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Lättläst 
 

I det här programmet berättar Vänsterpartiet Gävle om 

hur vi vill att det ska bli i Gävle kommun mellan åren 2019 och 2022.  



 
 

Förord av kommunalråd Gin 

Akgul Hajo 

Om du röstar på Vänsterpartiet röstar du på ett 

samhälle där alla kan leva bra liv även om de är 

olika. 

Ett samhälle där vi tar hand om varandra och tar 

ansvar för klimatet. 

 

Du kämpar för att alla barn ska få gå i en bra skola, 

att pensionärer slipper vara fattiga, att kvinnor ska 

kunna leva tryggt och att allt på vår jord ska finnas kvar efter oss. 

 

Det behövs modiga politiska ledare 

för att vi ska få ett samhälle där alla har samma möjligheter 

och ingen behandlas sämre än andra. 

 

Vänsterpartiet vill att en undersköterska på Furugården får fler arbetskamrater, 

att läraren på Solängsskolan kan jobba lugnt och bra 

och att personalen på Högbergsgården har arbetstider de orkar med. 

De som bor i Gävle, Hedesunda och Bergby 

ska kunna välja den hemtjänst de behöver. 

 

När några ungdomar ställer till bråk i Sätra eller på Brynäs 

ropar de på hjälp och på vuxna som kan ge dem stöd. 

Arbete och studier är viktigt för unga 

och politiker ska se till att det finns fler jobb och fler utbildningar. 

 

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

personer med funktionsnedsättning och många andra med dålig ekonomi 

får en rättvis del av det som finns i landet. 



 
 

Och människor mår bättre i ett samhälle som är rättvist. 

Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle för alla. 

Det handlar om arbetsrätt, bostäder, äldreboende, vårdcentraler,  

förskola och skola.  

 

Vi vill ha ett samhälle för hela folket, inte bara för rika. 

Du som röstar är med och påverkar vilket samhälle vi får.  

 

 

 

Gin Akgul Hajo 

Kommunalråd 
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Sex timmars arbete om dagen 

 

Vänsterpartiet vill att alla ska kunna vara med och bestämma på sina jobb. 

Alla ska orka arbeta till pensionen. 

 

Idag arbetar en del för mycket och en del för lite eller inte alls  

och de kan inte försörja sig. 

Många sliter ut sig före pensionen. 

 

Om alla arbetar kortare tid på dagen och vi anställer fler 

blir arbetslivet mer rättvist. 

Därför vill vi införa sex timmars arbetsdag. 

 

Vi arbetar för 

 Vi vill börja med sex timmars arbetsdag med samma lön på en arbetsplats inom 

vården för att visa hur det kan fungera. 
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Bostad är en rättighet 

 

Vänsterpartiet vill att alla ska ha en bostad och kunna betala för den. 

Det ska finnas olika bostäder i Gävle så att alla kan välja var de vill bo 

och så att alla slags människor kan träffas. 

 

Kommunens bolag Gavlegårdarna AB är hyresvärd för en tredjedel av alla som bor i 

Gävle. 

 

Gavlegårdarna måste rusta sina bostäder och hyrorna ska bli så låga som möjligt. 

 

Nya bostadsområden ska ha bostäder med olika hyror. 

Vinst från Gavlegårdarna ska inte vara det viktigaste så som det är nu. 

Gavlegårdarna ska använda sin vinst till att göra dåliga områden bättre. 

 

Gavlegårdarna kan bygga om en del av sina bostäder 

så att det finns större lägenheter och att de blir mer tillgängliga med hiss 

och trygghetsboende och äldreboende. 

 

Vänsterpartiet säger nej till att kommunen säljer fler bostäder. 

Privata hyresvärdar är ofta sämre på att låta hyresgästerna vara med och bestämma. 

