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Trygghet, Tillit och Framtidstro 
Aldrig i vår tid har det varit tydligare att det är när vi gör insatser; förebyggande och 

tillsammans, som vi lyckas bäst med att skapa ett mer jämlikt samhälle. Att skapa 

motsättningar leder inte utvecklingen framåt.  

 

Att Gävle växer, det vet vi och det tycker vi är bra. Att det därför behövs nya bostäder, 

arbetstillfällen, infrastruktur, parker, förskolor, skolor och äldreboenden är en självklar följd 

för en växande stad.  

 

Men där slutar självklarheterna.  

Så länge vi ser problem med hög arbetslöshet, för låga utbildningsresultat, för få platser på 

högskolan, bostadsbrist, sociala problem, segregation, svag tillit till det politiska systemet 

och ett växande antal unga och äldre med stödbehov, så har vi ett jobb att göra. Men läget 

är långt ifrån hopplöst.  

 

För att alla ska få nytta av tillväxten och för att vi ska klara våra utmaningar så behövs aktiv 

politik. Vi vill bygga bort bostadsbristen, köerna i välfärden och segregationen i vår stad. Vi 

vill förebygga otrygghet, social oro och att människor lämnas utanför. Vi vill rusta människor 

för framtidens arbetsmarknad och framtidens krav. Vi vill ha en samhällsutveckling som är 

hållbar och ger framtida generationer bra möjligheter att leva sina liv.  Vi vet att det går. 

 

Människors trygghet är vår viktigaste prioritet. Vi vill att alla som bor och verkar i vår 

kommun ska känna att vi gör Gävle tillsammans. Samhället ska kunna möta upp barn, unga, 

vuxna och äldres behov, oavsett var du bor. Klyftan mellan stadskärnan och andra 

kommundelar, mellan fattig och rik och mellan ung och gammal ska slutas. 

 

Ingen ska tvivla på att det är just i Gävle som nya möjligheter kan öppnas. 

I Gävle ska alla kunna nå sin fulla potential. Så upplevs det inte riktigt idag. Det tar vi på 

stort allvar. Men vi är helt säkra på att vi kan åstadkomma förändring. 

 

För att lyckas med allt detta behövs ett tydligt politiskt ledarskap och mod. 

Det ledarskapet står vi för.  

 

Vi söker nu ditt stöd och ditt förtroende för att vi ska kunna göra Gävle bättre tillsammans. 
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Ett samhälle som håller ihop.  
Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Tryggheten 

behöver öka i bostadsområden, i skolan, på gator och torg. 

Det är avgörande för att människor ska trivas, må bra och våga ta fler och nya steg i livet. Vi 

måste arbeta förebyggande, med tidiga insatser, med fler vuxna, med fler goda förebilder 

och med en rad andra trygghetsskapande åtgärder för att öka tryggheten och minska risken 

för social oro. Alla måste kunna ta del av vår starka tillväxt och alla måste ges möjligheter 

att vara med och bidra.  

Det är inte vi och de. Det är vi. 
 

Vad vill konkret göra då? 
 

Sverige Vi socialdemokrater menar att trygghet är en förutsättning för ett jämlikt 
samhälle. Det kan inte skapas med skattesänkningar, nedskärningar, sänkta 
löner och höjda hyror. Istället måste vi minska samhällsklyftorna, bryta 
segregation, bekämpa brottslighet och otrygghet och stärka 
sammanhållningen. 
 
Därför vill vi till exempel: 

● Stärka sammanhållningen och investera i hela landet. 

● Hårdare tag mot brott och brottens orsaker. 

● Använda alla samhällets verktyg och aktörer för att bryta segregation.  

