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Valet 2018 närmar sig och det är ett val som avgör 

morgondagens samhälle. 

 

En röst på Vänsterpartiet innebär att du vill delta i 

en samhällsutveckling som har plats för olikheter 

där alla har möjlighet att leva värdiga liv. Ett 

samhälle som bygger på solidaritet, jämlikhet och 

där klimattomställning är en central fråga. 

 

En samhällsutveckling som skapar livsvillkor som främjar alla medborgares möjligheter 

kan konkret i vardagslivet innebära: att kämpa för att mina barn och alla barn ska få 

bättre möjligheter i skolan, att mina föräldrar och alla andra pensionärer ska slippa leva 

i fattigdom, att jag och andra kvinnor inte ska utnyttjas på grund av vårt kön och det 

faktum att den planet vi lever på varje dag måste värnas. 

 

För det solidariska samhället krävs feministiska, socialistiska, ekologiska och 

antirasistiska medborgare. Och det kräver modigt politiskt ledarskap, som ser värdet av 

satsningar på en stark välfärd och ökad ekonomisk jämlikhet 

 

Vänsterpartiets vilja och ambition är att undersköterskan på Furugården får fler 

arbetskollegor, att läraren på Solängsskolan har bra arbetsmiljö och att 

förskolepedagogen på Högbergsgården har rimliga arbetstider. Samtidigt är det av 

yttersta vikt att de som har hemtjänst i Gävle, Hedesunda eller Bergby får tillgång till 

riktig valfrihet genom att kunna välja den hjälp de behöver. 

 

När några ungdomar skapar oro i Sätra eller på Brynäs är det ett rop på hjälp i avsaknad 

av en sammanhållen vuxenvärld som är viktig i ungas liv. Vi vet också att bristen på 

arbete och motivationen för studier är en faktor som påverkar livsvillkoren för unga. Det 

är därför politikens plikt och ansvar att skapa fler arbetstillfällen och fler 

utbildningsplatser. 



 

Det är dags att pensionärer, ungdomar, sjuksköterskor, ensamstående föräldrar, 

funktionshindrade och många andra medborgare med svag ekonomi får en rättvis del av 

landets ekonomi. Rådande ekonomiska klyftor måste motverkas i riktning mot ökad 

jämlikhet. Och det är väl känt att människor mår bättre i det jämlika samhället är i det 

ojämlika 

 

Vänsterpartiet arbetar för att skapa ett samhälle för alla. Vi är den feministiska och 

socialistiska kompassen i de demokratiska församlingarna. När vi går till val så är det 

arbetsrätt, bostäder, pensionsålder, äldreboende, vårdcentraler, förskola och skola som 

står på spel. Medborgarna behöver en politik som bygger samhällen för hela folket, inte 

bara för rika och välbeställda. 

 

Valet i september 2018 kommer att handla om vilken politisk inriktning som får mandat 

att bygga framtidens samhälle. Du som röstar är med och påverkar det samhälle som ska 

formas efter valet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gin Akgul Hajo, 

Kommunalråd 
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Arbetstidsförkortning – nästa välfärdsreform 

 

Vänsterpartiet vill skapa ett arbetsliv för alla, ett arbetsliv där vi har makt och inflytande 

över våra jobb och där alla orkar arbeta tills pensionen. Idag har vi en allt skarpare 

uppdelning av människor som arbetar för mycket och människor som arbetar så lite att 

de knappt kan försörja sig eller inte alls får jobb. Istället för arbetsglädje och utveckling 

sliter många ut sig långt före pensionen. Genom att minska arbetstiden och anställda fler 

i välfärden så fördelar vi arbetet på ett mer rättvist sätt. Vi vill påbörja övergången till 

sex timmars arbetsdag. 

 

Att genomföra en arbetstidsförkortning kräver ökade resurser till välfärden. Som 

kommun kan vi dock gå före genom att förbereda övergången och visa på de stora 

vinster för hälsan och arbetsklimatet som en arbetstidsförkortning innebär. Därför vill 

Vänsterpartiet som ett första steg införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på 

minst en arbetsplats inom Omvårdnadsförvaltningen under mandatperioden. Syftet är att 

visa på hur förkortad arbetstid fungerar i praktiken och förbereda övergången till sex 

timmars arbetsdag för alla.  

 

Vi arbetar för 

 Införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på minst en arbetsplats inom 

Omvårdnadsförvaltningen under mandatperioden 
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Bostaden – en rättighet 

 

Allas rätt till en bostad till en rimlig kostnad är grunden för Vänsterpartiets politik. 

Gävle kommun ska även sträva efter att i bostadsplaneringen verka för att de 

bostadsområden som finns eller planeras bör innehålla en blandning av alla 

boendeformer. Det ger fler möjlighet att välja var man vill bo och motverkar 

segregation i boendet. 

 

Cirka en tredjedel av Gävles befolkning har Gavlegårdarna AB som hyresvärd. Det är 

kommunens viktigaste redskap för att trygga bostadsförsörjningen. Gavlegårdarnas 

huvuduppgift måste vara att rusta det befintliga bostadsbeståndet på ett sådant sätt att 

hyreshöjningarna blir så låga som möjligt och med ett tydligt hyresgästinflytande. 

Nyproduktionen ska byggas i alla planerade bostadsområden och därmed kunna 

efterfrågas av fler. 

 

Kommunens ägardirektiv för Gavlegårdarna behöver förändras så att de affärsmässiga 

principerna inte går före främjandet av bostadsförsörjningen. Avkastningskrav och 

andra styrande principer bör underordnas bostadsförsörjningsansvaret utan att äventyra 

Gavlegårdarnas långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Ägardirektiven bör vara 

långsiktiga och antas en gång per mandatperiod. 

 

Idag använder kommunen delar av vinsten ifrån Gavlegårdarna för bostadssociala 

projekt. Vi menar att dessa pengar istället bör hanteras inom bolaget och i samråd med 
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de boende, kommunen och intresseorganisationer, stärka utvecklingen i de mest socialt 

utsatta bostadsområdena. 

 

Gavlegårdarnas befintliga bostadsbestånd kan byggas om för att tillgodose behovet av 

större lägenheter, mer tillgängliga med t ex hiss, trygghetsboenden eller äldreboenden. 

Vänsterpartiet säger klart och tydligt nej till fortsatta utförsäljningar av 

bostadsbeståndet. Privata hyresvärdar är generellt sämre när det gäller boinflytande, har 

sämre underhåll och har högre hyreskrav vid renoveringar. 

 

Vi arbetar för 

 Totalstopp för utförsäljning av Gavlegårdarnas lägenheter 

 Ändrade ägardirektiv med lägre vinstkrav 

 Nyproduktion av lägenheter i hela kommunen, inte enbart i de attraktivaste 

områdena 

 Boende och intresseorganisationer ska ges mer makt över bostadssociala projekt 

genom att pengarna inte tas ut som vinst av kommunen  



 

4 

 

Näringsliv och arbetsmarknad 

 

En arbetsmarknad för alla 

Att ha ett arbete förbättrar möjligheterna till tryggad ekonomi, delaktighet, 

förebyggande av isolering och skapande av identitet. På kommunal nivå vill vi arbeta 

för att Gävle kommun ska ta ett större ansvar för att möjliggöra allas rätt till arbete. 

Vänsterpartiet vill att kommunen därför erbjuder praktikplatser, utbildning och 

vägledning av god kvalitét som leder till arbete och studier. Vänsterpartiets ambition är 

att kommunen ska intensifiera arbetet med att minska antalet arbetssökande med 

försörjningsstöd samt att fler kommunala bolag och förvaltningar tillhandahåller 

praktikplatser. Traineeprogram för ungdomar är ett sätt för kommunen att marknadsföra 

sig själv och underlätta kompetensförsörjningen, men framförallt är det en offensiv 

satsning för att ge ungdomar en möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. 

 

Allas rätt till arbete är en fråga om makt och demokrati. Allt fler tvingas acceptera 

otrygga anställningar, tillfälliga anställningar, timvikariat eller projektanställningar. 

Otryggheten försvagar arbetstagarnas och fackföreningarnas ställning på 

arbetsplatserna. Användningen av bemanningsföretag innebär sämre sammanhållning, 

möjligheten för arbetsgivaren att frångå arbetsrättslagstiftningen och ökad otrygghet. 

Därför anser vänsterpartiet Gävle att kommunen inte ska anlita bemanningsföretag när 

kommunen själv kan anställa. 
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Arbetslösheten är fortfarande hög i Gävle kommun och Vänsterpartiet vill att det skapas 

fler arbetstillfällen genom bland annat fler anställda inom vård, skola och omsorg. 

