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Politisk huvudskrivelse
Vänsterpartiet vill skapa ett rättvist och jämlikt Gävle. Det gör vi genom
att driva en tydlig feministisk och socialistisk politik på ekologisk
grund.
Gävle kommun ska präglas av medmänsklighet, solidaritet och
rättvisa. I Vänsterpartiets budget finns därför flera förslag för att skapa
en mer jämlik och hållbar kommun. Välfärden ska stärkas för att
förbättra livet för kommunens innevånare.
Gävle ska bli en enad stad där invånarnas behov sätts före marknadens
och där grupper inte ställs mot varandra. Gavlegårdarna ska därför
bygga fler billiga hyresrätter och allmännyttan ska stärkas. Alla invånare
har rätt till en bostad, oavsett storlek på plånboken.
Klimatet är vår tids ödesfråga. Vi måste därför ta klimatförändringarna
på allvar och påskynda omställningen för ett långsiktigt hållbart
samhälle. Det kräver insatser såväl på global som på lokal nivå.
Vänsterpartiet står upp för alla människors lika värde, rättigheter och
möjligheter. Vi vill ha ett öppet samhälle som inkluderar alla oavsett
kön, hudfärg, funktionalitet, sexualitet eller världsåskådning.
Vänsterpartiets budget för Gävle kommun 2020 tar viktiga steg i
riktningen mot ett mer rättvist samhälle. Tillsammans kan vi göra
skillnad.
Vänsterpartiet Gävle
Gin Akgul Hajo
Kommunalråd i opposition
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Satsningar och ekonomiska förutsättningar

Vänsterpartiet vill i budgetförslaget "Ett jämlikt Gävle” 2020 göra
kraftfulla satsningar.
Vi anser att kommunen ska erbjuda de som går på försörjningsstöd
enbart på grund av arbetslöshet en tidsbegränsad anställning som
möjliggör för dessa personer att få in en fot på arbetsmarknaden och
samtidigt kvalificera sig till inträde i socialförsäkringssystemen. Vi ger
också ett uppdrag att utöka antalet platser på yrkesinriktade utbildningar
inom vuxenutbildningen.
Vänsterpartiet vill slopa delade turer och ta tillbaka de boenden som
kommunen har lagt ut på entreprenad.
Vi vill kommunalisera tre fritidsgårdar och sänka avgifterna till
kulturskolan.
Vänsterpartiet vill att bostadsplaneringen aktivt ska arbeta för minskad
segregation och att byggande av fler hyresrätter med hyror som inte
endast de resursstarkaste har råd med kommer igång snarast.
Vänsterpartiet har varit drivande i framtagandet av det miljöstrategiska
programmet och vill att de åtgärder som fortfarande inte vidtagits
genomförs skyndsamt.
Vänsterpartiet vill återinföra avgiftsfria resor på bussarna för resande
med barn i barnvagn.
Vi vill att det inrättas ett HBTQ-råd och att arbetet med att Gävle ska
bli en MR-kommun inleds.
Vi vill att kommunen ska arbeta tillsammans med
frivilligorganisationer för att ingen ska vara hemlös och att förkortad
arbetstid för handläggare inom vissa delar av socialtjänsten ska införas.
Vänsterpartiet vill säkerställa att alla elever i Gävles skolor ska få
möjlighet att, i en trygg miljö, nå hög måluppfyllelse och arbetsmiljön
ska förbättras för lärarna.
För att kunna göra dessa satsningar behöver ett antal åtgärder
vidtas.
Under 2020 och framåt är det viktigare än någonsin att säkerställa att
alla skattepengar används resurseffektivt där de gör bäst nytta i
kommunen genom centralisering av stödresurser, ökad användning av
digitala lösningar, skärpt översyn av lokaler, ökade krav på våra
projektmedel och stor återhållsamhet i kostnaderna kring till exempel
möbler, konferenser mm.
Ett 5-procentigt besparingskrav ställs på Näringslivsenheten och
Kommunikationsenheten. En utredning för att se över möjligheten att ta
bort ett chefsled, kontorscheferna, ska igångsättas.
De kommunala bolagen behöver bli mer involverade i att skapa en
samlad samhällsnytta i Gävle genom uppdrag som underlättar för de
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kommunala nämnderna samt genom ökat utdelningskrav från Gävle
Stadshus AB med totalt 30 miljoner kronor årligen från år 2020 och
framåt utifrån att våra bolag är exceptionellt starka med god soliditet
medan vi har stora resursbehov i våra verksamheter.