De sköter sina bostäder sämre och höjer hyrorna när de bygger om. 
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Vi arbetar för 

 Stopp för att sälja Gavlegårdarnas lägenheter 

 Mindre krav på vinst från Gavlegårdarna 

 Nya bostäder ska byggas i hela kommunen inte bara i områden där flest vill bo 

 Hyresgäster ska bestämma mer över hur bostäderna kan skötas när inte 

kommunen kräver vinst 
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Företag och arbete 

 

Arbete till alla 

Vi vill att Gävle kommun ska ta större ansvar för allas rätt till arbete. 

Kommunen ska ge praktikplatser, utbildning och bra råd 

som leder till studier och arbete. 

Vänsterpartiet vill att kommunen ska arbeta mer för dem som söker arbete 

och lever på bidrag och att kommunala bolag ordnar fler praktikplatser. 

 

Allt fler har jobb som inte är trygga. 

Det kan vara korta jobb, vikariejobb eller timjobb. 

Arbetarna och deras fackförbund får mindre att säga till om. 

Bemanningsföretag som hyr ut arbetskraft ger sämre samarbete 

och arbetsgivaren kan låta bli att följa de regler som finns. 

Därför tycker Vänsterpartiet att Gävle kommun inte ska använda bemanningsföretag. 

 

Många är fortfarande arbetslösa i Gävle kommun. 

Vänsterpartiet vill att vården, skolan och omsorgen ska anställa fler 

och få mer pengar. Det ger fler jobb och mindre stress. 

 

Vänsterpartiet vill att kommunen köper varor och tjänster 

av företag som de kan lita på och som följer avtal och regler. 

 

Inga skattepengar ska gå till företag inom vården som bara vill ha vinst och tjäna 

pengar. 
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Vi arbetar för 

 Kommunen ska ha fler praktikplatser 

 Arbetsförmedlingen ska arbeta för fler lärlingar som lär sig ett jobb på ett företag 

 

Företag i hela kommunen 

Vänsterpartiet vill arbeta för många företag i Gävle som har nya idéer. 

Kommunen ska ge bra service till företag, så att de kan anställa fler. 

 

Vänsterpartiet tycker att Gävle ligger bra till eftersom det finns möjligheter till olika 

slags transporterm men transporter och samarbete med andra kan bli bättre. 

 

Vänsterpartiet vill arbeta för fler kooperativ 

som de anställda äger tillsammans. 

 

Vi arbetar för 

 Det ska finnas arbetskraft som har bra kunskaper 

 Det ska vara lätt för företag och möjligheter till många jobb 

 Kommunen ska samarbeta mer med företagen 

 Fler kooperativ 

 

Daglig verksamhet 

Alla människor har kunskaper och kan göra något som är viktigt i samhället. 

Om arbetsplatser, bostäder, transporter och lokaler är tillgängliga för alla 

kan fler personer med funktionshinder utbilda sig, 

ha arbete och vara med i samhället som alla andra. 

 

Vänsterpartiet tycker att det är viktigt 

att alla kan välja vilken daglig verksamhet de vill vara på. 

 

Vi arbetar för 

 Företag ska inte ta över dagliga verksamheter  

 Man ska själv kunna välja den dagliga verksamhet man vill vara på 
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Samhällets stöd 

 

Äldreomsorg 

När man blir äldre kan man behöva stöd från samhället. 

Det kan vara korttidsboende så att familjen får vila. 

Det kan vara service hemma eller att flytta till ett äldreboende  

där man får vård både dag och natt. 

 

Vänsterpartiet vill att äldre själva ska kunna bestämma 

vilket stöd och vilken service de vill ha. 

De ska bestämma vad de vill ha hjälp med, hur hjälpen ska vara 

och när de ska ha hjälp. 

 

Personalen 

Nu är personalens arbetstider ett problem. 

Många har inte jobb hela dagen utan kanske några timmar då och då. 

De måste jobba helger eller har långa arbetsdagar. 

Vänsterpartiet vill inte tillåta det. 
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Företag 

Vi säger nej till att företag sköter vård och omsorg 

och tjänar pengar på det själva. 

Vi vill gärna att kommunen själv sköter vård och omsorg. 

Gävle kommun har nu elva boende med vård och omsorg. 

Privata företag sköter sex sådana boenden. 