Ökade satsningar på välfärden leder till ökad jämlikhet och jämställdhet genom att alla 

kan få tillgång till utbildning, hälsa, arbete och inflytande. Satsningar på välfärden 

innebär fler jobb och när fler delar på arbetsbördan kan arbetsvillkoren och arbetsmiljön 

förbättras genom minskad stress och arbetsbelastning. 

 

Vänsterpartiet vill sätta fler i arbete bland annat genom att erbjuda anställning till 

personer med försörjningsstöd för att de ska få fotfäste på arbetsmarknaden och tillgång 

till socialförsäkringssystemen. Vi vill investera där behoven finns. Det betyder mer 

pengar till välfärd, infrastruktur och klimatsatsningar. Vi vill ta vara på alla människors 

vilja och förmåga till arbete. Arbetslöshet är ett stort slöseri med mänskliga resurser. 

 

När det gäller upphandling vill vi minska risken för att oseriösa aktörer och prispress 

går ut över kvalité och arbetsmiljö. Kvalitetssäkring och kontroll försvåras när 

verksamheter fördelas ut på många utförare. Vänsterpartiet vill att kommunen ska ta ett 

större ansvar när tjänster och varor köps upphandlas. Vi vill ställa noggranna kvalitets- 

och miljökrav på företag som arbetar åt kommunen och krav ska ställas på att 

kollektivavtal och andra regler som gäller för svensk arbetsmarknad följs även av 

underleverantörer. 

 

Skattepengar ska inte fördelas till aktörer inom välfärdssektorn som drivs med 

vinstintresse och Vänsterpartiet anser att sociala kriterier ska användas i upphandlingar i 

så stor utsträckning som möjligt. 

 

Vi arbetar för 

 Skapa fler praktikplatser inom kommunens verksamheter 

 Traineeprogram utvecklas i samarbete med Arbetsförmedlingen 

 Lärlingsprogram för ungdomar införs med målsättning att skapa fler 

arbetstillfällen  
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Ett levande näringsliv i hela kommunen 

Öppenhet och mångfald innebär att Gävle verkar för ett dynamiskt företagsklimat som 

främjar innovation och entreprenörskap. Vänsterpartiet vill bidra till att skapa goda 

förutsättningar för företagande och arbetstillfällen. 

 

Tillgång till välutbildad och kompetent arbetskraft är av yttersta vikt för såväl den 

offentliga sektorn som för det privata näringslivet. Kommunen ska erbjuda en god 

service för företagen och dess anställda samt erbjuda goda förutsättningar för privat 

företagande. Vänsterpartiet anser att Gävle kan utnyttja sitt geografiska läge med det 

stora utbudet av transportmöjligheter, men vi anser även att det är viktigt att förbättra 

alla former av kommunikation både inom kommunen och med omvärlden. 

 

Det sociala företagandet i kommunen ska stärkas för att möjliggöra för fler att ta sig ut 

på arbetsmarknaden. Dessa företag återinvesterar i huvudsak sina vinster i företaget 

eller i liknande verksamheter. 

 

Vänsterpartiet vill även verka för att stärka det kooperativa företagandet, där personer 

tillsammans delar på arbete och risker samtidigt som de får tillgång till ett större 

nätverk. Kooperativ ägs och styrs demokratiskt och bidrar till arbete och försörjning 

samtidigt som de ger tillgång till gemenskap och inflytande. 

 

Vi arbetar för 

 Det ska finnas välutbildad och kompetent arbetskraft  

 Skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen 

 Kommunens dialog med näringslivet ska stärkas 

 Stärka sociala och kooperativa företag  

 

Enheten för daglig verksamhet, EDV 

Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt och alla människor har 

kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Tillgänglighet och 

delaktighet är en fråga om att ge alla medborgare samma demokratiska rättigheter och 
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möjligheter i samhället. Att göra arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga 

lokaler tillgängliga skulle öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att 

delta i utbildningar, i arbetslivet, och i samhällslivet som helhet. Det är en 

samhällsekonomiskt lönsam investering på både kort och lång sikt. 

 

Människor med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på samma 

villkor som andra. Våra viktigaste åtgärder för att nå detta mål i kommunen är erbjuda 

personer med funktionsnedsättning rätten till en meningsfull sysselsättning och fullt 

deltagande I samhället. Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att bevara och utveckla 

den mångfald av valmöjligheter som brukare erbjuds i den dagliga verksamhet som 

finns inom Enheten för daglig verksamhet.  

 

Vi arbetar för 

 Säkerställa att EDV inte privatiseras  

 EDV ska fortsätta erbjuda verksamheter utifrån brukarnas egna önskemål 
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Samhällets sociala stöd 

 

Äldreomsorg 

Att åldras innebär förändringar i livet. Hälsa och funktioner kan försämras och leda till 

beroende av stöd för sin livsföring. Då är samhällets stöd för vård och omsorg utifrån 

behov värdefullt. Det kan vara avlastning från vård av närstående, service i det egna 

hemmet eller att flytta till annat boende som ger vård dygnet runt. Oavsett skäl till 

förändring är det viktigt att den äldres önskemål tillgodoses för bevarande av vanor och 

stimulans. 

 

Vänsterpartiet vill att äldres behov av stöd och service ska tillgodoses utifrån verklig 

valfrihet i vardagen. Verklig valfrihet i vardagen handlar för Vänsterpartiet om att äldre 

kvinnor och män ska ha stort inflytande över vad de får hjälp med, hur hjälpen utförs 

och när det görs. En reform som innebär verklig valfrihet för äldre kvinnor och män 

som har behov av stöd i sin vardag är också en reform som innebär bättre arbetsmiljö 

för personal. Ansvar och frihet ökar genom att makten, över innehåll, förskjuts till mötet 

mellan brukare och medarbetare. Därmed får också omvårdnadspersonal en mer 

tillfredsställande arbetssituation.  Anställda inom Omvårdnad Gävles äldreomsorg ska 

utan hinder kunna använda sin kunskap och sina erfarenheter för känslan av att göra ett 

gott arbete. Personalens arbetstider är i dag ett problem som måste lösas. Det handlar 

om ”delade turer” som innebär icke sammanhängande arbetsdag, långa arbetsdagar och 
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helgtjänstgöring alltför ofta. Vänsterpartiet har som mål att ”delade turer” endast i 

undantagsfall ska tillåtas. 

 

Vi anser att vård och omsorg till äldre ska bedrivas utan vinstintressen och gärna i 

offentlig regi. Resurser i form av skattemedel ska användas för verksamhet som 

tillgodoser äldre människors behov av stöd för ett värdigt liv. 

 

Gävle kommun har för närvarande elva vård- och omsorgsboenden som bedrivs i egen 

regi och tre vård- och omsorgsboenden som bedrivs på entreprenad av de privata 

utförarna Vardaga och Attendo. Dessutom finns tre äldreboenden som bedrivs helt i 

privat regi av Humana, Attendo och Opalen. I skrivande stund (februari 2018) finns 

utöver kommunens hemtjänst även elva privata företag som bedriver hemtjänst enligt 

Lagen om valfrihetssystem (LOV) som främst innebär fri etablering för privata företag 

Vänsterpartiet anser att inga ytterligare privatiseringar inom äldreomsorgen ska införas. 

Privat vinstdrivande verksamhet, inom Gävle Omvårdnadsnämnd, ska återtas i offentlig 

regi när kontraktstider löper ut. Vår inställning är att varje krona som Gävle 

Omvårdnadsnämnd har ansvar för ska användas till verksamhet för äldre och personer 

med funktionsnedsättning som har behov av stöd. Skattepengar avsedda för personer 

med behov av stöd för sin livsföring ska inte omvandlas till privata vinster. 

 

Att på olika sätt utsätta den kommunala verksamheten för konkurrens har visat sig vara 

en åtgärd som i hög grad leder till försämrade villkor för personalen och därmed också 

för kvaliteten. De närmaste åren kommer många anställda inom 

omvårdnadsförvaltningen att gå i pension. Vänsterpartiet vill att fast anställning av 

nyexaminerade personer från vårdutbildningar görs löpande över tid. Med god 

kompetens i grunden får de nyanställda erfarenhet inför kommande pensionsavgångar. 

Vi vill också att flerspråkighet ska räknas som merit och särskilt när det gäller vård- och 

omsorg av äldre personer med demensproblematik. Dessutom vill vi att anställda med 

annat modersmål än svenska ska få möjlighet att läsa svenska som andra språk under 

arbetstid.  
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De äldres kost ska vara aptitretande och näringsrik, de matlådor som distribueras av 

hemtjänsten, ska uppfylla dessa krav. För de personer som äter lite vid varje måltid, är 

det viktigt att näringsrik kost serveras flera gånger om dagen och är så god, att 

matlusten stimuleras. Vänsterpartiet anser att maten till de äldre ska vara vällagad och 

näringsrik oavsett kostnad. I likhet med vad som ges i vård- och omsorgsboenden bör 

det finnas tillskott av extra protein i den mat som distribueras av hemtjänsten. 