För att möta framtidens kostnadsutveckling är en grundförutsättning att
formera en mer
aktiv arbetsmarknadspolitik som leder människor bort från
försörjningsstöd till studier eller
arbete samt ett starkt förebyggande socialt arbete som möter Gävles
utmaningar kring exempelvis droger och mobbing så tidigt som möjligt.
För att inte klyftan ska vara för stor mellan de folkvalda och folket de
representerar föreslår Vänsterpartiet en sänkning av samtliga
politikerarvoden med 10 %.
I Vänsterpartiets budgetförslag minskar vi även överskottsmålet för år
2020 men lägger en budget i balans genom omprioriteringar och
besparingar enligt ovan.
Det prognostiserade underskottet för 2020 är cirka 100 miljoner om
inga åtgärder vidtas
Med tanke på den ökande osäkerheten i prognoserna för kommande år
kan satsningarna komma att revideras eller kompletteras framöver.
Skattesatsen i budgetförslaget bibehålls oförändrad för år 2020, men
skattehöjningar kan komma att bli nödvändiga längre fram i
planperioden.
Ekonomiska satsningar i Vänsterpartiets budgetförslag
Sektor Välfärd som omfattar Omvårdnadsnämnden, Arbetsmarknadsoch funktionsrättsnämnden och Socialnämnden tilldelas 18 miljoner
extra för de i budgetförslaget gjorda prioriteringarna
Sektor Livsmiljö som består av Kultur och fritidsnämnden och
Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 4 miljoner extra för de i
budgetförslaget gjorda prioriteringarna
Sektor Utbildning tilldelas 1miljon extra för de i budgetförslaget gjorda
prioriteringarna
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Finansiering för a, täcka det prognos4serade
undersko,et på cirka 100 miljoner och
Vänsterpar4ets satsningar
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Barn och unga
I Gävles skolor ska alla elever få möjlighet att i en trygg miljö nå hög
måluppfyllelse. Skolorna i Gävle kommun ska vara en plats där alla
oavsett hemförhållanden ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Elevhälsovård och specialpedagogiska insatser ska finnas lättillgängligt
på alla skolor.
Lärare och annan skolpersonal ska kontinuerligt erbjudas fortbildning
inom områden som främjar ökad måluppfyllelse och trygghet.
Gävle kommun ska verka för att förbättra arbetsmiljön för lärare. En väl
genomförd undervisning med hög kvalité kräver planering, tid för
efterarbete och samarbete. Vissa arbetsuppgifter kan utföras av annan
personal än lärare för att frigöra mer av lärares tid så att den bättre kan
användas till kärnuppdraget.
Gävle kommun ska därför anställa socialpedagoger, socionomer och
administrativ personal som på olika sätt kan arbeta med att stärka
skolornas trygghetsarbete och samtidigt minska lärarnas
arbetsbelastning.
Skolorna i Gävle kommun ska vara trygga platser där elever inte blir
utsatta för kränkningar eller mobbning. Skolorna ska ges förutsättningar
att bedriva ett väl fungerande trygghetsarbete där flera vuxna arbetar
förebyggande med eleverna, med meningsfull rast-verksamhet i
förtroendefulla relationer där alla elever blir sedda.
Mål:
➢

Skolan ska bli mer jämlik så att alla elever når målen och
utvecklas till sin fulla potential
➢ Skolan ska kompenseras för elevers olika förutsättningar och
skolor med lägre resultat ska därför tilldelas mer resurser
för att få bättre förutsättningar till att förbättra resultaten
➢ Skolsegregationen ska brytas
➢ Andelen barn som går på förskola ska öka
Gävle kommun ges i uppdrag att:
1.
Fortsätta arbetet med att vidareutveckla resursfördelningssystemet så att
det ger elever mer likvärdiga förutsättningar att lyckas och gynnar
förskolor och skolor med större utmaningar.
2.
Återkomma 2020 med förslag på åtgärder som på allvar förbättrar
lärarnas arbetsmiljö samt hur elev- och personalinflytande kan utvidgas
och stärkas inom alla utbildningsformer i enlighet med HÖK18,
HuvudÖverensKommelse om lön och allmänna anställningsvillkor med
mera 2018.
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3.