 

Kommunen och elva företag sköter hemtjänsten. 

Vänsterpartiet tycker att det inte ska vara fler privata företag, som sköter 

äldreomsorgen. 

Skattepengar ska inte gå till vinster till företag. 

Kommunen ska ta över när avtal med privata företag går ut. 

 

Fast anställda 

Många anställda inom vården kommer att pensioneras. 

Vänsterpartiet vill ge fast anställning till utbildad personal. 

Vi vill också att det ska vara en fördel att kunna flera språk 

särskilt för personal som arbetar med äldre med demens. 

Personal som inte kan svenska ska få lära sig svenska på arbetstid. 

 

Maten 

Maten till äldre ska vara god och nyttig. 

De som äter lite ska få mat flera gånger om dagen. 

Det ska finnas extra näring i matlådorna som hemtjänsten ger till de äldre. 

Vänsterpartiet tycker också att äldreboenden ska ha kök och egen kock. 

 

Våld 

Kommunen ska anmäla våld mot äldre och mot personal. 

Det kan vara att lura någon på pengar eller att slå någon. 

Vänsterpartiet vill att personal ska få utbildning så att de kan upptäcka våld. 
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Fler äldreboenden 

Det kommer att behövas fler äldreboenden 

och gamla boenden måste byggas om. 

Äldre par ska kunna bo tillsammans. 

Det ska finnas rum där alla kan träffas 

och personal både dag och natt. 

Det är också viktigt att det finns platser för kort tid 

så att familjen kan vila sig. 

Familjer som vårdar en äldre ska få stöd.  

 

Vi arbetar för 

 Den som behöver hjälp ska kunna välja hemtjänst 

 Den som vårdar någon hemma ska få stöd av kommunen 

 Personal ska kunna arbeta hela arbetsdagar 

 Det ska vara en fördel att kunna fler språk särskilt inom demensvård 

 Företag ska inte göra stora vinster och tjäna pengar på vård och omsorg. 

 Kommunen ska ta över från företagen när avtalen går ut 

 Man ska kunna lära sig svenska på arbetstid 

 Mer personal i vård och omsorg 

 Sex timmars arbetsdag på minst ett äldreboende 

 

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 

Rätten till personlig assistans är nödvändig 

för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra. 

 

Fler bostäder 

Det behövs fler bostäder för personer med funktionsnedsättning i Gävle. 

Vänsterpartiet tycker att Gävle kommun ska sköta dessa bostäder. 

Nu finns det 42 bostäder och åtta av dem sköter privata företag. 

De som behöver kan också få boendestöd, ledsagning och service. 

Trots alla möjligheter saknas det bostäder för personer med funktionsnedsättning. 
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Praktikplatser 

Vänsterpartiet vill att Gävle kommun ordnar praktikplatser 

för ungdomar i gymnasiesärskolan. 

Vi vill också att Gävle kommun anställer fler personer med funktionsnedsättning. 

 

Arbetskooperativ 

Vuxna med psykiska funktionshinder kan orka arbeta ibland, ibland inte. 

Då kan arbetskooperativ vara bra 

så att de har något att göra och kan träffa andra. 

Dagverksamhet kan också fungera. 

 

Tillgänglighet 

Personer med rörelsehinder ska vara med när kommunen planerar 

så att man inte glömmer tillgänglighet. 

Alla ska kunna vara med på kultur och fritid. 

Vi vill att kommunen ger stöd som passar just den personen 

så att personen kan få ett arbete. 

 

Vi arbetar för 

 Rätten till personlig assistans ska bli bättre och personer med 

funktionsnedsättning ska få skydd så att de inte behandlas dåligt. 

 Fler boenden för personer med funktionsnedsättning  som kommunen ska sköta. 

 När kommunen planerar platser och lokaler ska den alltid tänka på tillgänglighet 

 Personer med funktionsnedsättning ska få arbete eller något att göra på dagarna.  

  

 

 

  



10 
 

Socialtjänsten 

Vänsterpartiet vill att socialtjänsten i Gävle ska visa respekt 

när den ger service och vård. 