Vänsterpartiet anser också att maten i vård- och omsorgsboenden ska tillagas i egna kök 

och att nyproduktion och ombyggnad av boenden skall utrustas med kök och kock för 

egen matlagning. 

 

Våld mot äldre kvinnor och män kan förekomma både i hemmet eller i vård- och 

omsorgsboenden, utan att det uppmärksammas och anmäls. Det kan vara psykiska, 

fysiska, ekonomiska eller sexuella övergrepp som begås av anhöriga eller personal i 

hemtjänst eller vårdboende. Det kan också vara personal som utsätts för våldshandling 

av brukare. Våld som utövas inom ramen för Gävle kommuns vård och 

omsorgsverksamhet ska anmälas enligt lex Sarah. Vänsterpartiet vill att 

omvårdnadspersonal får utbildning så att de ska kunna upptäcka och hantera 

förekommande våld inom verksamheten. 

 

Antalet äldre kommer enligt prognos att öka och därmed också behov av omvårdnad. 

Samhällsplanering och byggande av boende för äldre kvinnor och män behöver därför 

anpassas löpande. Flera vård- och omsorgsboenden inom Gävle kommun behöver 

ersättas med nya, som uppfyller dagens och framtidens krav om att bland annat kunna 

bo tillsammans om den ena partnern har ett omfattande vårdbehov. Där ska också finnas 

gemensamma utrymmen för att undvika isolering samt personal att tillkalla dygnet runt. 

Det är också viktigt att det finns korttidsplatser och möjlighet till avlastning för 

anhöriga i en omfattning som motsvarar behoven. Oavsett boendeform ska planering av 

offentliga miljöer anpassas till rörelsehindrades livsvillkor. Ingen ska vara fånge i sitt 

eget hem på grund av fysiska hinder. Behovet av anhörigas delaktighet i vårdsituationer 

har över tid ökat. Ett förhållande som Omvårdnad Gävle behöver uppmärksamma, för 

att kunna ge stöd och avlastning i en krävande vardag. 
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Vi arbetar för 

 Den som är i behov av omvårdnad ska kunna vara delaktig i beslut om hemtjänst 

och erbjudas verklig valfrihet om innehåll i beviljad hemtjänst. 

 Anhörigvården ska stödjas och uppmärksammas av kommunen 

 Delade turer ska fasas ut under mandatperioden och ersättas med 

sammanhängande arbetstid och att delade turer införs enbart utifrån enskilda 

arbetstagares önskemål  

 Personals flerspråkighet ska räknas som merit, särskilt när det gäller 

demensvård. Det ska också vara möjligt att läsa svenska som andra språk på 

arbetstid 

 Vård och omsorg ska bedrivas utan vinstintresse och verksamheter som bedrivs 

genom entreprenad och avtal ska återtas till egen regi i takt med att tiden för 

tecknade avtal löper ut 

 Personaltätheten ökar inom vård- och omsorgsboenden 

 Införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på minst ett äldreboende under 

mandatperioden 

 

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 

Rätten till personlig assistans är en förutsättning för värdiga livsvillkor för personer med 

funktionsnedsättning. Den rätten måste tillgodoses och vara likvärdig utifrån olika 

behov. Det kan finnas situationer där vuxna människor med någon form av 

funktionsnedsättning vårdas av anhöriga. Förhållanden som behöver uppmärksammas 

och bemötas om det finns önskemål om stöd från samhället. 

 

Antalet bostäder för personer med funktionsnedsättning i Gävle kommun behöver 

utökas för att motsvara kraven i gällande lagstiftning. Vänsterpartiet anser att dessa 

bostäder i likhet med särskilda vård- och omsorgsboenden för äldre ska drivas i Gävle 

kommuns egen regi. För närvarande finns 42 bostäder varav sex drivs på entreprenad av 

den privata utföraren, Frösunda och två i egen regi av den privata utföraren Attendo. 

Boendestöd i form av personlig omvårdnad, service och/eller ledsagning kan också 
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beviljas. Trots alla dessa möjligheter till stöd saknas det tillräckligt med bostäder för 

personer med olika behov utifrån individuell funktionsnedsättning. 

 

Vänsterpartiet vill att Gävle kommun utökar möjligheten för ungdomar från 

gymnasiesärskolan att få någon form av praktik i Gävle kommuns olika verksamheter. 

Vi vill också att Gävle kommun utökar möjligheten till anställning för personer med 

funktionsnedsättning. För ökad kvalitet och delaktighet inom alla verksamheter som 

arbetar med vård, stöd eller service till personer med psykiska funktionsnedsättningar 

vill Vänsterpartiet se brukarstyrda brukarrevisioner. 

 

För vuxna med psykisk funktionsnedsättning kan arbetsförmågan växla från dag till dag 

och därför kan det vara svårt att fullfölja ett arbete. Arbetskooperativ eller 

dagverksamhet kan därför vara ett alternativ både för sysselsättning och för kontakt med 

andra. 

 

Tillgänglighet för rörelsehindrade är en ständigt aktuell fråga. Genom att berörda 

personer medverkar i kommunens planeringsprocess kan värdefulla erfarenheter vara 

vägledande i ett tidigt skede. Personer med nedsatt funktionsförmåga ska utan hinder 

kunna delta i samhällets hela utbud av kultur- och friluftsverksamhet. Oavsett 

funktionsnedsättning ska samhället vara tillgängligt. Även metoder för att skapa 

delaktighet och sysselsättning bör införas. För att få många personer i sysselsättning vill 

Vänsterpartiet att den framgångsrika metoden Individanpassat stöd till arbete ska 

införas i kommunen. 

 

Vi arbetar för 

 Rätten till personlig assistans ska förbättras och att personer med 

funktionsnedsättning skyddas mot övergrepp 

 Fler särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning och att 

verksamheten drivs i kommunens egen regi  

 Planering och investeringar i den fysiska miljön görs utifrån principen om ett 

tillgängligt samhälle såväl inom- som utomhus 
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 Personer med funktionsnedsättning får möjlighet till någon form av arbete eller 

sysselsättning 

 

Socialtjänsten 

Vänsterpartiet anser att socialtjänsten i Gävle ska kännetecknas av respektfullt 

bemötande i situationer av service och vård samt rättssäkerhet i sin 

myndighetsutövning. Människor som får problem i sin livssituation och söker 

socialtjänstens stöd ska garanteras det stöd de behöver för att kunna leva ett värdigt liv. 

Socialtjänsten ska fungera som det yttersta skyddsnätet för att garantera människors 

livsvillkor. 

 

I ett solidariskt fungerande samhälle minskar behovet av socialtjänstens skyddsnät. 

Genom nuvarande politik är den generella välfärden på väg att raseras vilket leder till att 

allt fler söker stöd av socialtjänstens insatser. I rådande inhumana samhälle är barnen 

den grupp som drabbas mest. Vänsterpartiet vill förbättra livsvillkoren för flickor och 

pojkar som lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd. 

 

Vänsterpartiet vill att socialtjänsten har ett tydligt barnperspektiv i situationer där barn 

berörs. Så långt det är möjligt ska barn slippa komma i kontakt med miljöer där alkohol 

och narkotika används och i vissa fall glorifieras. Ett tidigt förebyggande arbete bland 

barn och ungdomar ska förekomma i all kommunal verksamhet. Här är förskola och 

skola givna arenor, därför bör socialtjänsten finnas där och arbeta sida vid sida med 

skolpersonal för att barn ska ha möjlighet att fullgöra sin skolgång. Stödåtgärder i 

närmiljön är ett arbetssätt som socialtjänsten tillämpar och utvecklar genom att i ett 

tidigt skede erbjuda barn och familjer stöd. Inom ramen för egna nätverk kan värdefulla 

resurser tas tillvara. Unga vuxna under 20 år bör kunna beviljas försörjningsstöd för att 

studera vidare. 

 

Med resurser i närmiljön ökar möjligheten att göra en långsiktig planering och förhindra 

placering i HVB- (hem för vård och boende) eller familjehem. Vänsterpartiet vill 

utveckla familjehemsvården. Barn som lever i familjer där föräldrar av olika skäl saknar 
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förmåga att möta barnets behov av skydd och omsorg ska snarast erbjudas varaktig 

familjehemsplacering. Placering i jourhem ska vara kortast möjliga tid. Barn som är 

placerade i familjehem och behöver stöd i skolan ska garanteras detta, för att utifrån 

egen förmåga nå optimalt lärande. 

