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Gävle - möjligheternas stad 

Att tro på framtiden och samtidigt se samhällets utmaningar är politikens 
uppgift. Gävle är en kommun med fantastiska möjligheter, som vi vill 
värna om och utveckla i en hållbar riktning. För att nå dit satsar vi på att bygga 
ut de hållbara alternativen. Det ska vara billigt och enkelt att åka 
kollektivt och lätt att ta sig fram med cykel. Vi vill därför göra en kraftig 
satsning på att utveckla cykelvägar, bygga cykelgarage och införa gratis 
kollektivtrafik för ungdomar. 

Gävle har idag en brist på bostäder. Vi vill ställa högre hållbarhetskrav där 
passivhus utgör norm. Förtätning av staden ska ske genom byggande på 
tidigare industrimark och på höjden. Parker och grönområden i centrala 
staden ska fredas. 

Vi vill förenkla och utveckla kommunikationen med företag och medborgare. 
Vi vill satsa på att utveckla mer förnybar energi och driva på en grön 
omställning där många nya arbeten skapas. Vi vill uppmuntra 
socialt företagande, entreprenörskap och en ökad samverkan mellan skola 
och arbetsliv för att nå en bättre matchning mellan utbildning och faktiska jobb. 

Att investera i skolan är att investera i framtiden, därför vill vi ge Gävles unga 
bättre förutsättningar genom ökad personaltäthet i skolorna. Vi vill 
att eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten. Skolans pengar ska 
gå till barnens utbildning. 

Kulturen knyter band mellan människor, skapar identitet och mening, och lockar 
människor till Gävle. Vi vill ha en levande och attraktiv stad, där människor vill 
bo och näringslivet etablerar sig. Ett gott kulturliv är en 
förutsättning för det. Även idrotten måste ges fortsatt stöd, både ur 
folkhälsoperspektiv, och som ett sätt att skapa en fortsatt bra 
ungdomsverksamhet. 

Välfärd är att ta hand om varandra, att känna sig trygg och veta att man får hjälp 
när man behöver. Välfärden är också viktig för att hålla ihop 
samhället. Det ska finnas möjligheter att välja olika typer av boendeformer 
för äldre, samtidigt som vi arbetar med ett förebyggande hälsoarbete så att 
människor klarar sig själva så långt det är möjligt. 

Vår politik bygger på insikten att de beslut vi tar idag påverkar många andra, 
djur, natur, människor i andra länder, våra barn och barnbarn. Vi 
vill bygga ett samhälle som är gott både för oss som lever idag och för de 
som kommer efter oss. Hoppas du vill vara med och skapa det samhället med 
oss. 
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En solidarisk, utåtriktad och välkomnande 
kommun 

Gävle ska vara en jämställd, vidsynt och välkomnande kommun där alla 
människor behandlas lika. Samhället blir rikare och mer dynamiskt när vi 
bejakar olikheter i värderingar och livsstil. Respekt för mänskliga rättigheter 
och för människor på flykt ska genomsyra politiken i Gävle. Vi måste ta vara på 
de mänskliga resurser, den kapacitet och kreativitet som Gävles invandrare 
bidrar med. 

Vi är en motkraft till främlingsfientliga krafter. Det är viktigt att inte prata om 
medmänniskor som siffror, staplar eller volymer utan som medmänniskor och 
individer. Människor ska aldrig ses som utslagna utan ges nya livschanser med 
stöd, omtanke och utbildning. 

Vi vill att Gävle kommun fortsätter samarbetet med kommuner i andra länder. 
Internationella kontakter, handel, partnerskap och kunskapsutbyte är viktigt för 
framtiden och bör öka, både inom privata sektorn och kommun I Gävle finns 
inte vi och dom. Det är vi tillsammans som gör skillnad och skapar framtiden. 

En aktiv miljöpolitik 

Miljöpolitik är både global och lokal 
I Gävle kommun har vi antagit ett ambitiöst miljöstrategiskt program för 
invånare, företag och kommun. Länsstyrelsen i Gävleborg har antagit en 
åtgärdsplan för de 16 nationella miljömålen, Många åtgärder kan genomföras 
på lokal och regional nivå, men en aktiv miljöpolitik kräver också beslut på 
nationell nivå, inom EU och internationellt. Det görs 
mycket och ambitionen är hög men kopplade till program och mål är alltid 
resursfrågan. Investeringar i bättre miljö och klimat är investeringar för 
framtiden, som även skapar nya arbeten och företag. 