Arbeta för att minska antalet barn i barngrupperna inom förskolan.
4.
Anställa fler fritidspedagoger och satsa på att förbättra
skolbarnomsorgens kvalitet.
6.
Vid omplanering och nybyggnation av förskolor och skolor beakta
inkludering och motverka segregation samt öka likvärdighet och
måluppfyllelsen.
7.
Prioritera arbetet med en kvalitetshöjning på introduktionsprogrammen
samt att dessa tydligt arbetar med yrkespaket.
8.
Utarbeta en plan under 2020 för när och hur alla barn ska erbjudas minst
25 timmar förskola per vecka med bibehållen kvalitet i verksamheten
och att återkomma med eventuella anspråk på ramutökning kommande
år.
9.
Att grundskolorna och gymnasieskolor ska öka arbetet med
identitetsstärkande aktiviteter för elever genom exempelvis pedagogiska
övningar/aktiviteter såsom föreläsningar, workshops, självförsvar, teater
och studiebesök.
10.
Erbjuda alla tjejer i grundskolan och gymnasieskolan gratis
mensskydd.
11.
Minska pedagogernas administrativa arbete.
12.
Införa försäkring för elever dygnet runt året om.
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Omsorg om äldre och personer med
funk4onsnedsä,ning
Samhällets stöd utifrån den enskildes behov av stöd och service ska
hålla hög kvalitet, vara tillgängligt, likvärdigt och innehålla stora inslag
av egenmakt. Därför vill vi öka den enskildes inflytande över den egna
omsorgen. Det betyder rätten att kunna bestämma över vilken hjälp man
får, till exempelmatlagning i hemmet. Det behöver även utarbetas en
strategi för att ge äldre bättre möjligheter och rätt till motion.
Kommunen ska ta tillbaka de boenden som lagts ut på entreprenad. Vår
inställning är att varje skattekrona ska användas till avsedd verksamhet.
Skattepengar avsedda för personer med behov av stöd för sin livsföring
ska inte omvandlas till privata vinster.
Ett brukarstyrt boende i lämplig form är ett led i utvecklingen av ökat
brukarinflytande i vård och omsorgsverksamheten i Gävle. Genom att
överge traditionellt tänkande kring ansvar och beslut till förmån för
nytänkande möjliggörs ökat inflytande för individer i vardagen.
Allt vård och omsorg i Gävle ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv
och personalen ska få utbildning i HBTQ-frågor och om våld i nära
relationer.
Villkoren för de anställda i omsorgen måste bli bättre. Genom fokus på
jämställdhet i lönesättningsarbetet, ökad grundbemanning, utvecklade
arbetstidsmodeller, slopande av delade turer och ett mer flexibelt
friskvårdssystem kan vi skapa en bättre arbetssituation som i
förlängningen även innebär en bättre vård och omsorg.
En god omsorg förutsätter att personalen mår bra. Arbetsvillkoren
påverkar kvaliteten av arbetet, men även attraktiviteten inom yrket. Det
är av yttersta vikt att vi klarar framtida rekryteringar och att vi
ytterligare höjer statusen för att arbeta i kommunen. Tillgång till
hemtjänstpersonal med bred språkkompetens fyller ett allt viktigare
behov hos brukare i dagens samhälle. Ett sätt att tillfredsställa det
behovet är att kommunen startar en språkhemtjänst med
arbetsförhållanden som värnar anställningsvillkoren.
Vänsterpartiet vill utreda förutsättningarna för att tillskapa ett
Fontänhus, vilket är en modell för psykosocialt arbetsinriktad
rehabilitering som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på
vägen till återhämtning. Grundtanken är att ta tillvara och utveckla
människors friska sidor genom arbete och gemenskap.
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Mål:
➢ Äldres livsvillkor ska förbättras genom att äldres
självbestämmande stärks
➢ Hälsoskillnaderna ska utjämnas

Gävle kommun ges i uppdrag att:
1.
Fortsätta arbeta med flexibla arbetstidsmodeller och stärkt
grundbemanning för att successivt slopa de ofrivilliga delade turerna i
kommunen.
2.
Bättre tillvarata medarbetarnas initiativkraft. Chefskap ska bygga på
tillit där arbetslag och personalgrupper får agera utifrån sin profession
med stort ansvar och fler befogenheter eftersom personalen vet bäst hur
verksamheterna utformas till gagn för brukarna.
