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Ett grönare Gävle
Miljö och klimat

Grönare näringsliv
Gävle kommun har ett gyllene läge att ta ledarrollen i den gröna omställningen samtidigt
som vi stärker den lokala konkurrenskraften och låter företagen skapa nya gröna jobb. En
stark klimatpolitik kan vara en källa till tillväxt för kommunen. Nyckeln för att lyckas är att det
finns tillräckligt med grön el.

● Vi ser positivt på gröna företagsetableringar av såväl stora som små företag. Att
kunna ligga i miljöteknikens framkant är en konkurrensfördel för kommunen och vårt
näringsliv och industri.

● En förutsättning för såväl klimatomställning som jobbskapande är att det finns god
tillgång till grön el till ett rimligt pris lokalt här i kommunen. Vi ser positivt på lokal
elproduktion, där till exempel vindkraften har stor potential i vår kommun.

● Det är inte för intet som Fossilfritt Sverige pekat ut Gävle som potentiell vätgasnod.
Tillgång till vätgas åt den tung trafiken och industrin stärker vår konkurrenskraft. För
att de ska kunna ske behövs lokalt producerad förnybar el.

● Mer fisk och liv i Testeboån och Gavleån är bra såväl för den biologiska mångfalden
som för besöksnäringen i form av fisketurism. Därför vill vi jobba vidare med att
förbättra fiskens vandringsmöjligheter i våra åar och vattendrag.

Grönare kommunikationer
Vårt resande ger upphov till både luftföroreningar och en tredjedel av våra utsläpp av
växthusgaser. För att få renare, hälsosammare luft och mindre klimatpåverkan måste vi göra
det lättare att cykla och ta bussen för de som kan och vill. Då blir det dessutom mindre
trängsel för de som faktiskt behöver ta bilen. Rätt färdmedel vid rätt transport, helt enkelt!

● Vi satsade 27 miljoner (2020-2021) på nya cykelvägar under den förra
mandatperioden. Vi vill fortsätta att satsa pengar på både nybyggnad och underhåll
av cykelbanor.

● Med ett genomtänkt nät av snabba huvudcykelleder, säkra skolvägar och bättre
cykelparkeringar kan Gävle bli en av Sveriges bästa cykelkommuner.

● Bussarna kan bli ett populärare alternativ med hjälp av “bus rapid transport”. Det
innebär att man kortar restiderna avsevärt genom att bland annat tillåta påstigning
genom samtliga dörrar.
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● Vi vill möjliggöra fossilfri bilism. Därför ska det finnas tillräckligt med laddstolpar och
tankställen på strategiska platser. Vi ska fortsätta att tillverka biogas av vårt
hushållsavfall.

● Gävle har oacceptabelt dålig luftkvalitet på några hårt trafikerade gator. Utsläppen
måste minska så att luften inte blir hälsofarlig att andas.

Grönare stadsbyggnad
Vi måste bygga med framtiden i åtanke. Gävle ska vara en stad där det är lätt att leva
miljövänligt, och där det finns grönska och attraktiva livsmiljöer.

● Täta städer är klimatsmarta städer. De kräver färre transporter och är lättare att
försörja med kollektivtrafik. Därför vill vi bygga högt och tätt i centrala lägen och längs
med de stora kollektivtrafikstråken.

● Samtidigt som vi bygger tätt måste vi bevara parker och grönska, som är viktiga både
för biologisk mångfald och rekreation. När vi bygger nytt ska vi se till att det alltid
finns närhet till grönområden. Träd i stadsmiljö är inte bara vackra, de kan minska
mängden luftföroreningar också.

● Alla människor mår bra av närhet till grönska och möjlighet till självförsörjning. Därför
vill vi göra det lättare för människor som vill odla, t.ex. genom att möjliggöra
stadsodlingar för det kommunala bostadsbolagets hyresgäster eller i våra parker.

● Näringen har potential att bli en av Europas mest hållbara stadsdelar, med en
blandning av bostäder, service och arbetsplatser. I samband med att vi bygger nytt
där måste vi ta hand om de omfattande miljöskulder som finns i området.
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Låt hela kommunen leva
Landsbygd och ytterområden

Service i hela kommunen
Gävle kommun är större än bara Gävle stad. Oavsett i vilken del av kommunen du bor, ska
du har rätt till en fungerande samhällsservice. Därför vill vi satsa på våra ytterområden.

