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Trygghet för alla är så mycket mer än hårdare straff och fler kameror.
 

I en tid av klimatförändringar, krig i Europa och oro i några av våra
stadsdelar är det mer tydligt än någonsin att hela samhället måste

hänga ihop bättre. 
 

Därför går Miljöpartiet de gröna i Gävle till val på den bredaste
trygghetssatsningen i Gävles historia - för att möta

både nutiden och framtiden. 
 

Vi är inte starkare än vår svagaste länk. Ingen Gävlebo, ung som
äldre, ny som boendes här i generationer, ska falla mellan stolarna. 

 
Oro i världen, högre priser och brist på varor eller energi kan mötas

med progressiv politik som skapar trygghet och hopp. 
 

Lösningarna handlar om att både anställa fler lärare och medarbetare
i välfärden, att bygga ut vår egen bränsle- och energiproduktion och
klimatanpassa vårt Gävle så att vi kan möta morgondagens skyfall

och andra extremväder.
 

Det här är Miljöpartiets trygghetssatsning, för oro som finns
nära och långt bort, för att allting hänger ihop. 

Miljöpartiet de gröna presenterar

Den bredaste tryghetssatsningen

i Gävles historia 



I ett grönare, tryggare Gävle har vi alltid tillgång till lokalproducerad mat,
rent vatten och energi som vi producerar själva, oavsett diktatorers nycker i
andra delar av världen. Vi minskar de utsläpp som innebär ökade
klimatrelaterade risker och gör staden mer trivsam när vi ger mer plats för
liv, rörelse och grönska framför bilars framkomlighet. Samtidigt höjer vi vår
förmåga att möta en ökad förekomst av extremväder som vi ser redan idag.

 1. Gävle ska klimatanpassas för att möta allt fler extremväder. En
minimigräns för hur mycket grönyta innerstaden ska bestå av ska tas fram,
fler grönytor ska skapas. Vattendrag ska breddas, växtlighet skapas på tak
och väggar och äldre skyddas från hetta. Miljöpartiet har reserverat 100
miljoner kr i årets budget som vi är beredda att utöka. 

2. Säkerställ tillgång till rent dricks- och badvatten. Alla vattendrag i Gävle
ska vara rena, vi ökar takten i att hitta utsläppskällor. Vi vill satsa 100
miljoner kr på vattenrening tillsammans med andra aktörer de närmaste
åren.

3. Vi ska kraftigt minska de utsläpp som bidrar till ökade klimatrisker.
Minska persontrafikens andel av resandet och dubblera resandet med
kollektivtrafik och cykel. En strategi för omställning av person- och
yrkestrafiken ska tas fram tillsammans med regionen. 

4. Föräldrar ska våga låta sina barn cykla till skola och fritidsaktiviteter. Vi
utökar vår cykelsatsning med 200 miljoner kr under kommande
mandatperiod.

5. Tryggheten ökar när fler människor rör sig ute på allmän plats. Inför
sommargågator i Gävle i samarbete med näringslivet, där lekytor,
marknader och uteserveringar får plats så minskar utsläppen och den lokala
handeln ökar. 

Ett grönare, tryggare Gävle för alla! 



6. Motverka risken för sjukdom till följd av luftföroreningar, som beräknas
kosta över 7000 svenskar livet varje år. Genomfartstrafiken ska kraftigt
minskas på de gator som inte uppfyller EU:s kriterier för god luftkvalité.

7. Biogasproduktionen ska dubbleras, så att fler fordon kan rulla på
lokalproducerat bränsle i tider när bränsleimport är en internationell politisk
spelpjäs. 100 miljoner kr till utbyggnad av biogasanläggningen. 

8. Stärk den lokala elproduktionen genom utbyggnad av solceller och
solfångare. Gör det lättare för privatpersoner att bygga solcellstak och
premiera företag som satsar på solceller och uppfyller andra miljömål
särskilt bra vid nyetableringar. 

9. Säkerställ mer ren energi för alla Gävlebor och företag, vi säger ja till
havsbaserad vindkraft där det är lämpligt.

10. Den lokala matproduktionen ska öka och fler lokala bönder våga satsa
mer när kommunen tillsammans med näringen tar fram en gemensam
färdplan för hur mer mat kan produceras lokalt. 