3.
Utreda förutsättningarna att tillskapa ett ”Fontänhus”. En plats för
psykiatrisk rehabilitering och en öppen dörr till en meningsfullare
tillvaro för människor med psykisk ohälsa. Verksamheten ska bygga på
förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap i samverkan med
civilsamhället.
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Jämställdhet och minskade klyBor
Det behövs ett feministiskt perspektiv på alla politikområden.
Fortfarande är män som grupp överordnade kvinnor som grupp och
redan som barn uppfostras flickor och pojkar att ta olika mycket plats i
samhället. Jämställdhetsperspektivet ska synliggöras under varje nämnd
i Gävle kommuns budget. För Vänsterpartiet handlar feministisk politik
både om ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män och om rätten att
bestämma över sin kropp. Kvinnors inflytande måste stärkas på en rad
områden. Vänsterpartiet vill att arbetet för jämställda löner och
arbetsvillkor ska prioriteras av Gävle kommun. Det ska råda nolltolerans
mot sexuella trakasserier och ofredanden på våra arbetsplatser och
chefer och arbetsledare ska ges fortbildning på området.
Redan när barnen är små skapas flickors och pojkars könsroller. Därför
måste man i förskolan och skolan arbeta normkritiskt och
problematisera traditionella könsroller. All personal i förskolan och
skolan behöver därför kontinuerligt fortbildas i genuspedagogik. Hur
kvinnor och män framställs påverkar oss, Gävle kommun ska därför
vara ett föredöme och inte upplåta plats för sexistisk eller rasistisk
reklam.
Investeringar i människor, särskilt under barndomen, ger vinst på längre
sikt. Det visar sig
bland annat genom att fler klarar skolan, utbildar sig vidare, arbetar och
kan försörja sig, har en rik fritid och en god hälsa. Att barn får växa upp
under trygga förhållanden är en av samhällets grunduppgifter. För detta
behövs ett hållbart socialt arbete och en stabil samhällsorganisation.
Bostaden är en förutsättning för ett drägligt liv och egen försörjning.
Bostadspolitiken har en direkt effekt på människors livsvillkor. Alla
människor ska ha möjlighet till en egen bostad till en rimlig kostnad.
Bostad är en social rättighet och i Gävle kommun ska ingen människa
vara hemlös.
Kommunen har ett ansvar att skapa möjligheter och förbättra
livsvillkoren för människor som lever i långvarigt försörjningsstöd.
Stort fokus måste ligga på att hitta vägen till egen försörjning.
Socialnämnden har ett särskilt ansvar för att barn och unga har trygga
miljöer att växa upp i.
Därför är det av vikt att asylsökande ensamkommande barn och unga
som kommer till
Sverige på flykt från krig och förföljelse ska ges en trygg start och
erbjudas möjlighet att bo kvar i kommunen under sin studietid.
Beroendesjukdomar är ett växande folkhälsoproblem. Kvinnor som
lever i missbruk blir ofta utsatta för våld och sexuella övergrepp. Vård
och boendelösningar i egen regi ska prioritets för att sänka långsiktiga
kostnader och vården som erbjuds bör vara anpassad efter den enskildes
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behov i allra största möjliga mån.
HVB-hem i kommunal regi behöver startas för att få kontroll på
kostnader och kvalitet.
Gävle kommun ska bli en MR-kommun, vilket innebär att kommunen
som arbetsgivare säkerställer att alla medarbetare har kunskap om de
mänskliga rättigheterna och beaktar dessa i alla beslut. En viktig princip
i att bli en MR-kommun är att människor ska involveras i de beslut som
påverkar dem.
Mål:
➢ Gävle kommuns övergripande jämställdhetsmål är att skapa
förutsättningar för att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv
➢ Människor oavsett kön skall ha rätt att bestämma över sin egen
kropp, sexualitet och reproduktion
➢ Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma
förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård på lika villkor
➢ Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter
och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig
utveckling
➢ Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om
betalt arbete som ger ekonomisk självständighet

Gävle kommun ges i uppdrag att:
1.
Jämställdhetsperspektivet ska synliggöras under varje nämnd.
2.
Inleda arbetet med att bli en MR- kommun.
3.
Inrätta ett HBTQ-råd i kommunen.
4.
Redovisa ett Välfärdsbokslut under 2020.
5.
Arbeta tillsammans med frivilligorganisationer för att ingen ska vara
hemlös.