Gävle ska ta sin del av det globala klimatansvaret 
Gävle ska 2025 vara koldioxidneutralt och år 2050 klimatneutralt. 
Utsläppen av klimatpåverkande gaser ska minska i enlighet med 
forskarnas rekommendationer. Vi vill fortsätta att arbeta med grön 
skatteväxling där höjda miljöskatter kompenseras med sänkta skatter på det som 
är bra för miljön. 

Investera i förnybar energi och energieffektivisering 
Vi vill ersätta kärnkraften och fossila bränslen med vindkraft, biobränslen, 
vågkraft och solenergi. Vi vill i samband med upprustning av kommunens 
byggnader och bostäder ställa höga krav på våra kommunala bolag om minskad 
energianvändning. Vi vill göra det enkelt att producera sin egen el 



|5 

och kunna sälja eventuellt elöverskott till sin elleverantör i Gävle kommun. 

Låt sjöfarten avlasta våra vägar och järnvägar 
Vi Gävlebor har en hamn att vara stolta över. Expansionen och 
moderniseringen ökar kraftigt kapaciteten att lasta och lossa gods som 
transporteras till sjöss. Trots att vägar och järnvägar i stora delar av 
Sverige är överbelastad och dras med trängsel problem, används Sveriges långa 
kust och de stora sjöarna i liten utsträckning för transporter. 

Idag är det lönsamt att använda en överbelastad infrastruktur framför ett 
miljövänligare alternativ, ett genomsnittligt lastfartyg motsvarar 500 
lastbilar. Miljöpartiet vill att Gävle hamn ska utgöra en levande och 
betydelsefull del i ett hållbart transportsystem, där vägar och järnvägar avlastas 
till förmån för den miljövänligare och pålitliga sjöfarten. 

Öka kapaciteten i järnvägsnätet 
Järnvägsunderhåll och kapacitetsutbyggnad för tågtrafik är kraftigt 
eftersatt i Sverige. Vi vill genomföra en klimatsmart trafikpolitik med en 
omfattande utbyggnad av vårt järnvägsnät. Kapaciteten för person- och 
godstrafiken behöver fördubblas. För att avlasta järnvägen för godstransporter 
och prioritera persontrafiken är en ökad transport via 
sjöfart nödvändig. För att nå en hållbar utveckling måste det vara billigare 
att ta tåg än bil eller flyg. 

Bygg ut kollektivtrafiken 
Vi vill att andelen kollektivtrafik ska växa mot målet fördubbling till 2020. 
För att uppnå detta måste Gävle satsa mer på bussgator och stomlinjer, ge 
fördel buss vid trafikljus och öka framkomligheten genom centrala Gävle. Alla 
bussar ska drivas av förnyelsebara bränslen. Det ska vara enkelt, billigt och 
tidseffektivt att välja kollektivtrafik. För att underlätta för pendlare att välja 
kollektivtrafik vill vi se fler pendlarparkeringar i kommunen. 

Vid järnvägsstationen i Gävle kan med fördel byggas ett kommunalt 
parkeringshus. Även fler cykelparkeringar under tak och med goda möjligheter 
att låsa fast cykeln måste anläggas, främst intill tågstationen och större 
busshållplatser. För att stomlinjerna ska vara snabba kan de 
behöva de kompletteras med små eldrivna bussar, i större 
bostadsområden. Underhåll av befintligt gatu- och vägnät bör öka. 

Nya drivmedel 
En utbyggnad av biogasproduktion och fler tankställen för biogas och 
elstolpar är viktiga åtgärder för att matcha ökad efterfrågan på 
förnyelsebara drivmedel och närma oss våra miljömål. De fossila drivmedlen 
behöver av miljö- och klimatskäl fasas ut. Kommunen ska vara pådrivande i 
omställningen och det ska finnas en gemensam bilpool med 100 % miljöbilar. 
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Stadsodling och kolonilotter 
Intresset för odling och stadsodling ökar stort. I den grönstrukturplan som håller 
på att tas fram av Samhällsbyggnad Gävle kommer lämpliga områden att 
upplåtas för odling, även fler koloniområden efterfrågas. Att odla sina egna 
grönsaker är nyttigt, roligt samtidigt som det konkret och 
lokalt bidrar till ett hållbart samhälle. Koloniträdgårdar och odlingslotter 
är vackra och kreativa mötesplatser för människor och en lisa för kropp och 
själ. Vi vill att Gävle kommun upplåter mark, drar fram vatten, uppmuntrar och 
ger möjlighet till denna form av odling. 