Människor som får problem ska få det stöd de behöver för att kunna leva ett bra liv. 

 

Barnen 

Socialtjänsten behövs och fler söker stöd 

nu när politiken inte tar ansvar för alla. 

Barnen får det svårast och Vänsterpartiet vill ge bättre liv till pojkar och flickor 

som lever i familjer som behöver försörjningsstöd. 

Barn ska slippa se alkohol och narkotika. 

Förskolan och skolan är viktiga och socialtjänsten ska arbeta med personalen där 

så att barnen kan gå färdigt i skolan. 

Barn och familjer ska få stöd och ungdomar under 20 år ska få försörjningsstöd  

för att kunna studera vidare. 

 

Vänsterpartiet vill att barn och ungdomar som inte kan bo hemma ska kunna bo i 

familjehem 

och få stöd där så att de kan gå i skolan. 

De ska vara i jourhem så kort som möjligt. 

 

Missbruk 

Socialtjänsten ska följa de regler som finns för vård av dem som missbrukar. 

Vänsterpartiet vill att man särskilt tänker på kvinnor 

som behöver vård för sitt missbruk. 

Det ska finnas särskilda boenden för kvinnor. 

Socialtjänsten ska söka upp människor som missbrukar alkohol och narkotika 

och samarbeta med andra. 
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Hemlöshet 

Vi kan aldrig gå med på hemlöshet. 

Vänsterpartiet vill arbeta för att människor inte förlorar sin bostad, särskilt barnfamiljer. 

 

Vi arbetar för 

 Ingen i Gävle ska vara hemlös 

 Socialtjänsten ska särskilt tänka på barnen som lever i familjer som har 

försörjningsstöd och se till att de har något att göra på fritiden 

 Socialtjänsten ska arbeta tidigt med barn och ungdomar så att de inte behöver 

flytta till särskilda boenden 

 Socialtjänsten ska ge försörjningsstöd till unga vuxna så att de kan studera 
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Skola 

 

Vänsterpartiet vill ha en lika bra skola för alla, 

där alla elever får det stöd de behöver för att skaffa sig kunskap. 

Företag ska inte sköta skolorna i Gävle, 

Svensk skola ska betalas med skattepengar och vara demokratisk. 

 

Skolan ska arbeta för att alla behandlas lika, både män och kvinnor 

och personalen ska ha kunskap för att kunna lära ut det. 

 

Det har blivit större skillnader mellan dem som har det bra 

och dem som har det sämre eftersom alla kunnat välja skola. 

Kommunens skolor ska vara så bra att alla väljer en sådan. 

 

Att kunna tala svenska gör att elever tror på sig själva 

och kan skaffa sig kunskaper. 

Skolan ska arbeta för det.  

 

Personalen måste kunna ge varje elev vad den behöver 

och kunskap om världen och andra människor. 

Utbildade lärare, specialpedagoger, hälsovård och studievägledare är viktiga. 
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Studera i Gävle 

I Gävle kommun finns alla olika slags skolor från förskola till högskola. 

Förskolan och grundskolan har utbildad personal. 

Barn med särskilda behov ska få stöd 

och skolorna ska vara tillgängliga för alla skolbarn. 

Det finns undervisning i många olika språk. 

Vänsterpartiet vill fortsätta att arbeta för detta 

för en ännu bättre skola i Gävle. 

 

Många skolor i Gävle byggs om för att lokalerna ska bli bättre. 

Vänsterpartiet vill ge Elevråden och Ungdomsrådet egna pengar 

så att de kan arbeta fritt. 

Hela den kommunala skolan ska vara miljövänlig. 

Vänsterpartiet vill också att alla elever får kunskap om arbetsliv. 

Varje skola ska ha ett eget bibliotek med bibliotekarie 

och alla elever ska kunna välja vegetarisk mat.  

 

Gävle kommuns olycksfallsförsäkring gäller nu bara på skoltid 

Den ska gälla hela året. 