● Den kommunala grundservicen, såsom skola och äldreomsorg, ska inte centraliseras
till tätorten utan finnas tillgänglig även i ytterområdena. Skolor och förskolor i mer
naturnära miljöer har delvis andra värden som kan ge profilering och locka elever
från tätorten.

● Det behövs fritidsaktiviteter och mötesplatser även utanför stadskärnan. Därför har vi
drivit på för byggandet av allaktivitetshus i både Hedesunda och Bergby.

● Ytterområdessatsningarna, som finansierat många lokala projekt som medborgarna
själva valt ut, måste få fortsätta och utvecklas.

● Det ska gå att jobba utanför stadskärnan också. Vi vill etablera distansarbetsplatser
för kommunanställda i ytterområdena, så att den som vill slipper pendla.

● I nuläget har 97% av kommunens alla hushåll bredband. Utbyggnaden till de som är
kvar måste fortsätta.Digital infrastruktur betraktas numera som basal och krävs för
utvecklingen av hela vår kommun. Det är viktigt inte minst för besöksnäringen.

Bygg utanför staden också
Vi bor i en kommun med många livskraftiga ytterområden, såsom Hamrångebygden i norr,
Hedesunda i söder och Forsbacka i väster. En del verkar tro att mindre orter och landsbygd
är synonymt med utflyttning, men vi vet att dessa platser har potential att bli attraktiva mål
för inflyttning och utveckling. Med rätt politik kan hela kommunen få växa!

● Det ska gå att bo, leva och verka på landsbygden. Därför måste det finnas byggklar
mark och attraktiva tomter där, både för bostäder och verksamheter.

● Vi har drivit på för att lätta på strandskyddet och tillåta byggande i vackra strandnära
lägen. Den nya möjligheten vill vi utnyttja här i vår kommun.

● För att öka byggandet i ytterområdena vill vi använda så kallade “dubbla
markanvisningar”. Det innebär att den som får rätt att bygga på kommunal mark inne
i staden också åtar sig att bygga utanför stan.
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● För att Hamrångebygden ska kunna växa och utvecklas krävs det större tillgång på
rent vatten. En ny ledning från Gävle kan ta lång tid och bli dyr. Därför vill vi utreda
vilka snabbare och billigare lösningar som finns.

Levande jordbruk
Ett hållbart jordbruk är inte bara viktigt för en levande landsbygd. Det kan dessutom hjälpa
oss att klara klimatomställningen, och gör oss tryggare i händelse av kris. Vi vill att Gävle
kommun ska vara en bra plats att bedriva jordbruk på.

● Jordbruksmark är en värdefull resurs som ska bevaras. Därför vill vi inte tillåta
byggande på jordbruksmark, om det inte är nödvändigt för att en bygd ska kunna
utvecklas.

● Vi vill öka andelen närodlad mat i skolan och äldreomsorgen. Det är både nyttigare,
godare och mer miljövänligt.

● Kommunen ska sträva efter att vara en god jordägare. Vi är positiva till att låta
arrendatorer som vill bedriva långsiktigt jordbruk köpa loss mark av kommunen.
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Ett Gävle i arbete
Jobb och företagande

Företagen skapar jobben
Det är i företagen som jobben skapas, och det är jobben som behövs för att vi ska ha råd
med välfärden. Gävle kommun ska vara en företagarvänlig kommun, för såväl befintliga som
nya, och stora som små företag. Vi tror på hållbart företagande i Gävle. Ekonomisk,
miljömässig och social hållbarhet ökar konkurrenskraften på marknaden samt möjliggör för
företagen att växa.

● Kopplingen mellan utbildning och näringsliv måste stärkas. Utbildningsutbudet ska
anpassas efter företagens behov, och vi behöver garantera möjlighet till
arbetsplatsförlagt lärande på olika typer av företag.

● Företag som vill expandera i eller flytta till Gävle måste kunna få tag på
verksamhetsmark i bra lägen. Det ska alltid finnas byggklar mark redo för företag
som vill växa.

● Gävle riskerar att hamna i ett läge där vi får tacka nej till företagsetableringar och
jobb för att det finns för lite el. Därför vill vi tillåta utbyggnad av lokal energitillförsel,
såsom havsbaserad vindkraft.

● Vi vill ha fler privata utförare av kommunal verksamhet. Det stärker kvaliteten och
sparar skattepengar.