 

Socialtjänstens missbruksvård sker enligt nationella riktlinjer. Vänsterpartiet vill särskilt 

uppmärksamma och se till att kvinnor i missbruk får den vård och omsorg de behöver. 

Kvinnor i missbrukskretsar är dubbelt utsatta, både genom våld och genom att de får 

betala med sina kroppar för ett boende. Här vill Vänsterpartiet att det ska finnas 

särskilda boenden för kvinnor. 

 

Socialtjänsten ska genom ett offensivt arbete tillsammans med andra, bidra till att 

minska alkohol- och narkotikakonsumtionen. Detta genom ett gediget uppsökande 

arbete. För ett framgångsrikt resultat är det nödvändigt att samverkan sker med andra 

verksamheter från kommunen, landstinget och andra aktuella organisationer. 

 

Hemlöshet är ett samhällsproblem som aldrig kan accepteras. Att ha en egen bostad kan 

ses som en social rättighet i likhet med tillgång till vård, omsorg, utbildning och arbetet. 

Vänsterpartiet vill verka för ett aktivt arbete med att motverka vräkningar som gör 

medborgare bostadslösa och med särskilt fokus på barnfamiljer. Att värna rätten till 

bostad är ett angeläget arbete inom olika kommunala verksamheter. 

 

Vi arbetar för 

 Ingen person i Gävle ska vara hemlös 

 Ett tydligt barnperspektiv inom socialtjänstens arbete och att barn som lever i 

familjer med långvarigt försörjningsstöd ges särskilt stöd till fritidsaktiviteter 

 Socialtjänsten tidigt satsar på förebyggande insatser för barn och ungdomar, med 

stödåtgärder på hemmaplan för att undvika externa placeringar 

 Socialtjänsten beviljar försörjningsstöd till unga vuxna som får möjlighet att 

studera vidare 

 Förbättrade livsvillkor för barn som lever i familjer med långvarigt 

försörjningsstöd  
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Ett livslångt lärande 

 

Vänsterpartiet vill se en likvärdig skola där alla elever får det stöd och den stimulans de 

behöver för att ta emot, söka och utveckla kunskap. Vänsterpartiet anser att kunskap är 

makt, en demokratisk rättighet och ingen handelsvara. Skolor i Gävle ska hållas fria från 

privatisering, marknadsanpassning och sponsring. Svensk skola ska vara gemensamt 

finansierad och demokratiskt styrd. 

 

I en likvärdig skola styr behoven resursfördelning och alla elever ges därmed 

möjligheter att nå uppsatta mål. Ett av skolans viktiga uppdrag är att, på alla nivåer, 

arbeta för ökad jämställdhet. Med ett medvetet pedagogiskt arbete kan personal 

påverkan utvecklingen av sociala könsroller. Det är därför av stor vikt att personal inom 

förskolan, grundskolan och gymnasiet har pedagogisk kompetens för den uppgiften. 

Det fria skolvalet har skapat segregation och ökade klyftor i samhället. Varje kommunal 

skola ska vara så bra att den utgör det självklara valet av skola. Och i skolan ska alla 

elever ges likvärdiga förutsättningar att nå målen. 

 

Rätten till ett väl fungerande modersmål är grundläggande för all inlärning och ett gott 

självförtroende. Ett starkt modersmål ger förutsättningar att tillgodogöra sig andra 

kunskaper samtidigt som det förmedlar en del av elevers kulturarv och stärker deras 

självkänsla. Skolans verksamhet ska stimulera alla elever till lärande. För att vägleda 
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dessa utifrån ett könsneutralt perspektiv och synliggöra rådande sociala könsroller bör 

personal inom skolan erbjudas möjlighet att stärka sin genuskompetens. 

Skolans olika nivåer ska erbjuda möjlighet till vidgade vyer och referensramar. Genom 

olika kulturella aktiviteter skapas människors möjlighet för ökad förståelse och kunskap 

om varandras likheter och olikheter. 

 

Skolan är en av samhällets viktigaste arbetsplatser för både elever och anställda. 

Personalen måste ges bra förutsättningar för att kunna möta individuella behov av stöd i 

skolans vardagssituationer. Behöriga lärare, specialpedagoger, skolhälsovård och 

studievägledare är resurser som skapar förutsättningar för elevers utveckling och goda 

studieresultat. 

 

Studera i Gävle 

I Gävle kommun finns möjlighet till inlärning och studier på olika nivåer. Från förskola 

nära bostaden till en högskola med brett utbud. Förskolan erbjuder pedagogiskt utbildad 

personal och goda möjligheter till lärande genom lek, både ute och inne. Grundskolan 

har behöriga lärare och skolor som är tillgängliga för alla skolbarn. För barn som har 

behov av särskilt stöd ska det finnas resurser. Modersmålsundervisning erbjuds i många 

olika språk. Gävle kommuns gymnasieskolor har behöriga lärare, är centralt belägna, 

har högkvalitativ utrustning och utbildade pedagoger. Vänsterpartiet vill bygga vidare 

på dessa goda förutsättningar för att skapa en ännu bättre skola i Gävle. 

Skolan är arbetsplats för såväl elever som lärare. Därför ska både elevers och lärares 

intressen och åsikter vägas in i skolornas arbetsmiljöarbete. Ett omfattande 

renoveringsarbete pågår för att förbättra den fysiska arbetsmiljön i Gävle kommuns 

skolor. Samtidigt är det angeläget att den psykosociala arbetsmiljön uppmärksammas 

och åtgärdas vid behov. Skolan har en viktig roll i att stimulera och upprätthålla ett 

demokratiskt samhälle. 

Vänsterpartiet vill ge Elevråden och Ungdomsrådet egna ekonomiska resurser att själva 

förfoga över för att undvika en beroendeställning till skol- och kommunledning. Miljö- 

och klimatfrågor måste belysas genom hela utbildningssystemet, att vara klimatsmart 
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ska genomsyra hela den kommunala skolans verksamhet. Vänsterpartiet vill också att 

alla elever under sin skolgång får en ordentlig introduktion till arbetslivet. 

Skolbiblioteken är en förutsättning för att ge elever möjlighet att läsa och inhämta 

information på egen hand. Vi arbetar för att alla skolor ska ha ett eget skolbibliotek med 

tillgång till bibliotekarie. 

Alla ska kunna välja vegetarisk mat i skolan, istället för att behöva motivera sitt val ska 

varje elev enkelt kunna välja vegetarisk mat. 

Gävle kommuns olycksfallsförsäkring för elever gäller idag endast under skoltid Alla 

elever kommer inte ifrån hem där man ha möjlighet att teckna en fullgod försäkring för 

sina barn. Därför ska olycksfallsförsäkringen utökas så att den gäller hela året. 

 

Vi arbetar för 

• Mer resurser till skolan för ökad måluppfyllelse 

• Både elevers och lärares intressen och åsikter ska vägas in i skolornas egna 

ekonomiska resurser att förfoga över. 

 Att alla skolor i Gävle kommun ska ha ett skolbibliotek 

 Skolans förebyggande arbete ska stärkas genom samarbete med socialtjänst och 

ideella organisationer 

 Ökade resurser till elevhälsovården 

 Alla elever ska vara olycksfallsförsäkrade, även på fritiden 

 

Förskolan 

Vänsterpartiet anser att barns utvecklingsbehov ska vara utgångspunkt för förskolans 

pedagogiska verksamhet. Det innebär att antalet pedagoger i förhållande till antalet barn 

i en grupp ska hålla den nivå som gör att varje enskilt barn får relevant stöd för sin 

utveckling. Minskade barngrupper är speciellt viktigt i åldrarna 1-3 år. 

Förskolan ska vara tillgänglig för alla barn, oavsett föräldrars inkomst, arbetstider, eller 

livssituation. Föräldrar med varierad och obekväm arbetstid ska ges samma möjlighet 
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till barnomsorg som föräldrar som arbetar dagtid måndag till fredag. För att upprätthålla 

en god kvalitet i förskolan är antal vuxna i förhållande till barn i varje grupp avgörande. 

För många småbarnsföräldrar och barn innebär dagens stora barngrupper stress och oro 

för situationen i förskolan och barnens utveckling. 

Ett av förskolans uppdrag är att arbeta för ökad jämställdhet. Med ett medvetet 

pedagogiskt arbete kan förskolans personal påverka utvecklingen av sociala könsroller. 

Det är därför av stor vikt att personal på förskolan har rätt pedagogisk kompetens. 

Vänsterpartiet vill att förskolan har förutsättningar att uppmärksamma barns behov av 

modersmålsundervisning. Som komplement till förskolan ser vi gärna att det, i olika 

delar av kommunen, finns öppna förskolor. 