 

Vi arbetar för 

 Mer pengar till skolan 

 Alla skolor i Gävle kommun ska ha ett skolbibliotek 

 Skolan ska samarbeta med socialtjänsten och föreningar 

 Alla elever ska ha olycksfallsförsäkring 
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Förskolan 

Förskolan ska ha så mycket personal så att varje barn kan utvecklas. 

Det är särskilt viktigt med mindre barngrupper när barnen är under tre år. 

Stora barngrupper gör både barn och föräldrar stressade. 

Föräldrar som jobbar helger och kvällar ska ha lika bra barnomsorg som andra.  

 

Förskolans personal ska ha utbildning och kunna arbeta för  

att flickor och pojkar behandlas lika. 

 

Vänsterpartiet vill att förskolan kan ge barnen undervisning 

i det språk de hade från början. 

 

Vi arbetar för 

 Föräldrar som jobbar på kvällar och helger ska kunna ha sina barn i förskolan 

 Färre barn i grupperna 

 Barn i förskolan ska kunna träna sig på sitt första språk 

 I förskoleklassen innan barnen börjar i grundskolan ska barnen lära sig genom 

lek 

 

Fritidshem och fritidsklubbar 
Det är viktigt att personalen på fritidshemmen har utbildning. 

Det ska vara färre barn i grupperna. 

 

Vi arbetar för 

 Mer personal på fritidshemmen 
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Grundskolan 

Alla barn har rätt till en bra utbildning, 

rätt till hjälp de behöver och rätt till bra mat. 

Skolan ska servera fler måltider som frukost och mellanmål. 

Färre barn i grupperna och fler personal 

ger styrka till elever som får lite stöd hemma. 

Små grupper för elever som behöver särskilt stöd ska fortsätta att utvecklas. 

Vänsterpartiet vill att skolan ska ha läxhjälp under skoldagen eller efter. 

 

Vänsterpartiet vill satsa på simskola 

så att alla elever kan lära sig simma. 

 

Vi arbetar för 

 Mer personal i skolorna 

 Stöd till barn som behöver det 

 Rätt till läxhjälp under skoltid 

 Frukost eller mellanmål till alla barn 

 Simskola så att alla barn kan simma och få betyg i idrott och hälsa 
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Gymnasieskolan 

Vänsterpartiet tycker att varje elev ska lämna gymnasieskolan med en tro på sig själv, 

kunna vara med i samhället och börja arbeta. 

 

Vänsterpartiet vill att kommunerna i Gästrikland ska samarbeta 

så att man kan söka till alla gymnasieskolor i Gästrikland. 

Det ska finnas fler möjligheter att få utbildning som lärling. 

Gymnasieskolan ska arbeta för jämställdhet 

och alla gymnasieprogram ska få lika mycket pengar 

för att kunna ge lika bra utbildningar. 

 

Vänsterpartiet vill också att det ska finnas kurser 

som lär kvinnor att försvara sig. 

 

I gymnasieskolan ska alla få diskutera politik och kultur. 

 

Vi arbetar för 

 Alla gymnasieelever ska gå ut med godkända betyg och i skolan ska alla kunna 

diskutera politik och kultur 

 Man ska kunna söka till alla gymnasieskolor i Gästrikland 

 Gymnasieskolan ska arbeta för att kvinnor och män behandlas lika och för 

kurser där kvinnor kan lära sig att försvara sig. 

 

  



17 
 

Vuxenutbildning 

Vänsterpartiet tycker att vuxenutbildningen bättre ska passa arbetslivet 

med utbildningar i yrken där det behövs arbetskraft, gärna utbildningar som lärling. 

 

Lärare ska kunna öka sina kunskaper och studera på arbetstid. 

 

Vänsterpartiet arbetar för att kommunen ska sköta vuxenutbildningen. 

Det ger bättre skola där personal och elever kan vara med och bestämma. 

 

Vänsterpartiet vill att flyktingar ska få undervisning i svenska från första dagen. 

Vänsterpartiet vill att Gävle kommun ska ge råd om studier och yrke för vuxna 

på olika språk. 