Värna parker, natur och den biologiska mångfalden 
De senaste åren har många naturområden och tätortsnära skogsområden 
skyddats. I Gävle kommun finns idag 37 kommunala naturskyddsområden och 
naturreservat. Det är mycket värdefullt för kommuninnevånarna och för den 
biologiska mångfalden. Men vi får inte slå oss till ro. Fler områden behöver 
skydd som artrika ängs- och hagmarker, stränder och våtmarker. 
Fler gammelskogar, naturskogar och lövskogsområden behöver skyddas 
och undantas från skogsbruk. Vi vill att Gävle kommun snarast tar fram en ny 
skogspolicy som säkerställer skyddet för den biologiska mångfalden. 

I naturreservat och friluftsområden är idag jakt tillåten i Gävle kommun. 
Vi vill att människor ska känna sig trygga alla tider på dygnet och på året 
och jakt bör därför förbjudas i dessa områden. Vid behov kan skyddsjakt tillåtas. 

Gävle är en parkstad med stolta anor. Gamla stora parkträd och vissa 
blomrika arter måste bevaras. De är boplats för många arter och är 
värdefulla för bin, humlor och andra nyttoinsekter. Miljöpartiet vill att mer 
resurser avsätts för att vårda och förnya våra parker. 

Staden växer och nya centrala bostäder efterfrågas. Tyvärr har så kallad 
förtätning bidragit till att parkmark och grönytor tas i anspråk och 
försvinner för evigt. Vi vill sätta stopp för den utvecklingen. 
Stadsplaneringen måste ta till sig vetenskapliga rön som ser parker och 
grönområden som en viktig del i människors hälsa och välbefinnande. 
Dessutom är träd och grönområden viktiga som luftrenare och vattenhållare. 
Just vattenupptag av träd är speciellt viktigt med tanke på 
klimatförändringar och de ökade regnmängder som forskningen aviserar. 

Gävles översiktsplan måste revideras och de delar av planen som tillåter 
byggnation på parkmark och grönområden i centrala delar i staden och i 
stadsdelarna ska tas bort. Byggnation kan ske på hårdytor, nerlagda 
industriområden eller på höjden. 

Vi vill värna om långsiktigt livskraftiga stammar av de fyra stora rovdjuren; 
varg, lo, björn och järv. Regering och naturvårdverk måste lyssna på 
vetenskapen istället för på särintressen i frågan om rovdjur. Vi vill värna om 
vildlaxens och flodmusslans möjligheter till fortplantning i 
våra vattendrag liksom andra skyddsvärda arter i vår fauna. 
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Jordbruk med hänsyn till miljön och djuren 
Jordbruksmark för livsmedelsproduktion måste få ett starkare skydd i Gävle 
kommun och ytterligare byggnation på jordbruksmark ska inte vara möjlig. Även 
betesmark av olika karaktär behöver värnas. 

Djurskyddet ska stärkas genom ökade resurser för ökade kontroller av 
djurhållning och djurens hälsotillstånd. Mobila slakterier måste tas i bruk som en 
följd av att flera mindre slakterier lagts ner och djuren måste transporteras 
långa sträckor. Det ekologiska jordbruket i länet måste 
stödjas och ges möjlighet att växa. Användningen av bekämpningsmedel 
och handelsgödsel ska minimeras. 

Gävle kommun har ökat andelen ekologiskt i sin upphandling men mer kan 
göras via upphandling och inköp för att gynna de lokalt producerade och de 
ekologiskt odlade produkterna. I miljöstrategiska programmet 
anges 50 % ekologiskt till 2020 som mål. Ett sätt för de mindre odlarna att 
kunna leverera sina produkter är att bilda en uppsamlings- och 
distributionscentral som levererar till kunder. Kommunen bör ta initiativet till en 
sådan central. 

Inrätta ekocenter 
Vi vill att Gävle kommun ska vara en av de drivande i att inrätta ett ekocenter. 
Det ska fungera som ett nätverk där aktörer, både privata och offentliga, 
samverkar för att driva hållbarhetsfrågor. Det bör tillhandahålla 
information, fortbildning och konsumentvägledning samt fungera som en 

kunskapsbank med syftet att öka kompetens, kunskap och förståelse hos 
medborgare, näringsliv och offentliga aktörer. Centret kan, som ett första steg 
inrättas genom en samordning av befintliga resurser inom högskola, länsstyrelse, 
region och kommuner i länet. 

Ekocentret ska sprida kunskap om bra miljöval i vardagen, stöd till 
skolverksamheten och grön upphandling. Ett viktigt område är att minska 
användningen av farliga kemikalier/substanser, ge information till 
allmänhet, vara en resurs för tjänstemän inom kommuner och region. 