 

Vi arbetar för 

• Föräldrar med obekväma arbetstider ska ges möjlighet till förskoleplats för sina 

barn utifrån behov 

• Gruppstorlekar i förskolan minskas och anpassas till rådande möjligheter att se 

varje barn 

• Barn i förskolan ska ha möjlighet att utveckla sitt modersmål 

 

Förskoleklassen 

Förskoleklassen är övergången från förskola till grundskola, från och med hösten 2018 

är förskoleklassen obligatorisk för alla barn. Här ska förskolans pedagogik, där lärandet 

utgår ifrån barns lek tillämpas. Vänsterpartiet arbetar också för att den pedagogik som 

finns inom förskolan och förskoleklasserna ska kunna användas även i den tidiga 

grundskolan.   

 

Vi arbetar för 

• Förskolans pedagogik och arbetssätt ska få spridning och genomslag i den tidiga 

grundskolan 
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Fritidshem och fritidsklubbar 

Fritidshem och fritidsklubbar (skolbarnomsorgen) ingår i det samlade 

utbildningssystemet och ska komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid 

och stöd i deras utveckling. 

Skolbarnsomsorgen och skolan ska tillsammans utgöra en helhet som bidrar till barns 

allsidiga utveckling och lärande. Därför behövs pedagogiskt utbildad personal och 

minskat antal barn i skolbarnsomsorgens grupper. 

Skolbarnsomsorg ska ingå som en integrerad del i en samlad skoldag inom ramen för 

skolans läroplan. Mot den bakgrunden är det angeläget med pedagogisk kompetent 

personal i den verksamhet som måste vara anpassad för skolbarns behov. 

 

Vi arbetar för 

• Ökad personaltäthet i skolbarnsomsorgens grupper 

 

Grundskolan 

Grundskolan ska vara en gemensam grundutbildning för alla barn oavsett sociala 

villkor, funktionsnedsättning, religion, härkomst, eller var man bor. I grundskolan ska 

elever med olika bakgrund kunna samlas för att tillägna sig grundläggande kunskaper 

och färdigheter som behövs i ett framtida perspektiv. Genom att introduceras i ett 

vetenskapligt förhållningssätt och få en bred allmänbildning berikas också elevers 

referensramar. 

I den likvärdiga skolan har alla barn rätt till en bra utbildning, rätt till hjälp efter behov 

och rätt till bra kost. Näringsriktiga och regelbundna måltider är bra både för hälsa och 

lärande, därför ska skolan erbjuda fler avgiftsfria måltider som till exempel frukost och 

mellanmål. 

Minskat antal barn i undervisningsgrupper och en ökad personaltäthet är förutsättningar 

för att stärka de elever som får minst stöd hemifrån i sina studier. 
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För elever med behov av särskilt stöd bör arbetet med små grupper fortsätta att 

utvecklas. Vänsterpartiet vill att skolan ska erbjuda läxhjälp under skoldagen eller i 

anslutning till den. 

Simkunnighet är bland det viktigaste att lära sig som elev, det är ett krav för att få betyg 

i Idrott och hälsa. Idag är simkunnigheten starkt kopplad till klass där många elever med 

låga inkomster har sämre förutsättningar att lära sig simma. Vänsterpartiet vill därför 

göra en extra satsning på simundervisning i Gävles skolor. 

 

Vi arbetar för 

• Personaltätheten i skolan utökas 

• Skolan ska kompensera barns olika förutsättningar 

• Införa rätten till läxhjälp under skoltid 

• Erbjuda alla barn frukost eller mellanmål 

• Extra satsning på simundervisning för att säkra att alla elever får betyg i Idrott 

och hälsa. 

 

Gymnasieskolan 

Vänsterpartiet anser att varje elev, oavsett program, ska lämna gymnasieskolan i Gävle 

med stärkt självkänsla och goda förutsättningar att vara en aktiv och delaktig 

samhällsmedborgare. Alla elever i gymnasiet ska nå gymnasieexamen, och vara väl 

rustade för fortsatta studier eller arbetslivet. 

Vänsterpartiet vill se ett ökat samarbete mellan kommunerna i Gästrikland och önskar 

därför ett införande av möjlighet att fritt söka till gymnasieskola inom Gästrikland. 

Dessutom förordar vi att det ska finnas fler möjligheter till lärlingsutbildning och en 

utökad inriktning mot miljö- och klimat. Gymnasieskolan ska medverka till att bryta det 

könssegregerade mönster som finns i samhället genom att alla gymnasieprogram får 

likvärdiga resurser utifrån vad som krävs för att uppnå god kvalité på utbildningen. 

Såväl lärare som studie- och yrkesvägledare ska ha kunskap i jämställdhet och 

jämställdhetspedagogik. 
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För Vänsterpartiet är arbetsrätten central. Vi har därför på olika sätt påtalat 

gymnasieskolans betydelse för att stärka elevernas kunskaper i dessa frågor och därmed 

förbereda gymnasieelever för kommande arbetsliv. Därmed ges också bättre 

förutsättningar för förståelse av värdet med att vara fackligt ansluten. 

Vänsterpartiet vill också att feministiskt självförsvar införs som reguljära kurser på 

schemat. Feministiskt självförsvar syftar till att stärka unga kvinnors självförtroende och 

motverka fysiska och psykiska övergrepp. I kursen ingår även moment att avvärja 

fysiska hot. 

Det politiska samtalet i skolan är viktigt för att motverka antidemokratiska krafter. 

Därför är det angeläget att gymnasieskolorna är en arena för politisk debatt, kultur och 

föreningsliv. 

 

Vi arbetar för 

• Alla gymnasieelever ska nå gymnasieexamen och att gymnasieskolorna ska vara 

en arena för politisk debatt, kultur och föreningsliv 

• Det införs möjlighet att fritt söka till gymnasieskola i Gästrikland och att det 

ordnas fler möjligheter till lärlingsutbildning 

• Ett aktivt arbete för att bryta sociala könsroller samt att arbetsrätt och 

feministiskt självförsvar ingår som en viktig del i undervisningen 

 

Vuxenutbildning 

Vänsterpartiet Gävle arbetar för en vuxenutbildning vars främsta mål är att utveckla 

eleverna till kritiskt tänkande individer och ge dem möjlighet att stärka sin ställning i 

arbets- och samhällslivet.  

Kommunens vuxenutbildning är ett verktyg för att invånarna ska kunna utvecklas och 

förkovra sig under hela livet oavsett ålder, etnicitet, kön och klass. En bra utbildning ger 

goda förutsättningar att minska de sociala och ekonomiska klyftorna samtidigt som det 

ger en möjlighet för individen att utveckla sina kunskaper och sin kompetens och främja 

den personliga utvecklingen.  

 



 

22 

 

Vänsterpartiet anser att vuxenutbildningen kan anpassas bättre efter arbetslivets och 

människors förutsättningar med en tydlig satsning på riktade utbildningar mot 

bristyrken gärna i form av lärlingsutbildningar kopplade till näringslivet och 

kommunens bolag och förvaltningar. 

 

Lärande på arbetsplatsen är ett kompetensutvecklingsprogram som innebär att personal 

får studera och uppgradera sin behörighet under arbetstid och validera tidigare 

utbildnings- och yrkeserfarenhet. Det bör också finnas en utökad flexibilitet i 

verksamheten och möjlighet till distansutbildning.  

 

Vänsterpartiet arbetar för att kommunal vuxenutbildning ska ske i egen regi. Ett 

långsiktigt kvalitetsarbete kan enligt oss bedrivas bättre i egen regi med ett stort 

personal- och elevinflytande samt tydligare reglerad undervisningstid.  

 

Sverige har tagit emot många flyktinginvandrare de senaste åren. Detta ställer krav på 

bättre och snabbare etablering. Vänsterpartiet vill att SFI och folkhögskolor ska erbjuda 

språkundervisning från dag ett, då vi anser att språket är avgörande för människors 

möjlighet till en bra etablering.  

Arbete är nyckeln till nyanländas etablering och vägen dit går ofta via utbildning, men 

det är viktigt att undervisning i Svenska för invandrare (SFI) går att kombinera med 

andra studier och praktik. Vänsterpartiets uppfattning är att Gävle kommun ska erbjuda 

studie- och yrkesvägledning för vuxna på olika modersmål för att bättre synliggöra 

elevers nuvarande situation, möjligheter och valalternativ. 