 

Vi tycker att vuxenutbildningens elever ska få stöd i att ha en bra hälsa. 

 

Vänsterpartiet vill att lärare i vuxenutbildningen får samma möjlighet 

att göra karriär och få högre lön som andra lärare. 

Det är brist på lärare inom vuxenutbildningen 

och lärarna där måste få bättre villkor. 

 

Vi arbetar för 

 Mer arbete för elevernas hälsa i vuxenutbildningen 

 Lärlingsutbildningar inom kommunen 

 Anställda i vuxenutbildningen ska kunna få högre lön och göra karriär 

 Flyktingar ska få lära sig svenska från första dagen de kommer hit 

 Studievägledning och yrkesvägledning på olika språk 
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En hållbar kommun som tänker på framtiden 

 

En hållbar kommun betyder att vi ska använda det som finns och det vi behöver 

men att det finns tillräckligt kvar för dem som kommer efter oss. 

Som det nu är använder vi för mycket av det som finns i naturen. 

 

Vi måste tänka på klimatet och Gävle kommun ska 2040 

inte påverka klimatet så att det blir varmare. 

Kommunen ska alltid tänka på det när den bestämmer något 

och det behövs stöd från föreningar och alla människor. 

 

Djur och växter 

Alla djur som finns nu ska finnas kvar. 

Vi ska arbeta för att djur och växter kan finnas på den mark som alla äger. 

Gävle kommun ska se till att både djur och växter kan leva i skogen och i jordbruket. 

 

Vi arbetar för 

 Gävle kommun ska arbeta för att vi får tillbaka myrar och träsk som försvunnit 

 Vi ska skydda odlad mark så att vi har mat i framtiden 

 Kommunen ska ta hänsyn till insekter och fåglar när den röjer och hugger träd i 

sina skogar 

 När nya bostäder byggs ska kommunen tänka på miljon och djuren 
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En stad som håller ihop 

Gävle blir större och många vill bo inne i staden. 

Vi ska bygga inne i staden på parkeringar och platser där industrier funnits. 

Stadsdelarna ska hänga ihop med resten av staden och det ska finnas olika slags 

bostäder. 

 

Gävles gamla hus ska finnas kvar. 

Husen ska se olika ut så att Gävle fortfarande kan vara en vacker stad. 

Villa Sjötorp ska inte rivas utan flyttas till en ny plats på Norrlandet. 

 

Stora köpcentrum utanför staden kostar mycket och är inte bra för miljön. 

Många små affärer inne i stan klarar sig inte. 

Det är dags att säga nej till fler köpcentrum  

och istället ge stöd till mindre butiker. 

 

Alla tycker om träden i Gävle och så ska det vara i framtiden. 

Vi ska bara hugga ner träd när det är nödvändigt. 

Staden ska plantera fler träd på gator som inte har några träd. 

Det ska vara bra belysning i parkerna. 

 

Vi arbetar för 

 Staden ska växa genom att hus byggs inne i staden 

 Husen ska se olika ut 

 Villa Sjötorp ska flyttas till en ny plats 

 Parker ska finnas kvar och det ska bli fler parker särskilt kring förskolor, skolor 

och bostäder för äldre 

 Träden längs med Gavleån ska finnas kvar 

 Stopp för fler köpcentrum utanför staden 
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Vattnet är viktigt 

Vårt dricksvatten är viktigt. 

Vi måste på alla sätt se till att giftiga ämnen inte finns i grundvattnet.  

När det regnar blir det för mycket vatten på gator och parkeringsplatser. 

Det måste kommunen göra något åt. 

Vänsterpartiet i Gävle tycker att kommunen på olika sätt 

ska arbeta för ett bra vatten och ett rent hav. 

 

Vi arbetar för 

 Vattnet i åar och sjöar ska bli bättre 

 Vi ska tänka på vattnet när vi planerar att bygga hus 

 Kommunen ska bygga nya avlopp som är bra för miljön 

 Gävle hamn ska byggas ut så miljövänligt som möjligt 

 Gävle kommun ska planera så att det finns vatten i reserv 

 

Trafik 

Trafiken ska passa människor och de ska kunna promenera, cykla och åka buss. 