           

Gävle Allt fler ser Gävle som en attraktiv kommun att bo och verka i 

Socialdemokraterna tänker fortsätta driva på den positiva utvecklingen för att 

skapa de bästa förutsättningarna för en livskraftig kommun som möter alla 

medborgares behov. Trygghet och hållbarhet ska vara vårt signum. Vår 

kommun ska hålla ihop såväl ekologiskt, ekonomiskt som socialt. Målet att 

vara en av Sveriges bästa miljökommuner är en självklar fortsatt ambition för 

oss som en modern och framtidsinriktad kommun. 

 

Möjligheten att bo, arbeta och utvecklas i hela vår kommun måste bli bättre. 

När kommunen växer är det vårt gemensamma ansvar att se till att vi kan 

växa tillsammans. Kommunens närvaro och service ska öka i hela kommunen.  
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En tillgänglig, snabb och effektiv kollektivtrafik ska knyta ihop den enskildes boende, 

arbetsplats, skola och fritid. Positiva krafter som civilsamhället, till exempel föreningsliv och 

studieförbund, tillsammans med ett dynamiskt näringsliv är viktiga delar för att skapa 

framtidstro och sammanhållning. 

 

Vi ska använda bostadspolitiken, skolan och kultur- och fritidssektorn för att bygga bort 

segregationen i vår kommun. Gävle ska vara en kulturell förebildskommun. Kultur i alla dess 

former ger människor möjligheter till nya möten, nya tankar och kanske nya mål i livet. 

Idrotten likaså. Därför är det viktigt med en aktiv och tillgänglig kultur- och fritidssektor och 

att skapa fler mötesplatser i hela vår kommun.  

 

Därför vill vi till exempel genomföra dessa reformer: 

● Öka den kommunala närvaron i Hedesunda, Hamrångebygden och Forsbacka. 

● Kommunala servicepunkter ska upprättas i våra yttre kommundelar, där det kan 

hjälpa bygden att få behålla till exempel sin livsmedelsaffär. 

● Trygghetsbostäder och hyreslägenheter ska byggas i Forsbacka, Valbo, Bergby, 

Norrsundet och Hedesunda. 

● Nya bostadsområden i vår kommun ska ha bostäder för människor med olika 

förutsättningar och behov. 
● Utveckla en trygghetsplan för alla delar av kommunen. Med till exempel mer 

resurser till utsatta skolor, fler vuxenvandrare, bättre belysning, ordningsvakter, 

trygghetskameror eller vad som krävs. 

● Sätra, Andersberg, Brynäs, Bomhus och centrala Gävle ska ha minst en 

samlingspunkt som kan hålla öppet 365 dagar om året. 

● Ett nytt modernt kulturcentrum med stadsbibliotek och annan värdeskapande 

verksamhet ska byggas. 

● Översyn av tillgänglighet och taxor i kollektivtrafiken för att öka resandet. 

● Fler nya förskolor och skolor ska byggas för barn och elever från olika stadsdelar för 

att stärka resultat och likvärdighet. 
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En välfärd att lita på. 
Att människor känner tillit till sin egen förmåga, till varandra och till samhället är 

grundstenar för vårt gemensamma samhällsbygge. Alla har ett ansvar att bidra och i 

gengäld måste människor kunna lita på att välfärden finns där när de behöver den. Det ska 

aldrig spela någon roll var du bor eller vilka förutsättningar du har personligen eller omkring 

dig. Alla förskolor, skolor, all äldreomsorg och andra verksamheter som finns till för 

gävleborna ska hålla god kvalitet och vara tillgängliga för alla.  

 

Att arbeta förebyggande och med tidiga insatser, så att vi undviker problem i framtiden, 

kräver ett annat synsätt än idag. Vi får ut mest välfärd för skattepengarna om ett barn aldrig 

mobbas på skolgården, en ung människa aldrig blir missbrukare eller om en äldre aldrig 

ramlar i sitt hem.  Vi måste jobba i nuet för framtiden.  

 

Vad vill vi göra konkret då? 
 