6.
Inleda arbetet med att starta egna HVB-hem.
7.
Införa förkortad arbetstid för handläggare inom vissa delar av
socialtjänsten

11

Kultur och fritid
Ett levande kulturliv hör samman med en levande demokrati. Ett
levande och fritt kulturliv är ett demokratiskt verktyg som möjliggör ett
samhälle med delaktiga och engagerade invånare.
Människorna behöver den fria konsten, föreningarna, studieförbunden
och biblioteken för att förstå vilka vi är och vilka vi vill vara. Invånarna
behöver idrott och rekreationsområden för att ge och få inspiration till
aktivitet. Det är nödvändigt med kultur-, fritids- och
friluftsverksamheter och lokaler som är tillgängliga för alla.
Vänsterpartiet Gävle anser att såväl kultur som fritidsverksamheten skall
bidra till att normer ifrågasätts och förändras.
En medveten och aktiv styrning inom detta politikområde innebär en
jämställd och jämlik verksamhet som får konsekvenser för den enskilde
invånaren, kommunens övriga verksamheter samt för det sk
företagsklimatet. Aktiva och engagerade invånare innebär ökad
utbildningsnivå och därmed ökad anställningsbarhet.
Kultur, idrott, föreningar och bra lokaler är nödvändiga mötesplatser för
alla de som bor i Gävle. Med fungerande mötesplatser som inbjuder till
samtal och spännande aktiviteter blir Gävle ett socialt hållbart samhälle.
Möjligheten att införa Trygg förening i Gävle (aktivt arbete för att
motverka diskriminering, mobbning och kränkning) bör undersökas.
Mål:
➢ Möjligheterna att skapa och ta del av kultur ska öka och
finnas tillgänglig i hela kommunen
➢ Idrotts-och föreningslivet ska nå fler målgrupper
Gävle kommun ges i uppdrag att
1.
Kommunalisera tre fritidsgårdar.
2.
Ha kvar ett närbibliotek i varje stadsdel.
3.
Fortsätta utveckla El Sistema.
4.
Sänka avgifterna till kulturskolan och öka intresset för verksamheten.
5.
Utreda möjligheten att starta en idrottsskola för barn mellan 9 – 12 år
för att göra det möjligt att prova på olika idrotter.
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6.
Göra en översyn av ytorna avsedda för spontanidrott och rekreation sett
ur ett trygghetsperspektiv för att göra det möjligt med ökad användning
främst bland flickor och kvinnor.
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Arbetsmarknad och Vuxenutbildning
Arbete är en förutsättning för egen försörjning och därför måste starka
åtgärder vidtas för att komma till rätta med den förhållandevis höga
arbetslösheten som för närvarande råder i Gävle kommun.
Vänsterpartiet anser att kommunen ska erbjuda alla personer som går på
försörjningsstöd enbart på grund av arbetslöshet en tidsbegränsad
anställning som hjälper dessa personer att få in en fot på
arbetsmarknaden och samtidigt kvalificerar sig till inträde i
socialförsäkringssystemen. Detta finansieras med minskade kostnader
för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser samt ökade
skatteintäkter och i tillämpliga fall med anställningsstöd från
arbetsförmedlingen. Alla kommunala verksamheter ges i uppdrag att ta
fram lämpliga tjänster för ändamålet. Ett krav ska även ställas på att fler
praktikplatser ska erbjudas inom kommunen och dess bolag.
Vuxenutbildningen behöver arbeta ännu mer med yrkesutbildningar för
att få ut fler i arbete och tillfredsställa en del av arbetsmarknadens
behov. Fler praktikplatser och lärlingsutbildningar kombinerade med
språkträning behöver komma igång.
Mål:
➢ Höjd kompetensnivå hos kommunens invånare
➢ Fler invånare ska komma i arbete och arbetslösheten ska
minska
➢
Gävle kommun ges i uppdrag att:
1.
Inom alla sektorer och bolag ta fram tänkbara anställningar som
motsvarar antalet personer som uppbär försörjningsstöd enbart på grund
av arbetslöshet.
2.
Ge ett tydligt uppdrag till alla sektorer och bolag att erbjuda
praktikplatser motsvarande minst 3% av antalet anställda.
3.