Giftfri vardag 
Miljöpartiet arbetar på riksplanet och i EU för ett förbud mot flera skadliga gifter 
i leksaker, mat, textilier och möbler. Sverige kan ta gå före och förbjuda bland 
annat hormonstörande ämnen. 

I kommunen kan vi genom aktiv val och information minska användningen 
av produkter som innehåller farliga kemikalier. Det ekocenter som vi vill ska 
inrättas får en viktig roll i att ge råd och öka 
kunskapen och valmöjligheterna 
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Bostads och stadsbyggande 

Gävle växer och det behövs mer bostäder till rimliga kostnader. Samtidigt har vi 
nationella miljömål om att minska energianvändningen med 50 % till 2050 
(jämfört med 1990) för att klara det framtida klimatet. Det innebär att 
energiprestanda hos befintliga hus successivt måste förbättras, särskilt 
byggnader från det så kallade miljonprogrammet från 1970-talet där underhållet 
dessutom ofta är eftersatt. Gävles miljöstrategiska 
program innefattar också energibesparingar till år 2020 och krav på 
effektivt markutnyttjande, hälsosam miljö och hushållning med naturresurser. 

Minska Byggkostnaderna 
Byggkostnaderna i Sverige hör till de högsta i Europa och vi måste pröva 
nya vägar att få ned dessa utan att ge avkall på kvalitet och miljö. Ett av skälen 
är dålig konkurrens på grund storskaliga projekt som bara ett fåtal stora 
entreprenadföretag kan tävla om att få bygga. Miljöpartiet i Gävle vill att flera 
vägar skall prövas för att få ner kostnaderna vid nybyggande. 

Ökad konkurrens genom mindre utbyggnadsenheter 
Mindre enheter ger lokala byggföretag möjlighet att ge anbud och utvecklas. 
Mindre enheter ger i allmänhet också en intressantare och mer levande 
stadsmiljö därför att husen inte ser likadana ut. Upp till tio lägenheter skulle 
kunna vara ett tak för en utbyggnadsenhet. 

Krav på byggnaders utformning 
Vi vill kunna påverka byggnaders utformning genom markanvisningar som 
innebär att olika byggherrar får lämna anbud om att få bygga genom av 
kommunen uppgjorda villkor. Det kan vara krav på miljöanpassning, 
energieffektivitet, grönyteplanering mm Miljöpartiet anser att kommunen 
skall driva en aktiv markpolitik och i högre grad utnyttja 
markanvisningsinstrumentet. 

Byggemenskaper 
Byggande i Byggemenskaper är ett koncept som framgångsrikt används i 
Tyskland för att utveckla intressanta och hållbara stadsdelar. Kärnan i 
byggemenskaper är att de boende tillsammans driver byggprojektet, med stöd av 
en professionell byggherrekonsult. Det har visat sig ge engagerade byggare, 
intressanta hus och nöjda boende samt lägre kostnader och bättre 
andrahandsvärde jämfört med när en enda entreprenör bygger och sedan 
säljer eller hyr ut lägenheterna. Processen kräver engagemang och stöd 
från kommunen. 

Miljöanpassade hus 
För att skapa förutsättningar för en god framtida livsmiljö i Gävle krävs att 
vi ställer höga krav på miljö och resurseffektivitet vid ny- och 
ombyggnation Vi vill miljöanpassa våra bostäder på flera sätt: Kommunens 
egna och markanvisade byggnader skall uppfylla kraven i de 
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internationella passivhus reglerna (bra inneklimat och mycket låg 
energianvändning). Ny- och ombyggnationer skall ske med material som är 
giftfria och har låg klimatpåverkan. 

Byggnader skall anpassas till lokala förutsättningar som exempelvis 
topografi och möjligheter att tillvarata sol- och vindenergi. Byggnader skall 
utformas och utföras med ett livscykelperspektiv för ögonen, dvs. underlätta 
för framtida om och tillbyggnader samt återvinning av byggmaterial. 

Långsiktigt hållbar stad 
En viss förtätning av staden ger ett förbättrat underlag för näringsidkare och 
service i centrala delar vilket behövs som motvikt mot utbyggnaden av externa 
köpcentrum. Det ger också ett minskat bilberoende och större tillgänglighet till 
fots och via cykel. 