Vänsterpartiet tycker att bussar och tåg i Gävle kommun 

ska vara gratis för alla. 

Nu är det gratis för pensionärer 

och sedan ska det bli gratis för barn, ungdomar och studenter. 

 

Fler flyttar in till Gävle så det behövs fler bussar som går oftare,  

fler bussgator och snabblinjer. 

Vänsterpartiet vill lära sig mer om spårvagnar för att kunna arbeta för det i Gävle. 

Vänsterpartiet vill att nya stationer byggs i Bergby och Oslättfors. 

 

Färre bilar i centrum är nödvändigt för att människor ska kunna bo i en lugn och ren 

stad. 

 

Det måste därför finnas många bussar och parkeringar utanför stan. 

Det behövs fler cykelvägar och cykelparkeringar. 
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Bilar ska köra saktare och det behövs fler laddstolpar för elbilar. 

 

Utanför Gävle stad måste många ha bil 

och det ska finnas laddningsstationer för elbilar i varje tätort. 

Vägarna på landet ska vara bra. 

 

Vi arbetar för 

 Gratis bussar för alla i Gävle kommun i framtiden 

 Gratis resor för pensionärer, barn och ungdomar innan 2022 

 Tågstationer i Bergby och Oslättfors 

 Fler laddstolpar för elbilar 

 Parkeringsplatser utanför staden 

 Mer stöd till vägföreningar 

 Fler och bättre cykelvägar 

 Trafiksäkert utanför förskolor och skolor 

 

Bygga nytt 

Kommunen ska bygga nytt på mark som redan är använd 

och inte på jordbruksmark. 

Byggena ska vara miljövänliga och dra lite energi. 

Miljön ska inte vara farlig för människor och djur. 

 

Vi arbetar för 

 Fler hus med solenergi 

 Fler hus av trä 

 Norrlandet ska vara kvar som friluftsområde för gävleborna 

 Miljövänliga material och transporter 

 Jordbruksmark ska vara kvar 

 Naturen längs kusten ska skyddas så att alla kan uppleva den 
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Ren energi 

Gävle kommun ska fortsätta att arbeta för ren energi 

som gör att djur och växter inte försvinner. 

 

Vi arbetar för 

 Vi ska fortsätta att använda oss mer av solenergi och fjärrvärme 

 Bussarna ska köras med biogas som kommer från avfall 

 Kvinnor och män ska använda lika mycket energi. 

 Nu använder männen och de som har det bra mer 

 Kommunens hus ska byggas om så att de drar mindre energi 

 

Tjänster och varor 

Vänsterpartiet vill att Gävle kommun tar större ansvar 

när den köper tjänster och varor. 

Företag kommunen köper något av ska följa avtal och regler. 

Det får inte vara företag med svarta jobb eller för låga löner. 

Gävle kommun ska kräva att varor och tjänster de köper 

ska vara miljövänliga. 

 

Vi arbetar för 

 Gävle kommun ska sälja aktier de har i företag som förstör klimatet 

 Det ska vara stora krav när kommunen köper varor och tjänster 

 Gävle kommun ska köpa miljövänlig mat till skola, vård och omsorg 

 Kommunens kök ska laga mer vegetarisk mat 
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Vi måste spara 

Mycket av det vi köper ska vara miljövänligt och tillverkas nära oss. 

Då blir det mindre transporter och bra för företag i kommunen. 

Det gäller både livsmedel och annat och är nödvändigt för miljön och klimatet. 

Det vi köper måste hålla längre och vi måste laga det vi har eller låna av varandra. 

Det finns ställen i Gävle där man kan låna sportsaker. 

Vänsterpartiet vill uppmuntra dem som arbetar med att spara på 

sådant som redan finns. 