 

Vi anser att det är angeläget att vuxenutbildningens elever får en starkare elevhälsa 

kopplad till sin undervisning. Eleverna ska ges de bästa förutsättningarna för att klara 

sina studier och  

elevhälsan ska bidra till att skapa skolmiljöer som är stimulerande för elevernas lärande, 

utveckling och hälsa. Elevhälsan ska ha sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och 

verka förebyggande och hälsofrämjande, men ska även stödja elevernas utveckling mot 

målen. 
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Idag omfattas inte anställda inom den kommunala vuxenutbildningen av karriärtjänsten 

lärarlönelyftet. Vänsterpartiet arbetar för ett annat, mer rättvist system för att stärka 

lärarnas status. I väntan på detta ska dock även den kommunala vuxenutbildningen 

omfattas av nuvarande system. Lärarbristen inom vuxenutbildning och SFI är stor. För 

att locka fler lärare behövs bättre villkor och högre status. Det skulle bland annat kunna 

lösas genom att satsa på förstelärartjänster i vuxenutbildningen. 

 

Vi arbetar för 

 Garanterad tid med lärare i gymnasiet 

 Stärkt elevhälsa för kommunens vuxenutbildning  

 Lärlingsutbildningar kopplade till kommunala bolag och förvaltningar 

 Även anställda vid den kommunala vuxenutbildningen ska omfattas av 

karriärtjänster och lärarlönelyftet 

 Möjliggöra för nyanlända att lära sig svenska under asylprocessen  

 Införa studie- och yrkesvägledning på olika modersmål   
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En hållbar och framtidsinriktad kommun 

 

 

Västvärldens förbrukningstakt av naturens resurser är ohållbar och om 

utvecklingsländerna skulle använda naturens resurser på samma sätt som i västvärlden 

behövs fem jordklot. En drastisk omställning är nödvändig, en omställning som börjar 

här hos oss. Klimatkrisen är också en klassfråga, naturen övernyttjas mest av de rika 

medan effekterna känns hårdast hos fattiga och marginaliserade. 

 

En social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet måste vara målet för vår omställning. Vi 

tar Gävle kommuns klimatmål på allvar och vill skärpa dem ytterligare. Senast 2040 ska 

Gävle kommun som geografiskt område vara klimatneutralt. 

 

Gävle kommuns Miljöstrategiska program är den viktigaste handlingsplanen vi har och 

Vänsterpartiet vill att programmet ska vara styrande vid beslut i kommunens alla 

förvaltningar och bolag. 

 

En omställning till ett klimatneutralt samhälle bygger främst på politiska åtgärder. Men 

vi behöver även stöd ifrån ideella organisationers arbete och människors eget 

engagemang för att omställningen ska lyckas. Föreningar och enskilda individer ska ges 

utrymme att föra in kunskap till det parlamentariska arbetet. Klimathotet möter vi bäst 

genom en inkluderande och offensiv omställning.  
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Biologisk mångfald  

Hotet mot den biologiska mångfalden är akut, utan kraftiga åtgärder riskerar en 

majoritet av alla djurarter att dö ut. Som kommun har vi stora möjligheter att använda 

vår gemensamt ägda mark till att främja en biologisk mångfald. 

 

Skogs- och jordbruket är idag inte hållbart och bidrar starkt till minskad biologisk 

mångfald. Som markägare, tillsynsmyndighet och informatör ska Gävle kommun gå 

före och hitta vägar för att förena levande skogar med ett mer hållbart skogs- och 

jordbruk. 

 

 Vi arbetar för 

 Gävle kommun medverkar till att återställa våtmarker och andra biotoper som 

gynnar ett rikt djurliv. 

 Ökad lokal ekologisk produktion och värna odlingsmark. 

 Inga nya bostads- eller industriområden på jordbruksmark 

 Röjning och avverkning i kommunens skogar och friluftsområden görs på ett 

sätt som ger föda och skydd åt insekter, fåglar och kräldjur. 

 Hänsyn till miljö och djurlivet vid infrastrukturplanering, exploatering och 

bostadsbyggande. 

 

En stad som håller ihop 

Gävle växer och det ställer nya utmaningar på hur vi bygger och utvecklar vår stad. 

Många människor vill bo i innerstad och att vi bor lite tätare innebär på många sätt en 

god hushållning av resurser. Istället för att staden glesas ut så ska Gävle växa genom att 

parkeringar, nedlagda industritomter och andra ”döda” ytor bebyggs med både bostäder, 

kontor, handel och lokaler för tillverkning i mindre skala. Gävles 

miljonprogramsområden ska utvecklas till stadsdelar som hänger ihop med resten av 

staden. Här förordar vi särskilda satsningar på mer blandad bebyggelse och att skapa 

förutsättningar för att fler ska kunna få arbete. 
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Gävles historiska miljöer ska skyddas särskilt och utvecklas varsamt i samklang med 

befintlig bebyggelse. En mer varierad arkitektur än dagens modernism är nödvändig för 

att människor ska acceptera en förtätning och att Gävle förblir en vacker miljö. En akut 

insats för att bevara kulturmiljön är att Villa Sjötorp inte rivs utan flyttas till en ny plats 

på Norrlandet. 

 

De externa köpcentrumen är ohållbara ur både miljö- och kostnadssynpunkt. Stora 

summor slösas bort på ny infrastruktur i stadens ytterkanter medan centrumhandeln går 

kräftgång. Köpcentrum slår också hårt mot mindre handlare i kommunens mindre 

tätorter. Det är dags att säga nej till en fortsatt expansion och istället satsa på lokala, 

mindre butiker. 

 

Grönskan i Gävle är älskad av alla, vår stad är lummig och ska så förbli. Alla 

medborgare ska ha tillgång till goda utemiljöer. Träd ska endast fällas när det verkligen 

är nödvändigt, stadens alléer ska bevaras för ytterligare generationer. Staden ska 

fokusera på att plantera fler träd och grönytor på gator som idag saknar grönska. Parker 

ska ha en god belysning och utformas så att de upplevs som trygga och välkomnande. 

 

Vi arbetar för 

 Gävle stad ska växa främst genom förtätning 

 En mer varierad arkitektur och stadsbyggnad 

 Villa Sjötorp bevaras och flyttas till en ny plats 

 Parker och gröna stråk i tätorter bevaras och ytterligare grönområden skapas. 

Tillgång till grönytor ska särskilt prioriteras kring förskolor, skolor och 

äldreboenden 

 Ett stopp för utbyggnaden av externa köpcentrum 

 Värna stadens träd och bevara allén längs med Gavleån 
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Vattnet, vår viktigaste resurs 

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en ovärderlig resurs. Främmande 

kemikalier ska på alla sätt förhindras att nå grundvattnet. För att säkerställa dricksvatten 

i framtiden behöver Gävle kommun arbeta med att trygga vattenförsörjningen genom 

tillgång till reservvattentäkter. Det finns dock fortfarande behov av att åtgärda dagvatten 

från gator och parkeringsplatser och avloppsvatten som breder ut sig vid kraftig 

nederbörd.  

 

Vänsterpartiet i Gävle har påtalat behovet av att arbeta med olika projekt för vattenvård 

och havsliv samtidigt som en undersökning av tillståndet för Gävles kust skulle ge 

värdefull kunskap om behov av åtgärder.  

 

Vi arbetar för 

 Arbetet med att höja vattenkvalitén i kommunens åar och vattendrag 

intensifieras 

 Bebyggelse planeras med hänsyn till vattenfrågorna och vattentäkten 

 Nya avloppssystem görs kretsloppsanpassade och att kommunens vattentäkter 

skyddas från miljöförstörande verksamhet. 

 Livet i havet skyddas genom marina reservat och att Gävle hamn byggs ut så 

miljövänligt som möjligt. 

 Gävle kommun säkrar en reservvattentäkt. 

 

Trafik och infrastruktur 

Utgångspunkt för stadsplanering ska vara trafik på människans villkor. Det ska fungera 

bra att promenera, cykla och åka kollektivt. Luften ska vara hälsosam att andas på alla 

platser i staden. 

 

Vänsterpartiets prioriterade trafikpolitiska mål är avgiftsfri kollektivtrafik för alla i hela 

Gävle kommun. På vägen dit har fria resor för pensionärer införts, nästa steg är att 
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införa avgiftsfria reser för barn, ungdomar och studenter. Gävles växande befolkning 

innebär att det nuvarande bussystemet riskerar att nå sin kapacitetsgräns. 

Kollektivtrafiken bör därför, förutom att bli avgiftsfri, också utvecklas med bättre 

linjesträckning, tätare turer och bättre framkomlighet med fler bussgator och 

snabblinjer. På längre sikt kan det bli aktuellt att bygga spårbundna system i Gävle för 

att öka kapaciteten. Vänsterpartiet vill hålla dörren öppen för detta genom 

kunskapsinhämtning och att nya stadsdelar byggs på ett sätt som inte hindrar en 

framtida utbyggnad av spårtrafik. 