Jobb och företagande 

Forskning visar att människor blir lyckligare av att arbeta med något som 
betyder något - vi har ett behov av att känna oss behövda. Miljöpartiet tror 
att fler människor än idag - även dem som står långt från 
arbetsmarknaden - kan hitta arbeten som de trivs med. I en grön 
arbetsmarknad ska det vara enkelt att komma in, att känna att vi alla bidrar till 
samhällets utveckling och att det går att byta bana, när som helst i livet. Det 
behöver finnas många vägar till jobb och försörjning, alla 
individers resa ser ut på olika sätt. 

Vi tror att arbetsmarknaden i Gävle kan utvecklas på många sätt för att både 
skapa fler, men också nya former av jobb. Vi tror att gröna näringar - inom 
miljöteknik, skog och livsmedelsproduktion till exempel - är stora arbetsgivare i 
en mer hållbar värld. 

Gävles arbetsmarknad befinner sig fortfarande i en strukturomvandling från 
gårdagens produktionsindustri till morgondagens tjänste- och 
informationssamhälle. Vi behöver bli bättre på att se den här omvandlingen 
som en möjlighet i en tid när vi behöver satsa stora resurser 
på att skapa ett hållbarare samhälle. 

Vi kan använda vår höga arbetslöshet som en språngbräda för att utveckla nya 
områden inom miljöteknik och tjänstesektorn. Vi behöver bli bättre på att ge 
unga förutsättningar för att klara att orientera sig på en allt 
flexiblare arbetsmarknad och i ett yrkesliv där du byter bana fler gånger. 
Unga behöver tidigt få kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut. 

Öka integrationen på arbetsmarknaden 
Kopplingen mellan SFI (Svenska För Invandrare) och arbetsmarknaden 
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måste öka genom att i högre grad involvera näringslivet. Vi ser också att unga 
människor behöver erbjudas mer stöd i SFI undervisningen med 
individanpassande lösningar för att öka deras chanser till självförsörjning. 

Stödja socialt företagande 
Vi behöver öka förutsättningarna för människor att tillsammans skapa 
sociala företag. Samhället kan bidra med utbildningsinsatser, stöd och struktur i 
uppstart av sociala företag som kan leda till många nya arbetstillfällen. Vi vill 
ställa ökade sociala krav i offentlig upphandling genom t ex arbetsintegrering, 
där så är möjligt. 

Främja småföretagande 
Vi vill utveckla en gemensam handelsplats för småföretag i Gävle, vilket kan 
skapa goda förutsättningar för samverkanseffekter. Vi behöver ge unga bättre 
förutsättningar att se eget eller kooperativt företagande som ett alternativ till 
anställning. 

Förenkla för företagare 
Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen. Det interna 
samarbetet och kommunikationen mellan olika professioner bör utvecklas 
vidare. Klargörande av roller och ansvar samt förståelse för företagares 
villkor och god kommunikation är avgörande för ett bra företagsklimat. 

Skapa arbeten som bidrar till ett hållbarare samhälle 
Vi behöver utveckla vår besöks- och upplevelsenäring för att öka andelen gröna 
jobb, exempelvis inom naturturism och genom att utveckla vårt 
havsnära läge med gästhamnar och ökad kollektivtrafik med båt. Vi vill 
verka för en ökad produktion av livsmedel i vår närregion för att både minska 
transporter och öka andelen jobb på landsbygden. Vi vill prioritera stadsdels- och 
landsbygdsnära service framför externhandel för att både värna arbetstillfällen 
och miljö. 

Kortare arbetstid och längre yrkesliv 
Vi vill arbeta för en kortare arbetstid för att ge människor, en ökad livskvalitet 
och få fler i arbete. Återinförande av friår kan vara ett steg i den riktningen. Vi 
behöver också prova nya modeller för hur arbeten kan fördelas mer rättvist och 
på ett hållbarare sätt i vår kommun. Vi vill se över 
möjligheten att sänka arbetstiden för dem i tunga yrken som vård och 
omsorg, men också genom att bli bättre på att se till alla människors 
kompetenser, oavsett bakgrund. 

Internationellt 

Efterfrågan på miljöteknik och annat kunnande som syftar till att skapa hållbara 
lösningar på samhällets behov växer idag snabbt i vår omvärld. I Gävle och vår 
region finns goda förutsättningar, både resursmässigt och kunskapsmässigt, att 
inta en ledande position på marknaden. Vi är framstående kommunala aktörer 
inom avfalls- och energiområdet och 
Gävle är navet inom GIS området. Tillsammans har vi en unik kompetens. 
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Vi vill intensifiera satsningarna på miljöteknikexport och vår kompetens inom 
återvinning, avfallshantering och energieffektivisering, Vi vill driva på 
samarbetet med högskolan i Gävle och den forskning som bedrivs där samt med 
näringslivet. Tillsammans kan vi utveckla teknik, smart 
distribution och ledarskap inom modern kommunal infrastruktur och 
service. 