Sverige Vår gemensamma välfärdsmodell är en del av det som gör Sverige 

fantastiskt. När välfärden omfattar alla så vågar vi mer. När välfärden 

fungerar kan den enskilda människans frihet växa genom hela livet. En 

ansvarsfull ekonomisk politik är garanten för den svenska välfärden. 

Investeringar i det gemensamma såsom utbildning, välfärd, infrastruktur 

och bostäder prioriterar vi framför skattesänkningar.  

 

Därför vill vi till exempel: 

● Öka de generella statsbidragen till kommuner, regioner och 

landsting för att höja kvaliteten i välfärd och skola.  

● Ordning och reda i välfärden. Införa ett regelverk för att stoppa 

vinstjakten i skola och äldreomsorg.  

● Stärka den svenska modellen. 

Gävle      
 
 

Utbildningen ska vara stark från förskola till vuxenutbildning. Vi kan aldrig 

nöja oss förrän alla elever kan klara sin utbildning. Särskilt viktigt är att 

andelen unga i Gävle som når gymnasieexamen ökar kraftigt eftersom det 

är ett minimikrav för både dagens och framtidens arbetsmarknad. 
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Kommunens olika stöd- och serviceinsatser ska vara tillgängliga, hålla hög kvalitet och 

garantera att medborgare får vara med och bestämma hur insatserna ska utföras.  

Vår kommun ska vara tillgänglig för alla. Därför ska Gävle ska bli det 

Världshälsoorganisationen benämner ”en äldrevänlig stad” där äldres möjligheter att leva 

ett hälsosamt och oberoende liv med ökad trygghet och delaktighet i samhället prioriteras. 

Det kommer att gynna många fler grupper än äldre. Det kommer att gynna oss alla. 

 

Att kommunen agerar som gott föredöme är en självklarhet för oss när vi bekostar varor och 

tjänster med våra gemensamma skattemedel. Sunda spelregler och schyssta villkor för 

anställda är självklarheter när vi ska bygga tillit och för att vi ska kunna ställa höga krav på 

andra som verkar inom välfärdssektorn. Det är viktigt att ha goda villkor och höjd status för 

personalen så att vi klarar framtida rekryteringar inom kommunens verksamheter och då 

framförallt inom skola och omsorg.  

 

Därför vill vi till exempel genomföra dessa reformer: 

● Alla elever ska klara sin utbildning. Skolan ska vara en trygg miljö med fler 

vuxenresurser. 

● Vi ska öka samverkan mellan kommun och region så att ingen hamnar mellan 

stolarna och utan hjälp. I Gävle ska mer vård av unga ske på hemmaplan. 

● Vi bevarar de avgiftsfria pensionärsresorna i kommunen. 

● Alla äldre över 75 ska ha rätt till 2 timmar förebyggande insatser i veckan utan 

biståndsbedömning.  

● Gävle kommun ska vara en trygg och schysst arbetsgivare. Vi ska öka bemanningen, 

förbättra arbetsmiljön och stärka kompetensen bland personalen inom främst skola, 

vård och omsorg. 

● Vi vill minska beroendet av privata aktörer genom att bygga fler kommunala skolor 

och särskilda boenden för äldre. 

● Inga nya verksamheter i kommunen ska privatiseras och läggas ut på entreprenad. 

● Vi ska alltid kräva kollektivavtal för personal hos externa utförare och ställa sociala 

krav i alla upphandlingar. 
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Jobben är framtiden. 
Den kanske mest avgörande faktorn för att känna frihet, trygghet och god hälsa är en trygg 

inkomst och ett meningsfullt arbete. Därför behövs fler insatser som gör att människor får 

arbete och för att ingen ska vara beroende av försörjningsstöd. Alla vuxna som kan ska 

jobba. Alla som behöver mer utbildning för att få ett jobb ska få det. Arbetsmarknaden 

förändras ständigt och då måste vi kunna rusta människor för det under hela livet.  