Utöka antalet utbildningsplatser på yrkesinriktade utbildningar inom
vuxenutbildningen och utforma fler yrkesutbildningar i egen regi i
samverkan med gymnasieskolan med fokus på yrken med
arbetskraftsbrist.
4.
Utveckla Yrkes-SFI för att göra det möjligt för fler att gå från
försörjningsstöd till studiestöd från CSN.
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Miljö, traﬁk och stadsutveckling
Gävle är en växande kommun och trots det intensiva bostadsbyggandet
är bostadsbristen för vissa grupper fortfarande aktuell i kommunen. Till
detta behövs en djupare analys och problematisering kring behov och
efterfrågan för att motverka att inte kommunen får ett överutbud av
vissa boendetyper. Dessutom behövs en utredning av hur fördelningen
av upplåtelseformer ter sig idag för att motverka segregation samt uppnå
en varierad stad och kommun. För att nå en god bostadsförsörjning som
ger möjlighet till såväl ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är det
viktigt att det erbjuds en variation av bostäder som tillgodoser olika
storlekar, typer, upplåtelseformer, pris- och hyresnivåer utifrån ett
socioekonomiskt perspektiv. Nybyggandet ska vara miljövänligt och ske
på mark som redan är ianspråktagen och jordbruksmark ska skyddas
från exploatering. Nybyggandet ska också genomsyras av
lågenergilösningar med egenförsörjning av el med solceller och
kretsloppstänkande. I stadsplaneringen måste barn- och
jämställdhetsperspektivet alltid ges utrymme och tillgången till
kollektivtrafik beaktas.
Vänsterpartiet har varit drivande i framtagandet av det miljöstrategiska
programmet som är en framgångsfaktor vilken inneburit att Gävle
kommun är en av Sveriges bästa miljökommuner. Ambitionen måste nu
vara att ytterligare stärka det arbetet för att ta itu med områden inom det
miljöstrategiska programmet som fortfarande måste förbättras.
Målet för hur mycket mark som finns tillgänglig för
näringslivsetableringar bör kompletteras med ett mål om att ge förtur till
företag som gör klimatsmarta produkter och tjänster i innovativa
arbetsmiljöer med låg energiförbrukning och kretsloppstänkande
Vänsterpartiet inser att det behöver ske en drastisk förändring när det
gäller transporter för att uppnå målen om kraftigt minskade
koldioxidutsläpp. Som ett led i detta arbete kräver Vänsterpartiet en
seriös utredning om effekterna av avgiftsfri kollektivtrafik för i första
hand alla barn och ungdomar och på längre sikt för alla resenärer. Planer
behöver även tas fram för hur vi kan uppmuntra de boende i kommunen
till ett hållbart fossilfritt resande.
Vidare kräver Vänsterpartiet att det säkerställs i stadsplaneringen att det
finns utrymme och möjlighet till lek, fysisk rörelse och spontanidrott. En
viktig utgångspunkt för idrott och motion är att den inte enbart
avgränsas till den verksamhet som bedrivs av den organiserade
idrottsrörelsen. Bra och nära ytor för spontanidrott i nära anslutning till
boendet är trots centrala arenor viktigt. Det skall vara enkelt och
avgiftsfritt att röra på sig. Det gynnar folkhälsan och närmiljön gynnas
av aktiva människor som finns utomhus.
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Mål:
➢ Bostadsbristen ska byggas bort
➢ Det hållbara resandet ska öka och resande med
kollektivtrafik och cykel ska prioriteras
➢ Gävle ska bli en ännu bättre miljökommun
➢ Barn- och jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla
beslut som tas
➢ Gävles utsläpp av växthusgaser ska minska
➢ Kommunen ger förtur till markanvisning för klimatsmarta
företag
Gävle kommun ges i uppdrag att:
1.
I bostadsplaneringen aktivt arbeta för minskad segregation och att
särskilt ta hänsyn till placeringen av äldreboenden så spridning sker.
2.
Utreda fördelningen av upplåtelseformer som sedan ska ligga till grund
för förverkligandet av Bostadsförsörjningsprogrammet.
3.
Göra klar Stadsbadet etapp 3 och satsa på upprustning av kommunens
allmänna bad.
4.
Utreda effekterna av avgiftsfri kollektivtrafik för i första hand alla barn
och ungdomar och på längre sikt för alla resenärer.
5.
Införa avgiftsfria resor för resande med barn i barnvagn.
6.
Satsa på upprustning av Engesbergs Camping
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