Investera i utbildning 

Alla människor bär på möjligheter att utvecklas. Den elev som får tid med en 
kunnig lärare får förutsättningar att klara skolans mål. Den som inte får det 
riskerar att inte nå målen. Skolan börjar och slutar därför i lärarens 
möte med eleven, och politikens uppgift är att ge lärare tid och resurser för 
att klara det mötet, då kan varje barn få en ärlig chans i skolan. För att 
kompetenta och engagerade lärare ska lyckas att lyfta våra elever måste 
förutsättningarna i skolan förändras. 

Låt lärare vara lärare 
Vi vill minska den administrativa bördan för lärarna. De behöver inte fler 
undervisningstimmar, utan mer tid för den undervisning de redan har. Idag 
medför önskan om stödinsatser ofta ett omfattande administrativt arbete. 
Miljöpartiet vill införa rätt till lärare att snabbt ordinera extra stöd till de elever 
som behöver och genom att anställa fler speciallärare. 

Storleken på förskolegrupper och grupper på fritidshem måste minska och 
lärartätheten öka. Vi vill fortsätta att ha bemannade skolbibliotek och 
servicepersonal som skolvärdar, vaktmästare och lokalvårdare. Skolledares 
möjlighet att stödja lärarna i vardagen och fungera som pedagogiska 
ledare bör underlättas. 

Jämställdhet 
Miljöpartiet vill att skolan ska bedriva ett aktivt arbete för jämställdhet och på så 
vis motverka könsdiskriminering och sexuella trakasserier. 
Genuspedagog bör finnas för att driva arbetet för en jämställd skola. 

Estetiska ämnen 
Estetiska verksamheter i skolan, som bild, form, musik mm, påverkar både läs- 
och skrivfärdigheter och kreativt tänkande. Vi vill att elever under hela sin 
skolgång, även i gymnasiet, ska få läsa estetiska ämnen och ha tillgång 
till musik- och kulturskolan. 

Etableringar av friskolor 
Miljöpartiet vill att vinst i skolan ska återinvesteras i verksamheten. Ytterligare 
etableringar av friskolor i Gävle försvårar den lokala 
planeringen och risken ökar att kommunala grundskolor och 
gymnasieprogram tvingas att läggas ner. 
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Låt barn vara barn
En lekfull och trygg barndom borde vara alla människors rättighet. Ett samhälle som 
är bra för barn är bra för alla. Gävle kommun bör aktivt arbeta med barns rättigheter 
och FN:s barnkonvention i kommunens planering och beslut. Barnets bästa ska sättas 
främst i all bedömning av flyktingärenden. Papperslösa ska ha rätt till vård och skola.

Samband mellan barns koncentrationsförmåga och inlärningskapacitet och natur och 
grönområden är nu vetenskapligt belagda av bl a Sveriges lantbruksuniversitet i 
Alnarp. Skog och natur måste bevaras nära skolor och förskolor.

Verkställ lärandet om hållbar utveckling 
I det Miljöstrategiska programmet, betonas vikten av att arbeta med lärande om 
hållbar utveckling inom alla stadier i skolan och att ta fram en strategi för detta. 
Strategin ska omfatta förskola, grundskola och gymnasium. En grupp av 
skolpersonal bör bildas för samverkan kring lärande om hållbar utveckling. 

Alla barn och ungdomar i Gävle behöver möjlighet att delta i natur- och 
miljöundervisning. För att uppnå detta är det viktigt att ge möjlighet till 
förskolor/skolor att ha undervisning utomhus i t ex skolskogar, skolträdgårdar 
och naturskola, samt att anställa naturskolapedagoger som 
stöd för detta arbete inom förskola/skola. 

Stärk högskolan 
Det är inte acceptabelt att i vår region som behöver höja den eftergymnasiala 
utbildning har den regionala högskolan fått minskade 
resurser som resulterat i nerdragningar av utbildningslinjer. Vi vill på alla 
politiska plan verka för att högskolan i Gävle får möjligheter att öka sin 
utbildningskapacitet med fler linjer och fler elever. 