Det är avgörande för att vi ska klara välfärdsuppdraget på sikt att fler arbetar och det finns 

ingen anledning att vår arbetslöshet ska ligga högre än rikets. Bättre förutsättningar för 

företagande, att möta det kompetensbehov som finns i vår stad och region och att nya, 

gärna gröna, näringar växer fram är helt nödvändigt för framtiden.  

 

Utbildningssystemet, infrastrukturen, näringspolitiken och bostadspolitiken måste samspela 

för att vi ska ha en slagkraftig politik som sänker arbetslösheten.  

 

Vad vill konkret göra då? 
 

Sverige Socialdemokraterna har satt ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 

2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade 

timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Då behövs 

fler jobb och en fungerande matchning och etablering på arbetsmarknaden. 

Det kräver samarbete och investeringar i framtiden. Alla som kan jobba ska 

jobba. Med fler i jobb får har vi råd med en god välfärd – skola, vård och 

omsorg. Vi ska ha en aktiv näringspolitik för fler och växande företag som 

skapar jobb i både stad och landsbygd.  

 

Därför vill vi till exempel: 

● Snabba på etableringen i samhället. 

● Lösa missmatchningen genom att rusta arbetslösa med utbildning 

och validering för att möta arbetsmarknadens behov.  

● Skapa jobb genom framtidsinvesteringar i bostäder, infrastruktur och 

klimat i hela landet.  

Gävle    
 

Vår höga arbetslöshet ska brytas och den som kan jobba ska göra det. Den 

som behöver utbildning ska få det och den som behöver särskild stöttning 

för att nå egen försörjning ska ha rätt till det.  
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Vi ska utnyttja vår tillväxt och goda geografiska läge till att skapa en stark arbetsmarknad. 

Alla aktörer i Gävle som vill och kan bidra till att skapa fler jobb och utveckla 

kompetensförsörjningen ska nyttjas. Gävlebor vill naturligtvis bo här men vill ibland jobba 

någon annanstans. Vi ska vara en stad som är idealisk för pendlare, både till och från Gävle. 

 

Högskolan i Gävle måste växa eftersom situationen där vi nekar hälften av alla 

förstahandssökande är oacceptabel. Fler platser, mer forskning och fortsatt bostadsgaranti 

för studenter är alla viktiga delar för utvecklingen. Gävle måste vara en attraktiv stad att bo 

kvar i för unga. 

 

Näringslivet i hela kommunen ska ges förutsättningar att växa genom ett gott politiskt 

ledarskap och snabb handläggning från kommunen. Nya företag ska lockas hit genom att 

kommunen uppfattas som en attraktiv plats för företagande. En nyckelfråga är att avskaffa 

hinder för små och medelstora företags möjlighet att växa och att underlätta för nya 

näringar att växa fram. 

                                                                                                                                                           

Därför vill vi till exempel genomföra dessa reformer: 

● Inrätta minst 500 extratjänster i kommunen. 

● Utökad samhällsorientering för nyanlända. 

● 2000 nya arbetstillfällen ska tillskapas under mandatperioden. 

● Skapa fler utbildningsplatser för yrkesutbildningar och övriga utbildningar som krävs 

för att möta arbetsmarknadens behov. 

● Avskaffa hinder för smidig pendling och flöden av gods. E4 ska vara en fyrfältsväg 

hela vägen till Hudiksvall och Ostkustbanan ska vara dubbelspårig. Gävle hamn ska 

kunna växa och fortsätta vara en av Sveriges viktigaste hamnar. 

● Bredband ska finnas utbyggt i hela kommunen. 

● Högskolan i Gävle ska växa och utvecklas. Fler studenter ska få sina kunskaper 

validerade för att förkorta vägen till slutförd utbildning och arbete. 

● Byggklar mark för företag ska finnas i hela kommunen. 

● Upphandlingar ska ge goda möjligheter för lokala företag att delta. 
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