 

Möjligheten att resa med tåg måste utökas till fler orter i kommunen. Vänsterpartiet 

verkar därför för att nya stationer i Bergby och Oslättfors byggs. 

 

Färre bilar i centrum ser vi som en självklarhet för att stadskärnan ska kunna utvecklas 

till en plats där människor ska kunna bo och vistas i en lugn, ren och säker miljö. De 

bilar som kör i stadskärnan ska göra det på gående och cyklisters villkor. För att detta 

ska fungera måste de utöver en god kollektivtrafik finnas parkeringshus med rimliga 

avgifter och infarts- och pendlarparkeringar. Cykeltrafiken ska prioriterats före 

biltrafiken vilket innebär fler cykelvägar, inte bara i Gävle centrum och i alla 

kommunens tätorter. Fler och bättre cykelparkeringar är också nödvändigt. 

Hastighetsgränserna ska justeras utifrån trafiksäkerhet och miljöhänsyn i första hand. 

Att minska hastigheten från 40 km/t till 30 km/t innebär ofta skillnaden mellan liv och 

död för en gående eller cyklist om olyckan är framme. 

 

Utanför Gävle stad finns det många som måste använda bilen, då ska infrastrukturen 

finnas för att möjliggöra ett hållbart bilresande. Laddstolpar för elbilar och 

biogasstationer ska finnas i varje tätort. Kommunala vägar på landsbygden måste hålla 

en god standard och vara trafiksäkra. För att säkerställa god kvalitet på mindre vägar 

vill vi också se ett starkare samarbete med vägföreningar och utöka stödet.  
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Vi arbetar för 

 Införa avgiftsfri kollektivtrafik för alla i Gävle kommun på sikt 

 Permanenta fria resor för pensionärer och införa avgiftsfri kollektivtrafik för 

barn och ungdomar under mandatperioden 

 Regionala stationer för tåg i Bergby och Oslättfors 

 Fler laddstolpar för elbilar 

 Ordentliga pendlar- och infartsparkeringar med snabb kollektivtrafik till 

stadskärnan 

 Stärka kommunens kontakt med vägföreningar och öka stödet 

 Fler, bättre och säkrare cykelvägar i alla kommunens tätorter 

 En särskild satsning på trafiksäker miljö utanför förskolor, och skolor 

 

Smart markpolitik och byggande  

Vänsterpartiet vill att resurshushållning och kretsloppstänkande ska vara styrande 

för Gävle kommuns stadsplanering. Nybyggnation ska främst ske på mark som 

redan är tagen i anspråk, jordbruksmark ska skyddas från exploatering. 

Nybyggande ska genomsyras av lågenergilösningar och kretsloppstänkande. 

Kommunala avgifter och taxor utformas så att de stödjer miljömässiga, 

energibesparande och kretsloppsfrämjande lösningar. Försiktighetsprincipen ska 

vara ledstjärna för fastställande av nivåer och gränsvärden för strålning och 

påverkan från nya och gamla kemikaliesammansättningar. 

 

Fria obebyggda kuststräckor som ännu återstår ska bevaras och skyddas. Detta för 

att behålla naturvärden och ge möjligheter till naturupplevelser som främjar 

turism och ett rörligt friluftsliv. 

 

Vi arbetar för 

 Andelen lågenergi- och passivhus vid nybyggnad ska öka 

 Ökad byggnation med trä och andra hållbara material. 

 En varsam exploatering av Norrlandet, karaktären som ströv- och 

friluftsområde för Gävles medborgare ska bevaras 
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 Gävle kommuns anläggningar och investeringar granskas utifrån 

miljösynpunkter avseende materialval, transporter, med mera 

 En markpolitik som gynnar hållbar utveckling, jordbruksmark ska skyddas 

från exploatering 

 

Ren energi 

Samhällets energiförsörjning ska lösas med hänsyn till biologisk mångfald och andra 

ekologiska förutsättningar. I det arbetet är Gävle kommun är mycket framgångsrika och 

arbetet som ska fortsätta i oförminskad styrka. Gävle kommun ska informera och 

utbilda kommunens personal och medborgare i miljövänligt och effektivt 

energianvändande. 

 

Energianvändningen är ojämnt fördelad i samhället, människor med hög inkomst 

använder mer energi än låginkomsttagare och män använder mer energi än kvinnor. I 

Gävle kommuns arbete för att minska energianvändandet ska denna ojämlikhet 

uppmärksammas och motverkas. 

 

Vi arbetar för 

 Fortsatt användande och utveckling av förnyelsebar energi såom solenergi, 

fjärrvärme och spillvärme 

 Öka användande av lokalt producerad biogas hos stadsbussarna 

 Gävle kommun aktivt arbetar för ökad jämlik energianvändning i samhället 

 Snabba upp arbetet med att renovera kommunala fastigheter för ökad 

energieffektivisering 
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Hållbara inköp 

Vår kommun ska vara förebild för det övriga samhället genom att arbeta för goda 

arbetsförhållanden och en hållbar miljö. Vänsterpartiet vill att Gävle kommun ska ta ett 

större ansvar när tjänster och varor köps in eller upphandlas.  

 

Vänsterpartiet vill också att Gävle kommun ställer krav på att företag som arbetar åt 

kommunen följer kollektivavtal och andra regler som gäller för svensk arbetsmarknad. 

Det ska ställas noggranna kvalitetskrav på de företag som anlitas. Anbud där man kan 

misstänka till exempel svarta jobb eller lönedumpning ska väljas bort. Vi vill utforma 

upphandlingskraven så att endast företag med goda social hållbarhet vinner 

upphandlingar, i detta anser vi att kollektivavtal och rätt till heltid är en självklar del. 

Gävle kommun ska ha höga miljökrav vid inköp och upphandling. Energianvändning, 

transporter, miljögifter, avfall och djurskydd ska tas med i den bedömning som görs. 

Lokala matproducenter ska gynnas. 

 

Vi arbetar för 

 Gävle kommun säljer av aktie- och fondinnehav i klimatförstörande bolag 

 Höga krav när det gäller arbetsrätt, miljö och kvalitet vid inköp/ upphandling av 

varor och tjänster och att en etisk kod tas fram för företag som vill samarbeta 

med kommunen 

 Gävle kommun i sin inköpspolicy poängterar vikten av tillgång till KRAV-

märkt mat till skola, vård och omsorg 

 Gävle kommun köper varor och tjänster som gynnar rättvis handel och social 

utveckling för att bli ett Fair Trade City 

 Gävle kommun ska ställa hårda krav på social hållbarhet vid upphandlingar 

 Öka andelen vegetarisk mat vid kommunens egna kök 
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Hållbar konsumtion och livsstil  

I en hållbar livsstil har konsumtion av nya varor en betydligt mindre omfattning än i 

idag. En större andel av det vi konsumerar behöver produceras på närmare håll och 

givetvis produceras med ekologiska och hållbara metoder. Mer lokalt gynnar den lokala 

ekonomin samtidigt som transporterna kan minskas. Det gäller både livsmedel och 

annan konsumtion. Det är en nödvändig förändring vi behöver arbeta för om 

miljöförstöring och klimatförändringarna ska hindras i tid. De varor vi konsumerar 

måste också få en längre livslängd. Att laga och sköta om sina ägodelar är hållbar 

livsstil. 

 

Att låna av varandra och äga tillsammans likaså. Produktdesign och företagsmodeller 

som bygger på cirkulär ekonomi ska prioriteras medan ohållbar linjär produktion 

behöver fasas ut. I Gävle finns flera goda exempel som kan utvecklas vidare. 

Sportoteket, där man kan låna sport- och fritidsutrustning gratis är ett projekt som vi vill 

sprida till hela kommunen. 

 

Vi arbetar för 

 Behålla kommunens hållbarhetsstrateger och utveckla deras arbetsområden 

 Kommunen ska driva bytes- och låneverksamhet för cyklar, gärna med tillgång 

till gör-det-själv verkstad 

 Utveckla Sportoteket och göra det tillgängligt i alla stadsdelar och större tätorter 

i kommunen 

 Satsa på den cirkulära ekonomin med tillvaratagande av restprodukter och 

restenergi, låne- och delningsekonomi samt ekodesign.  
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Kultur och fritid för alla 

 

 

Kulturen återspeglar samhället. Kultur förändrar samhället. Kultur gör människor 

medvetna om sig själva och samhället. Därför är det så viktigt att kulturen får verka 

fritt. Att den varken underkastas censur, ideologier eller kommersialism. Vänsterpartiet 

anser att kultur skall vara tillgänglig för alla. Vänsterpartiet prioriterar barn och unga 

men kultur förenar och alla ska ha möjlighet ta del av olika kulturyttringar. 