Lära mer, lära nytt och lära för livet 
Miljöpartiet anser att det är viktigt med ett flexibelt utbildningssystem 
som kan möta människan i olika skeden i livet. Vuxenutbildningen i Gävle 
kommun har en viktig funktion när vi vill komplettera våra kunskaper, få 
behörighet till högre studier, få nya färdigheter för att göra oss gällande på en 
föränderlig arbetsmarknad eller bara vill känna den glädje som uppstår då våra 
kunskaper ökar och förmågor stimuleras. Vi vill arbeta för att 
folkhögskolorna i vårt län blir kvar och utvecklas. 
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Kultur för alla 

Ett levande och kreativt kulturliv är en viktig framgångsfaktor för både hälsa, 
livskvalitet och samhällets utveckling. Vi vill satsa på kultur så att alla, särskilt 
barn och unga ges möjlighet att delta i olika kulturaktiviteter, både som utövare 
och publik. Vi vill satsa på mer kultur och skapande verksamhet i vården, i 
skolan och på våra äldreboenden. 

Kultur är ett klimatsmart alternativ till materiell konsumtion. Kulturen är ett kitt 
i samhällsväven och skapar en grund för demokrati, integration och identitet. Ett 
samhälle, som är rikt på kultur är ett gott samhälle för dess invånare och lockar 
även andra människor och företag att flytta dit. Kulturrika kommuner är 
expansiva och välmående kommuner. 

I Gävle kommun ska vi uppmuntra och stödja föreningslivet, lokala konstnärer 
och kulturarbetare. Vi ska också vara öppna för nationellt och internationellt 
utbyte och stimulans. Därför tog vi initiativ till att kommunen ska ta emot en 
förföljd bildkonstnär. 

Vi vill satsa på ett nytt, modernt Stadsbibliotek i centrum. Det är redan idag vår 
mest besökta och mångkulturella mötesplats. Bibliotekets verksamhet främjar 
det livslånga lärandet och utvecklar demokrati och integration. I 
kommundelarna ska även finnas filialer och tillgång till biblioteksservice. Idag 
sker minst hälften av alla utlån till barn och unga på 
ett filialbibliotek. Läsförmågan hos unga bör stimuleras, särskilt bland 
pojkar. 

Gasklockeområdet har redan en stor potential, som ett attraktivt besöksområde 
med många olika aktiviteter, men kan utvecklas ytterligare. 
Kulturskolan, cirkuslinjen och jazzlinjen är växthus för kultur och 
kommande utövare. Vi vet också att estetiska ämnen i skolan ger bättre och mer 
varaktig inlärning av teoretiska ämnen. Kulturskolan bör vara avgiftsfri. 

Vi vill lyfta fram symfoniorkestern och konserthuset som erbjuder gävleborna 
ett spännande och allsidigt utbud av musik och upplevelser av hög kvalitet. Vi 
vill främja våra konstnärliga forum som Konstcentrum, en av Sveriges främsta 
konsthallar och IDKA, Institutet för Digitala 
Konstarter, att fortsätta att utvecklas och sätta Gävle på kartan. 

Vi vill att det ska finnas en mångfald av fritidsgårdar för ungdomar att utveckla 
sina intressen, få stöd och bra vuxenförebilder. Det behövs bra replokaler för 
musiklivet och "lagliga väggar" för graffitimålning. Byggnader, minnesmärken 
och andra kulturmiljöer, i såväl staden som landsbygden, måste bevaras och 
vårdas för framtiden. 
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Friluftsliv friskvård och idrott 
Vi vill se en mångfald av utbud. Folkhälsoperspektivet behöver bli mer välkänt 
och förankrat inom alla politikområden. Vi vill att ett hälsofrämjande tänkesätt 
genomsyrar all samhällsplanering för att minska skillnaderna i hälsa bland 
kommunens invånare. 

Vi vill satsa på bredden för både pojkar och flickor beakta jämställdhet och stödja 
det integrationsarbete som pågår inom idrottsföreningar. Det är viktigt att öka 
möjligheterna till spontanidrott i bostadsområden och kommundelar. Vi vill 
utveckla våra badanläggningar i Valbo och på 
Fjärran Höjder samt bygga en konstfrusen skridskobana i Hagaström. 

Välfärd och rättvisa 

Många äldre lever ett aktivt liv längre än vad tidigare generationer har haft 
möjlighet till vilket är en fantastisk utveckling. Alla äldre är dock inte 
friska och många behöver tilltagande hjälp. Därför är det viktigt med en trygg 
och god äldreomsorg som utgår från de äldres individuella behov. Den ökande 
andelen äldre i befolkningen kommer att ställa nya krav på omsorgen. 