 

Vi arbetar för 

 Man ska kunna byta och låna cyklar och sportsaker 

 Vi ska ta hand om sådant vi inte behöver så att vi kan använda det igen 
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Kultur och fritid 

 

Kultur 

Kultur kan förändra samhället och människor lär sig om sig själva 

och om demokrati och mänskliga rättigheter genom kultur. 

Därför är det viktigt att ingen bestämmer över kulturen. 

Vänsterpartiet tycker att alla ska kunna vara med på kultur  

och att barn och unga är särskilt viktiga. 

Barn blir bättre på att vara med andra och tror mer på sig själva 

om de får vara med på olika slags kultur. 

Därför ska alla barn kunna vara med i kulturskolan 

och avgifterna ska tas bort. 

Vi ska börja med att sänka dem. 

 

Vänsterpartiet vill att musikprojektet El Sistema ska växa. 

Då kan barn spela musik tillsammans med Gävle symfoniorkester.  

Nu finns det i Sätra. 

Det måste bli fler gratis mötesplatser för kultur. 

 

Vi arbetar för 

 Kultur ska finnas i alla Gävles stadsdelar 

 Barn och ungdomar ska kunna prova på olika slags kultur 

 Kulturskolan ska vara gratis och vi ska börja med att sänka avgifterna 
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Fritid 

Vänsterpartiet arbetar för att fritidsgårdarna ska vara till för alla. 

Det ska inte ha någon betydelse om man är pojke eller flicka,  

om man har en funktionsnedsättning eller om man kommer från ett annat land. 

På minst en fritidsgård ska personalen ha utbildning om homosexuella och 

transpersoner. 

Familjebadet i Boulognerskogen har blivit mycket populärt 

Där kan familjer bada gratis. 

Det är viktigt att man kan bada i Gävle även om man inte har bil. 

Vänsterpartiet vill att badet ska fortsätta att byggas ut. 

Vänsterpartiet har arbetat för att man ska kunna bada i Gavleån 

och det är nu möjligt. 

Alla badplatser i kommunen ska ha rent vatten. 

 

Biblioteken 

Gävle behöver ett nytt stadsbibliotek och Vänsterpartiet vill ha ett kulturkvarter 

med ett nytt stadsbibliotek, gärna på Slottstorget, Årummet eller i gamla Gefle. 

 

Vänsterpartiet vill att de andra biblioteken ger mer service 

så att de kan fortsätta att vara mötesplatser för unga och gamla.  

 

Vi arbetar för 

 Kommunen ska börja arbetet med ett nytt stadsbibliotek 

 Biblioteken ska vara öppna oftare och ge mer service 
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Idrott 

Många olika slags människor träffas genom idrotten. 

En del idrottsföreningar i Gävle har jobbat särskilt för  

att få med människor från andra länder. 

De ska få stöd av kommunen och kommunen ska själva arbeta med det. 

 

Det ska finnas tillräckligt med planer och hallar så att alla kan träna. 

 

Vänsterpartiet tycker att Strömvallen också i framtiden 

ska vara en plats för all slags idrott. 

Vänsterpartiet säger nej till bygge av dyra bostäder på Strömvallen. 

Idrott är viktig i Hamrånge, Forsbacka och Hedesunda. 

 

Vänsterpartiet vill att kommunen arbetar ännu mer 

för att barn och ungdomar från familjer med låga inkomster kan vara med på idrott. 

Tjejer ska ha lika stora möjligheter som killar. 

Vänsterpartiet vill att kommunen ska undersöka sina bidrag till idrottsföreningar 

så att orättvisorna tas bort. 

 

Vänsterpartiet vill också att kommunen pratar med idrottsföreningarna 

om att de som är homosexuella eller transpersoner ska känna sig välkomna. 

Omklädningsrummen ska passa alla. 

 

Vi arbetar för 

 Strömvallen ska fortsätta att vara ett område för idrott och friluftsliv 

 Det ska finnas tillräckligt med tider så att alla kan träna och spela matcher 

 Det ska finnas fler planer i bostadsområdena 

 Alla ska känna sig välkomna i idrotten, var man än bor, hur mycket man än 

tjänar och hur man lever 
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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 

 