Kulturpolitiken är ett viktigt verktyg i arbetet för att försvara de mänskliga rättigheterna 

och alla människors lika värde och bekämpa könsmaktsordning, heteronorm, den 

strukturella rasismen och klassamhället.   

 

Vi vill att alla barn ska ha möjlighet att både uppleva och pröva på olika kulturyttringar.  

Barn som ges möjlighet att utöva kultur får ökat självförtroende, stärker sin 

problemlösande förmåga och blir bättre på socialt samspel. Vänsterpartiet anser att alla 

barn ska få möjlighet att pröva på olika kulturyttringar. Även de som inte är 

kommersiellt intressanta. Vi vill stärka de icke-kommersiella mötesplatser där vem som 

helst kan utöva och möta kultur. 

 

Vänsterpartiet arbetar för en utbyggnad av musikprojektet El Sistema, som idag finns i 

Sätra och låter barn uppleva och utöva musik tillsammans med bland annat Gävle 

symfoniorkester. 
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En avgörande tillgänglighetsfråga är avgifterna till kulturskolan. Vänsterpartiet anser att 

barn från alla familjer, oavsett ekonomi eller social ställning, ska ges möjlighet att delta 

i kulturskolans verksamhet. För att detta ska bli möjligt måste avgifterna till 

kulturskolan på sikt tas bort. Under mandatperioden kommer vi därför att arbeta för att 

detta avgifterna som ett första steg skall sänkas. 

 

Vi arbetar för 

 En öppen och tillgänglig kultur i Gävles olika stadsdelar som möjliggör 

mötesplatser 

 Barn och ungdomar skall kunna möta, prova på och delta i olika kulturaktiviteter 

 En avgiftsfri kulturskola. Som ett första steg skall avgiften sänkas under 

mandatperioden 

 

Fritid 

En meningsfull fritid är viktig oavsett ålder. Vänsterpartiet arbetar för att fritidsgårdarna 

ges möjlighet att erbjuda behovsstyrd verksamhet till sina besökare. Gävles olika 

fritidsgårdar skall alla vara tillgängliga och välkomnande oavsett kön, sexuell läggning, 

etnicitet eller funktionsnedsättning. Vi vill se minst en fritidsgård hbtq-certifierad under 

mandatperioden. 

 

Familjebadet i Boulongerskogen har blivit en stor succé, en stadsnära badplats ger fler 

Gävlebor möjligheten att njuta av bad och lek, kostnadsfritt. Det är viktigt att familjer 

och barn i centrala Gävle kan bada i sin närmiljö utan beroende av bil för att komma till 

en naturlig badplats. Vänsterpartiet har arbetat för möjligheten att bada i Gavleån och 

det har nu blivit möjligt. Under mandatperioden vill Vänsterpartiet att byggandet av 

etapp tre av badet påbörjas för att ytterligare förbättra familjebadet. 

 

Vi arbetar för 

 Etapp tre för badplatsen i Boulognerskogen färdigställs 

 Säkerställ alla badplatser i kommunen vad gäller vattenkvalité.  
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Stadsbiblioteket och närbiblioteken 

Gävle behöver ett nytt stadsbibliotek med ett utvecklande och spännande innehåll som 

vänder sig till gävleborna och de som besöker oss. Vänsterpartiet vill se ett 

kulturkvarter med ett nytt Stadsbibliotek. Vi ser gärna att Slottstorget, Årummet och 

gamla Gefle är grunden för detta kulturkvarter.  

 

Närbiblioteken finns ute i stadsdelarna och på mindre orter. De har utvecklats till 

mötesplatser för de äldre och de yngre i respektive stadsdel. Vänsterpartiet vill arbeta 

för att utveckla närbibliotekens service och verksamheten utökas. 

 

Vi arbetar för 

 Arbetet med ett nytt stadsbibliotek ska påbörjas under mandatperioden 

 Utökade öppettider och service på närbiblioteken, både i stadsdelarna och på 

 mindre orter 

 

Idrott 

Idrott är en omtyckt och betydelsefull del av samhället, och Vänsterpartiet vill stärka 

och utveckla idrottsrörelsens möjligheter. 

 

Idrotten spelar idag en mycket viktig roll vad gäller möten mellan olika 

samhällsgrupper. Inom idrotten möts personer med olika etniskt ursprung, från olika 

samhällsklasser och med olika värderingar, och skapar på så sätt förståelse och 

sammanhållning mellan människor. I Gävle ser vi hur vissa idrottsföreningar själva har 

tagit initiativ till projekt och metoder som syftar till att skapa ökad integration och fler 

mötesplatser. Vänsterpartiet tycker att dessa projekt ska stödjas av kommunen, och att 

kommunen också själv ska sprida och utveckla sådana arbetssätt. 

 

Vänsterpartiet tycker att alla som vill idrotta också ska kunna göra det. Det ska finnas 

tillräckligt med planer, hallar och andra ytor för att alla ska kunna få passande 

träningstider. 
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Det ska finnas gott om spontanidrottsplatser – utformade för att passa många olika 

intressen och åldrar. 

 

Strömvallen kan här nämnas som ett viktigt exempel. Vänsterpartiet tycker att 

Strömvallen också i framtiden ska vara en plats för både organiserad och spontan idrott, 

och att förutsättningarna för idrott och friluftsliv ska utvecklas inom 

Strömvallenområdet. Vänsterpartiet är motståndare till att Strömvallen byggs om till ett 

slutet bostadsområde med dyra lägenheter. 

 

Här får inte heller kommunens ytterområden glömmas bort – idrotten är betydelsefull i 

Hamrånge, Forsbacka och Hedesunda. 

 

Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att barn och ungdomar ska kunna delta i 

organiserad idrott även om de kommer från en familj som har låga inkomster. Under 

mandatperioden vill Vänsterpartiet stärka kommunens arbete för att alla ska kunna delta 

inom idrotten, oavsett om man kommer från en familj som har mycket eller lite pengar. 

 

Lika viktigt är det att idrotter med främst tjejer som utövare ska ges lika goda 

förutsättningar som de idrotter där majoriteten är killar. Vänsterpartiet arbetar aktivt för 

att kommunens stöd till idrottsföreningar kartläggs och analyseras för att orättvisor 

baserade på kön ska kunna tas bort. 

Inom idrotten finns ett starkt och viktigt ideellt engagemang, och Vänsterpartiet anser 

att kommunen ska bli bättre på att lyssna på och ta tillvara på detta. 

 

Vänsterpartiet vill också att kommunen, genom en ökad dialog och samverkan med 

idrottsrörelsen ska bli bättre på att arbeta mot de strukturer och den okunskap som i 

vissa fall finns inom idrotten som innebär att människor med en annan sexuell läggning 

och med en annan könsidentitet inte alla gånger känner sig välkomna. Självklart ska 

homo-, bi- och transpersoner ges samma förutsättningar att delta inom idrottsrörelsen 

som alla andra, och kommunen ska både arbeta mot fördomar och anpassa 

omklädningsrum och liknande, för att ingen ska känna sig utestängd. 
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Vi arbetar för 

 Att Strömvallen utvecklas som idrotts- och fritidsområde. 

 Att fler personer ska kunna idrotta, och att det ska kunna finnas lämpliga tränings 

och matchtider för alla. 

 Att det skapas fler ytor för spontanidrott i bostadsområden och stadsdelar. Gärna i 

samverkan med föreningsliv och bostadsbolag. 

 Att alla ska känna sig välkomna inom idrotten – oavsett var man bor, bakgrund, 

ekonomi, kön, sexuell läggning och könsidentitet. 
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Fotografier 

 Christina B Castro, CC BY-NC 2.0, flickr.com/photos/cbcastro/263623453: Sida 1 

 Mats Fallqvist, Länsmuseet Gävleborg, CC BY-NC-ND 2.0, 

flickr.com/photos/lansmuseetgavleborg/6800167954: Sida 4 

 Ekin Arabacioglu, CC BY-NC-ND 2.0, flickr.com/photos/ekinarabaci/2626848467: 

Sida 8 

 Mats Fallqvist, Länsmuseet Gävleborg, CC BY-NC-ND 2.0, 

flickr.com/photos/lansmuseetgavleborg/7163205051: Sida 14 

 Seppo Laine: Foto på Gin Akgul Hajo, sida 23 

 Jonas Ryberg: Sida 2, 31 
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Vänsterpartiet Gävle 
 

Hemsida: gavle.vansterpartiet.se 

Facebook: facebook.com/VansterpartiGavle 

 

Telefon: 026-61 17 00 

 

Besök oss på Brynäsgatan 38B. 

Öppna torsdagar med fika mellan 14:00 – 18:00. 

 

Bli medlem i Vänsterpartiet på vansterpartiet.se 


