den
strategin är en nära dialog avseende markfrågor. Vi arbetar för att fler utbildningar inom
Försvarsmakten förläggs till Boden och att en ”Stridsskola Nord” ska etableras i Boden.
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