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Gävle kommun bjuder på mängder med naturupplevelser kring sjöar, åar,
och hav inte minst.
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POLITISK HUVUDSKRIVELSE
________________________________________________________
Pandemin har påverkat världen och det svenska samhället på ett sätt som inte skådats
tidigare. Delar av näringslivet har svårt att klara rådande situation med betydligt högre
arbetslöshet som följd. Den offentliga sektorn har klarat krisen bättre. Regeringens
ökade stöd till kommuner och regioner är dock inte tillräckliga för att täcka Gävle
kommuns underskott för planperioden
Generella sparbeting på mer än 400 miljoner kr är oacceptabelt för Vänsterpartiet.
Besparingarna kommer att leda till färre personal i kommunens verksamheter, vilket är
orimligt både för drabbade verksamheter, arbetslösheten och medborgare. Gävle
kommun ska i nuläget inte medverka till försämringar och att fler blir arbetslösa.
Vänsterpartiet vill att överskottsmålet tas bort under planperioden, vilket skapar
utrymme för satsningar bland annat i skolan, vården och kulturen.
Vänsterpartiet föreslår dock en del riktade besparingar på sådant som kan tas bort eller
användas på annat sätt.
Investeringar i människor, särskilt under barndomen, ger vinst på längre sikt. Det visar sig
bland annat genom att fler utbildar sig och klarar skolan, arbetar och kan försörja sig, har
en rik fritid och en god hälsa. Att barn växer 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. Fokus måste ligga på att hitta vägen till egen
försörjning.
Klimatfrågan är en ödesfråga som berör alla och som kräver åtgärder nu för att bland
annat nå klimatmålet 2035. Vi måste även bryta konsumtionsmönster för att få ett mer
hållbart samhälle.
Pandemin kan ses som en påminnelse om att vi är sårbara och att miljökatastrofer kan få
mer omfattande verkan på lång sikt än dagens svåra pandemi.
Vänsterpartiet vill därför se kraftfulla satsningar inom ramen för det Sociala
Hållbarhetsprogrammet och det Miljöstrategiska programmet. Vi föreslår en satsning på
220 miljoner kr i form av verksamhetsstöd och gröna investeringar
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Det behövs ett feministiskt perspektiv inom alla politikområden. Fortfarande är män som
grupp överordnade kvinnor 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 om jämlikhet
mellan kvinnor och män. 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.
Maritha Johansson, Kommunalråd i opposition

VÄNSTERPARTIETS RESULTATBUDGET FÖR 2021-2024
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BUDGETENS BESPARINGAR OCH SATSNINGAR I SIFFROR
FÖR PLANPERIODEN 2021 - 2024

Besparingar
Kommunstyrelsen

20 miljoner kr

Omvårdnadsnämnden

20 miljoner kr

Kultur och fritidsnämnden

12 miljoner kr

Medel till förfogande
Politiska prioriteringar

60 miljoner kr

Reserv obalanser

112 miljoner kr

Total drift

224 miljoner kr

Extra utdelning Gävle Energi

40 miljoner kr

Nyinvestering

60 miljoner kr

Total investering

100 miljoner kr

Satsningar
Sociala hållbarhetsprogrammet

100 miljoner kr varav 20 miljoner är
investeringar

Miljöstrategiska programmet

100 miljoner kr varav 80 miljoner i
investeringar

Omvårdnadsnämnden, ta bort delade turer 80 miljoner kr
Kommunalisera fritidsgårdarna

12 miljoner

Kultur och fritids satsningar

12 miljoner

Från försörjningsstöd till arbete riktad
insats

4 miljoner kr

Fortsatt avgiftsfri kollektiv trafik

16 miljoner kr

för pensionärer
Totalt drift

224 miljoner kr

Totalt investeringar

100 miljoner kr
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________________________________________________________
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
__________________________________________________________
Vänsterpartiet vill att Gävle kommun ska tillämpa en tillitsbaserad styrning och ledning
på alla nivåer. Vi definierar tillitsbaserad styrning i enlighet med tillitsdelegationens
definition, där kultur och arbetssätt har fokus på verksamhetens syfte och medborgarens
behov. Varje beslutsnivå verkar aktivt för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv.
Tydliga ramar, verksamhetsnära mål och mandat är en förutsättning. Nämnder och
styrelser får i uppdrag att komma med förslag på effektiviseringar och förbättringar i sina
verksamheter då kommunens ekonomi i slutet av planperioden ser något ansträngd ut.
Förslagen ska redovisas i kommunstyrelsen inför varje nytt budgetår.
För att bevara och utveckla den offentliga sektorn, behövs det stora ekonomiska tillskott
för att klara välfärden. Vänsterpartiet förväntar sig att regering och riksdag ökar de
generella statsbidragen till kommunerna. En ökad offentlig konsumtion och en minskad
privat konsumtion är också bra för klimatet.
Smittspridningen av Covid-19 har tagit ny fart och utvecklingen är mycket osäker. Det
finns riskfaktorer som gör att konjunkturutsikterna även på kort sikt är tämligen osäkra.
Det samhällsekonomiska scenariot utgår från att lågkonjunkturen håller i sig ända till
2024. Antalet arbetslösa i Sverige antas ligga kvar på en hög nivå i ytterligare några år.
Arbetslösheten i Gävle är högre än rikssnittet.
Skattesatsen i förslaget bibehålls oförändrad för år 2021.