En sund kommunal ekonomi
Att kommunen har en ekonomi i balans är en förutsättning för att kommunen ska kunna växa
och fungera. Den absoluta merparten av kommunens intäkter är skatt på arbete. Alltså är
det fler i arbete som är vägen till en bättre kommunal ekonomi.

● Det är jobb och företagande som genererar vårt gemensamma välstånd och
finansierar välfärden. Därför kommer vi inte att gå med på någon höjning av
kommunalskatten under mandatperioden.

● Vi måste hushålla med skattepengarna och fokusera på kommunens
kärnverksamhet, d.v.s. omsorg, skola och välfärd. Detta blir extra viktigt i takt med att
vår befolkning åldras.
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Trygghet för alla
Välfärd och skola

Trygghet för seniorer
Vi vill att Gävle ska bli en av de mest äldrevänliga kommunerna i Sverige, för en kommun
som är bra för de som är 80+ är också bra för alla som är 8+. Med hjälp av förebyggande
arbete, utbildad personal och kvalitativt arbete kan vi nå målet.

● Självbestämmande och valfrihet är viktigt även när du blir senior. Därför ska det
erbjudas ett utbud av både privata och offentliga utförare inom hemtjänst och vård-
och omsorgsboende.

● Det lönar sig att satsa på förebyggande arbete för äldre. Därför vill vi värna
anhörigstödet, och arbeta med träffpunkter och kulturevenemang för äldre. Det ger
en fin social gemenskap och motverkar ensamhet.

● Det ska finnas en mångfald av olika bra boendelösningar för äldre, som till exempel
trygghetsboende och 55 plus boenden.

● Satsa på kompetenshöjning inom äldreomsorgen. Alla anställda i vård och
omsorgsarbete inom äldreomsorgen ska ha lägst undersköterskeutbildning senast
2030. Man ska kunna få fortsatt språkutbildning som utrikesfödd och vidareutbildning
som sjuksköterska på betald arbetstid.

● Digitala hjälpmedel, så som nattkameror, har stor potential att förbättra stödet till de
äldre som vill och kan bli ett viktigt komplement till fysiska besök.

● Vi vill anställa medicinskt ansvarig läkare på ledningsnivå.

● Utveckla samarbetet med Region Gävleborg. Arbetet med proaktiv och
hälsofrämjande nära vård gör vården mer personcentrerad och sammanhållen. Vi vill
utveckla de mobila teamen i samverkan med regionen.

En trygg start på livet
En trygg skolgång ger barn förutsättningar att lära och utvecklas, och förbereder dem för
såväl livet som arbetsmarknaden. Vi vill se en mångfald av skolor i kommunen - både i
kommunens centrala delar och i ytterområdena, både kommunala och privata.

● Vi vill bibehålla och utveckla skolorna i ytterområdena, speciellt för barn i de yngre
åldrarna. De små skolorna utanför stan ger en tryggare skolgång för barnen och
stärker lokalsamhällets attraktionskraft.
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● Våra barn har rätt till en trygg och säker skolgång, fri från droger, utnyttjande eller
otrygga miljöer. Därför vill vi utveckla samverkan mellan skola, socialtjänst och polis.

● Vi vill stärka arbetet för att motverka barn och ungas psykiska ohälsa inom alla
skolformer.

● Beslut som berör individen ska fattas så nära individen som möjligt. Därför vill vi
värna det fria skolvalet. Friskolorna är ett viktigt komplement till den kommunala
skolan.

Trygghet när livet är svårt
Vi kan alla hamna i svåra situationer där vi behöver hjälp. Våld i nära relationer, hederskultur
och drogmissbruk är exempel på problem som är alltför vanliga, och som kommunen måste
arbeta aktivt för att lösa.

● Kommunen ska arbeta långsiktigt och stöttande tillsammans med kvinno- och
mansjourerna, för att motverka våld i nära relationer.

● Hedersvåld är ett allvarligt hot mot individens frihet. Vi vill fortsätta arbeta aktivt mot
hedersvåldet, samt utvärdera och utveckla det arbetet.

● Barn till föräldrar med svåra problem, till exempel missbruk eller psykisk ohälsa, har
rätt till en trygg barndom. Därför vill vi att verksamheten på Grinden ska få fortsätta.

● Den som lider av missbruk ska ha rätt till vård. Därför är vi positiva till att det byggs
en lågtröskelmottagning med sprutbyte i Gävle.