11. Våtmarker ska återställas för att fånga upp vatten från skyfall och minska
klimatutsläpp. Fiskvandringsvägar skapas för en tryggad biologisk
mångfald.

12. Inför ett klimatråd med forskare, medborgare och näringsliv som
granskar kommunens klimat- och miljöarbete med Gävlebornas långsiktigt
bästa för ögonen. 

Ett grönare, tryggare Gävle för alla! 



I ett grönare, tryggare Gävle har alla barn en trygg uppväxtmiljö, vuxna att
lita på och en aktiv och meningsfull fritid. Man ska kunna lita på att varje
skola är en bra skola och det ska vara nära och enkelt att delta i
fritidsaktiviteter. Stödet ska alltid vara nära för de barn, unga och de
föräldrar som så behöver. 

13. Skolan ska vara en trygg plats där barns kreativitet, utveckling och
lärande står i fokus. Gävles långvariga trygghetsskapande arbete i skolan
ska utvecklas och stärkas ytterligare för att säkerställa en skolmiljö fri från
våld och mobbing. Skolan ska fortsatt prioriteras i kommunens budget. 

14. Den psykiska hälsan bland barn och unga ska förbättras och elevhälsan
ska fortsatt stärkas. Vi vill se ett handslag med regionen för hur vi kan
arbeta bättre tillsammans för barn och ungas psykiska hälsa. 

15. Alla barn har rätt till en trygg bostadssituation. Barnfamiljer ska aldrig
behöva bo i tillfälliga boendelösningar i mer än tre månader innan de
erbjuds ett övergångskontrakt. Inga barnfamiljer ska vräkas till hemlöshet. 

16. Barns säkerhet i trafiken behöver stärkas. Förutom säkra cykelvägar
mellan hem och skola vill vi införa kostnadsfria bussresor för alla barn och
skolungdomar för att möjliggöra fritidsaktiviteter för alla. 

17. Alla familjer som önskar ska erbjudas föräldraskapsstöd. Barn har rätt till
en trygg uppväxt och alla föräldrar kan någon gång behöva stöd i sitt
föräldraskap. 

18. Alla barn och unga ska ha tillgång till kostnadsfria fritidsaktiviteter i
närheten av hemmet. Mer av kommunens verksamhet ska vara mobil och
finnas där flest unga för stunden behöver den. Föreningslivet ska vara
särskilt tillgängligt för unga i utmanande områden. 

En trygg uppväxt och aktiv fritid för

Gävles barn och unga



19. Utöka stöden till fritidsgårdarna så fler unga får del av verksamheten. Gör
det möjligt för ridklubbar att ta del av fritidsgårdsstöd och uppdra åt dem
att stödja unga med särskilda behov där kontakt med djur kan vara särskilt
betydelsefullt. Se över möjligheten till ambulerande fritidsgårdsverksamhet
för att finnas på plats extra mycket i stadsdelar där det som bäst behövs.

20. Ett handslag med idrotts- och föreningslivet ska formuleras med en
gemensam vision för att skapa långsiktiga förutsättningar så att fler barn
och unga får tillgång till idrott, rörelse och föreningsliv. 

21. Ett klimatanpassningsstöd för föreningslivets lokaler ska inrättas som
möjliggör minskade driftskostnader i tider när kraftigt ökade kostnader för
energi, vatten och bränsle tar av kärnverksamheten från barn och unga. 

22. Utöka antalet socialsekreterare så att det blir lättare att prova nya
arbetssätt inom socialtjänsten. Genom sociala investeringar och nya
metoder vill vi stärka arbetet med tidiga insatser. 

23. Inför en första linjens socialtjänst i stadsdelarna där socionomer kan
erbjuda lättillgängliga insatser lokalt och slussa vidare vid behov. Ett första
steg tas redan innevarande år tack vare Mp´s satsning i årets
kommunbudget. 

24. Inrätta en social insatsgrupp där socialtjänsten i nära samarbete med
polisen arbetar fokuserat för att fånga upp unga som begår brott.

25. Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt i Gävle och att få göra sin
röst hörd, oavsett familjebakgrund, sexuell läggning eller funktionsvariation.
Vi vill stärka kommunens tillämpning av barnkonventionen och öka barn
och ungas inflytande över den kommunala planeringen.

26. Det fria ordet ska värnas, konsten och kulturen fortsatt stärkas i en tid
där demokratin behöver fler forum. Agnes Kulturhus ska utvecklas till en
plats där alla oavsett ålder och bakgrund får tillgång till olika kulturuttryck
och en biblioteksverksamhet av hög klass. 

En trygg uppväxt och aktiv fritid för

Gävles barn och unga



I ett grönare, tryggare Gävle ser vi till att alla som kan jobba har ett jobb att
gå till och att välfärd fungerar som bäst när den behövs som mest. Då måste
vi se till att de som arbetar inom välfärden trivs på jobbet, har schyssta
arbetsvillkor och får fler kollegor. Vi måste stärka stödet för de grupper där
behoven är som störst och våga prova nya, innovativa arbetssätt. En stark
välfärd skapar trygghet för alla.

27. Grunden för trygghet i vardagen och möjligheten att känna kontroll över
sin situation är en egen inkomst och en trygg anställning. Vi vill fortsätta
utveckla och satsa på vuxenutbildningen så att alla som kan jobba får
möjlighet att göra det och så att vi säkrar kompetensförsörjningen inom
bristyrken. 

28. Gävle kommun ska ge alla medarbetare möjlighet att utvecklas och höja
sin kompetens. Satsningen på yrkessvenska ska utökas, och kommunens
chefer ska få bättre förutsättningar att främja medarbetarnas hälsa så att
sjukfrånvaron minskar. Fler rehabiliteringssamordnare och mer
företagshälsovård för fler. 

29. Minst 300 nya medarbetare ska anställas i skolan och omsorgen under
mandatperioden och fler timvikarier ska få fast tjänst. Med över 100 000
uppdrag för Gävles timvikarier konstaterar vi att grundbemanningen i våra
verksamheter är för låg vilket skapar ohälsa och otrygghet bland våra
medarbetare. 

30. Arbetsmiljön på kommunens skolor ska förbättras. Utöver fler behöriga
lärare vill vi se särskilda satsningar för de lärare som jobbar på skolor med
extra utmanande miljö. Varje skola ska vara en trygg och inspirerande skola
för både barn och lärare. 

I ett tryggare Gävle låter vi ingen

falla mellan stolarna 



31. Arbetssättet “Bostad först” ska införas för att bättre kunna hjälpa
personer i hemlöshet till ett ordnat liv. Även den med missbruk måste få en
bostad för att kunna påbörja rehabilitering. 

32. Arbetet för att motverka mäns våld måste förstärkas. Genom hela
skolgången behövs ett normmedvetet förhållningssätt där pojkar möts av
samma förväntningar på respekt och omtanke som flickor. 

33. Behandling av personer som utövar våld måste göras mer lättillgänglig
och vi behöver även kunna möjliggöra behandling för män som utnyttjar
kvinnor genom sexköp och vill få hjälp till förändring.

34. Resurserna för att skydda våldsutsatta behöver förstärkas. Den som
behöver skyddat boende eller samtalsstöd ska få det direkt och hjälp att
ordna lägenhet vid behov.

35. För att säkra tryggheten för äldre vill vi se fler typer av bostäder för äldre.
Äldre i behov av omsorg ska kunna lära känna sin personal och vi vill
anställa fler inom omsorgen. Vi vill se ett ökat fokus på såväl äldre fysiska
som psykiska hälsa - rehabilitering, men också tillgång till
kulturupplevelser, utevistelse, möten med djur och god, bra mat ska
genomsyra även äldres liv, oavsett boendeform. 

I ett tryggare Gävle låter vi ingen

falla mellan stolarna 

"Vi är inte starkare än vår svagaste länk. Ingen
Gävlebo, ung som äldre, ny som boendes här i

generationer, ska falla mellan stolarna."