Gävle ger möjligheter till
arbetspendling åt många håll i flera
väderstreck. Många pendlar också in
till Gävle för arbeten.
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________________________________________________________
VÄNSTERPARTIETS SATSNINGAR OCH BESPARINGAR
________________________________________________________________
Vänsterpartiet vill i budgetförslaget ”Ett rödare och grönare Gävle" göra följande
ändringar i förslaget till kommunplan.
Övergripande nämnduppdrag att:
•

Leda och fördela medel föreslagna till Sociala hållbarhetsprogrammet och
Miljöstrategiska programmet.

•

Redovisa förslag till effektiviseringar inför 2022–2024.

Specifika nämnduppdrag:
Kommunstyrelsen
Besparingar: Sänkning av politikerarvoden med 10 procent. Inga väktarinsatser.
Näringslivsavdelningen och kommunikationsavdelningen ges i uppdrag att effektivisera
sin verksamhet, inga extramedel till internbank, vilket motsvarar fem miljoner kronor.
Sociala hållbarhetsprogrammet och det Miljöstrategiska programmet förses med medel
för satsningar om sammanlagt 220 miljoner. Medlen fördelas till nämnderna i samråd
med kommunstyrelsen. Dessa satsningar ska exempelvis bidra till ökad trygghet i skolan
och i våra stadsdelar. Satsningarna ska ha ett hållbarhets- och miljöfokus.
Satsningar och nämnduppdrag:
•

Inrätta ett hbtqi-råd i kommunen.

•

Implementera Sociala hållbarhetsprogrammet och Miljöstrategiska programmet.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden
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. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden förses därför med
ett tillskott på fyra miljoner fördelat under planperioden, för att arbeta för att fler
människor ska komma ut i egen försörjning.
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Satsningar och nämnduppdrag:
•

Ge ett tydligt uppdrag till alla sektorer och bolag att erbjuda praktikplatser
motsvarande minst procent av antalet anställda.

•

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.

•

Utveckla Yrkes-SFI som möjliggör att fler kan gå från försörjningsstöd till
studiestöd från CSN.

Kultur- och- fritidsnämnden
För en socialt hållbar kommun är kultur, fritid och mötesplatser nödvändiga.
Vänsterpartiet satsar därför på fritidsgårdarna, att ha kvar närbibliotek ute i stadsdelarna,
El Sistema (ett musikprojekt för barn), samt ökade bidrag till idrottsföreningar och Gävle
Teater. Vänsterpartiet vill förstärka och kommunalisera fritidsgårdarna. Vi vill möjliggöra
för fortsatt verksamhet av Gävle Teater samt på att den årliga avgiftsfria
kultursatsningen i det offentliga rummet och medel för fristadskonstnären
skall lämnas orörda.
Satsningar och nämnduppdrag:
•

Kommunalisering av fritidsgårdar i Sätra, Andersberg och på Brynäs, 3 miljoner.

•

Behålla kulturmiljonen, 1 miljon.

Kultur, skolor, barnomsorg
är viktiga saker när företag
överväger etableringar på
olika orter. Gävles
symfoniorkester är vida
berömd, men orosmolnen
är många inför den framtida
finansieringen.
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•

Gävle Teater, 0,5 miljoner.

•

Fristadskonstnären, 0,6 miljoner.

•

Ytterligare satsning på 0,7 miljoner till idrottsföreningar.

Omvårdnadsnämnden
Vänsterpartiet vill ta bort de ofrivilliga delade turerna. Det kan i princip bara ske genom
att öka bemanningen. Vi behöver anställa personer inom äldreomsorgen.
Besparing på organisationen med 5 miljoner kr fördelat på tre nämnder genom att ta bort
ett chefsled.
Satsningar och nämnduppdrag:
•

Ökad bemanning inom hemtjänst och äldreboende 20 miljoner kr. Huvudsyftet är
att avveckla de delade turerna.

•

Ta fram en långsiktig plan för att kommunens skattefinansierade vård- och
omsorgsboenden drivs i egen regi, istället för dagens privata vinstdrivna boenden.

•

Att utreda en strategi, kostnader och förtjänster av en återgång av den
privatiserade hemtjänsten (i administration och andra transaktionskostnader).

•

Verkställa kommunfullmäktiges beslut att kommunen ska vara ickevals alternativ
för de medborgare som inte vill välja utförare av hemtjänst.