Det är viktigt både ur ett medmänskligt och ur ett ekonomiskt perspektiv att 
äldre förblir friska så länge som möjligt. Ett förebyggande och hälsofrämjande 
arbetssätt ska därför genomsyra all vård och omsorg. Det kan ske genom riktade 
hälso- och friskvårdsinsatser till äldre så som hälso- 
och kostrådgivning, fysisk aktivitet och kultur. 

Möjlighet att välja 
Valmöjligheter är en viktig rättighet i en demokrati. Vi vill arbeta för alternativa 
driftsformer och en mångfald av verksamheter. Gävle kommun ska erbjuda olika 
boendeformer utefter medborgarnas behov och samtidigt 
arbeta för att möjliggöra för människor att bo kvar hemma så länge de 
orkar och kan. Steget mellan eget boende och vård- och omsorgsboende bör 
minska genom uppsökande verksamhet till äldre som bor kvar hemma. 

Mångfalden ska inte begränsas till i vilken form vården bedrivs utan även 
syfta på dess innehåll. Kunder ska få ökade möjligheter att välja när de vill 
att deras insatser ska genomföras. Individuella lösningar kan också innebära att 
människor med samma intressen eller språk får möjlighet att bo på samma 
avdelning så som nu är möjligt för Gävles finsktalande äldre. 

Vården och omsorgen står inför stora utmaningar när det gäller 
kompetensförsörjning. Gävle ligger bra till både lönemässigt och när det gäller 
rätt till heltid men mer behöver göras för att få fler att vilja arbeta inom vården. 
Arbetsmiljön ska ge förutsättningar för personalen att utföra en god, trygg och 
högkvalitativ omsorg. 
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Elever på gymnasiets vård- och omsorgsprogram bör vara garanterade 
praktikplats inom omvårdnad Gävles verksamhetsområde och man bör verka för 
att fler UF-företag startas med inriktning mot vård och omsorg samt i större 
utsträckning använda sig av och samverka med 
frivilligorganisationer och volontärer. 

Missbruksvård 
Även människor i social utsatthet ska ha rätt till en bra och högklassig vård. 
Därför är det viktigt med ett bra samarbete mellan socialtjänsten och 
landstinget vid ett pågående missbruk och motivation till behandling. Det 
är viktigt att jobba preventivt med att nå ut till unga som är på väg eller befinner 
sig ett missbruk. Det är viktigt att olika förvaltningar i kommunen har ett nära 
samarbete för att stödja unga med problem. Alla ska ha rätt till en meningsfull 
vardag på sina villkor. 

I Gävle finns det ett Bo-kvar projekt mellan socialtjänsten och kommunens 
bostadsbolag Gavlegårdarna. Projektets söker aktivt upp hushåll som är sena 
med hyran för att slippa en eventuell vräkning. Dessa typer av projekt måste 
värnas för att ge alla medborgare en chans till ett boende. 

Ingen ska vara försäkringslös 
Miljöpartiet arbetar för att sjukpenning ska kunna ges så länge personer är sjuka 
och att den bortre gränsen i sjukförsäkringen slopas. Samhällets ansvar för en 
effektiv rehabilitering är särskilt viktigt. En allmän arbetslöshetsförsäkring ska 
omfatta alla, vilket är bra både för individens 
trygghet och ur ett kommunalekonomiskt perspektiv. 

Lika rättigheter för alla 
Lagstiftningen mot diskriminering ska skärpas. Människor med 
funktionsnedsättningar ska ges förutsättningar till ett aktivt och kreativt liv i 
Gävle kommun. Hinder för framkomlighet måste byggas bort både i 
ute och innemiljöer. Vi ska fortsätta arbeta för HBTQ-personers 
rättigheter. 

Den goda maten 
Vi vill öka andelen närproducerad och ekologisk mat i våra skolor och 
äldreboenden. Ett första mål är 50 % ekologisk andel av maten år 2020, 
med slutmål att nå 100 % ekologisk andel. En god och näringsriktig mat är en 
naturlig del av välfärden. Vi vill successivt utöka antalet lokala tillagningskök 
i stället för uppvärmd mat som körts långa sträckor. 

Förebyggande vård 
Ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt behöver genomsyra all vård 
och omsorg. Vården ska vara jämställd, nära medborgarna och präglas av 
teamarbete, bred medicinsk och psykosocial kompetens. Särskilda satsningar 
behövs för att minska den psykiska ohälsa och förbättra vården av våra äldre. 
För att minska en felaktig läkemedels- användning ska kontroll och tillsyn 
skärpas. 