Samhällsbyggnadsnämnden
Vänsterpartiet har förstått 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, vi vill i nuläget behålla pensionärernas avgiftsfria resor.
Vidare vill Vänsterpartiet att arbetet med stadsbadet etapp 3 fortskrider samt att de
allmänna baden rustas upp.
Planeringen av nya bostäder bör ha sin grund i skrivningarna i det Sociala
hållbarhetsprogrammet. Inför ett beslut om en detaljplan ska den stämmas av mot målen
i programmet om att minska segregationen, bygga bort bostadsbristen, minska
trångboddheten och öka tryggheten i våra bostadsområden.
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Satsningar och nämnduppdrag:
•

Behålla den avgiftsfria kollektivtrafiken för pensionärer, 4 miljoner.

•

Göra en analys grundad på det Social Hållbarhetsprogrammet inför varje beslut
om en detaljplan där det ska byggas bostäder.

•

Utreda möjligheten att där det planeras nya gång och cykelvägar se över
möjligheten till att lägga motionsspår intill.

•

Arbetet med stadsbadet etapp 3 ska fortskrida, och de allmänna baden ska rustas
upp.

Samhällsbyggnadsnämnden
beställer kollektivtrafiken från
regionen som är huvudman. Även om
utförarna skiftar så består vår
satsning på biogas för
stadsbussarna, nu kör alla
stadsbussar på våra sopor.

Socialnämnden
Investeringar i människor, särskilt under barndomen ger vinst på längre sikt. Det visar sig
bland annat genom att fler klarar skolan, utbildar sig, arbetar och kan försörja sig. Att barn
växer upp under trygga förhållanden är en av samhällets grunduppgifter. För detta
behövs ett hållbart socialt arbete, stabil samhällsorganisation och hållbara relationer. Det
är av vikt att asylsökande ensamkommande barn och unga som kommer till Sverige på
flykt från krig och förföljelse ges en trygg start och erbjuds möjlighet att bo kvar i
kommunen under sin studietid. Beroendesjukdomar är ett växande folkhälsoproblem,
kvinnor som lever i missbruk är som grupp särskilt sårbara och behöver prioriteras.

Satsningar och nämnduppdrag:

•

Att prioritera vård- och boendelösningar i egen regi.
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•

Arbeta tillsammans med frivillighetsorganisationer för att ingen ska vara
hemlös.

•

Erbjuda könsseparerad beroendebehandling.

•

Garantera våldsutsatta kvinnor i missbruk en kvinnojoursplats utan krav på
drogfrihet.

Utbildningsnämnden
Skolan ska vara likvärdig och ge alla elever samma möjligheter till en bra
utbildning. En likvärdig skola nås genom att varje elev ges de möjligheter hen
behöver för att klara sin skolgång oavsett vilken skola de går i, oavsett var i Gävle
de bor. När elever med olika bakgrund och livsåskådning möts förbättras inte bara
resultaten utan också sammanhållningen. Därför vill vi att utbildningen i Gävle ska
främja möten och motverka segregation.

Gävle kommuns gymnasieskolor är
populära utifrån sin kvalitet och
centrala läge, den mest centralt
placerade är Vasaskolan mitt i stan.

Satsningar och nämnduppdrag:
•

Fortsatt arbete med att vidareutveckla resursfördelningssystemet så att
det ger elever mer likvärdiga förutsättningar.

•

Erbjuda alla flickor i ÅK 6 - 9 och gymnasiet en kurs i feministiskt
självförsvar.

•

Aktivt arbeta för att modersmålsundervisningen sker under ordinarie
skoldag.
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•

Tillgängliggöra fria mensskydd till alla tjejer i grundskolan och
gymnasieskolan.

Bolag
Gävle Energi är ett starkt bolag med god soliditet. Därför finns det utrymme för
att ytterligare 10 miljoner kan utdelas från Gävle Energi till Gävle stadshus.
Det orimliga avkastningskravet för AB Gavlegårdarna, beräknat på
marknadsvärdet, har tagits bort och ersatts med ett avkastningskrav på det egna
kapitalet. Det ger AB Gavlegårdarna större möjlighet att underhålla och förvalta
bostadsbeståndet.
Vi befinner oss i en osäker tid på grund av Covid-19 och med detta följer osäkra
inkomster och ökad arbetslöshet. Därför föreslår Vänsterpartiet att
hyresgästerna ska slippa en hyreshöjning för 2021.
Satsningar och nämnduppdrag:
•

Ökat utdelningskrav från Gävle stadshus AB, med totalt 10 miljoner kronor
årligen från år 2021 till 2024.

•

Vänsterpartiet vill se en tillfällig sänkning av avkastningskravet från AB
Gavlegårdarna från 3,5 procent till 2,5 procent för att undvika
hyreshöjningar för 2021.

Gavlegårdarna är kommunens allmännyttiga
bostadsbolag. Bolaget är viktigt för att
bygga hyresrätter i staden. Bolaget har
också gjort flera viktiga förnyelseprojekt, här
en bild på stadsdelen Öster.

Bilder: Omslag, Vänsterpartiets Bildbank, övriga © Seppo Laine.
Vänsterpartiet Gävle, Brynäsgatan 38 B, 802 85 Gävle, 026
611700, gavle@vansterpartiet.se, Hemsida:
gavle.vansterpartiet.se Vi finns på Facebook och Instagram!
November 2020
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