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VI PRESENTERAR EN PLAN FÖR ATT SKAPA 5000 NYA JOBB 
 
Genom att både skapa förutsättningar för fler nya jobb och med det också 
driva på klimatomställningen kan vi gynna nyindustrialiseringen och 
möjliggöra minskade klimatutsläpp. Vi presenterar nu en plan som berör tre 
områden för att 2500 nya jobb ska kunna växa fram i Gävle till 2026 och 
5000 jobb till 2030.  
 

    Mer fossilfri och lokalt producerad energi i vår region: 
 

• Energifrågan de närmsta åren är helt avgörande för fler nya jobb och fler 
företagsetableringar i Gävle. Socialdemokraterna vill se betydligt mer 
regional fossilfri energiproduktion och vill skapa samsyn för att hitta 
realistiska, acceptabla och hållbara lösningar på energifrågan som håller 
över tid. Det förtjänar medborgare och företag.  

• I dialog med Gävleborna uppdatera energidelen i kommunens 
översiktsplan där platser för olika typ av energiproduktion pekas ut.  

• Vi vill stärka stödet för att bidra till ökad produktion av vätgas för att 
underlätta industrins gröna omställning - i vår region finns både tekniken, 
kunnandet och viljan.  
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    Förbättrade förutsättningar för att driva och etablera företag i Gävle:  
 

• Möjliggöra minst 400 ha inflyttningsklar verksamhetsmark med tillgång till el 
och vatten under mandatperioden. Minst 900 ha planerad till 2030. Att få 
fram mer ny verksamhetsmark är ett prioriterat område både för befintliga 
och nya företag. Samtidigt vill vi med nya steg utveckla och möta upp med 
snabb service till företag. 

• En av de vanligaste frågorna som företag lyfter som problem är svårigheten 
att hitta rätt kompetens. Vi vill satsa på att fortsätta bygga ut 
yrkesvuxenutbildningen och kunskapslyftet och stärka samarbetet med fler 
branscher på gymnasiets yrkesprogram. 

 
Satsning på infrastrukturen – Sveriges tillväxt går genom Gävle:  
 

• Avskaffa hinder för smidig pendling och flöden av gods. Ostkustbanan ska 
vara dubbelspårig och den Socialdemokratiska regeringens satsning för 
etappen Gävle-Kringlan är ett viktigt första steg. Socialdemokraterna i Gävle 
driver också på för att E4 ska vara en fyrfältsväg hela vägen till Hudiksvall. 
Gävle hamn ska som Ostkustens största containerhamn kunna växa och 
fortsätta vara en av Sveriges viktigaste hamnar. 

• Socialdemokraterna vill bygga ett nytt reningsverk, fortsätta bygga ut VA-
nätet i hela kommunen och bygga en överföringsledning från Älvkarleby. 
Detta som ett viktigt första steg för att säkra tillgången till dricksvatten och 
kunna möjliggöra att norra delarna av kommunen kan växa. 

• Möjliggöra en kraftigt utbyggd laddinfrastruktur för elfordon i hela 
kommunen. Oavsett var du bor och verkar i kommunen ska du kunna ladda 
eller tanka fossilfritt. Omställningen är inte bara ditt ansvar utan hela 
samhällets. 
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RÄTTVISELÖFTEN FÖR ETT MER ÄLDREVÄNLIGT GÄVLE 
 
I augusti fick uppemot 9800 pensionärer i Gävle upp till 1000 kronor mer i månaden 
när vi höjde garantitillägget för de pensionärer som får ut lägst pension. Det är en 
viktig förstärkning av mångas ekonomi i dessa dyrtider med Putinpriser på el, mat 
och bränsle. Men det är inte tillräckligt. Vi Socialdemokrater vill också höja 
inbetalningarna till pensionssystemet så att alla kan få 70 procent av sin slutlön i 
pension. Det handlar om rättvisa att man inte ska bli fattig efter ett långt arbetsliv.  
 
När vi lever allt längre ska vi också kunna få fler friska år med både ork och 
ekonomiska möjligheter att leva ett delaktigt och aktivt liv.  
 
På lokal nivå vill vi:  
 

           Utöka de fria pensionärsresorna i kollektivtrafiken även till helgerna.  

      Genomföra handlingsplanen för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun. 

    Öppna fler och utveckla befintliga träffpunkter för seniorer med 
pensionärsorganisationerna.  

    Införa äldrelotsar som stöd till seniorer och anhöriga.  

      Bryta ofrivillig ensamhet och stärka hälsa genom att utveckla de uppsökande samtalen 
till seniorer.  

     Tillsammans med föreningslivet och folkbildningen utveckla stödet för att bryta digitalt 
utanförskap och underlätta omställningen mellan yrkesarbete och livet som pensionär. 
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EN TRYGG ÄLDREOMSORG ATT LITA PÅ 
 
Vi har tidigare presenterat en rad förslag för fler friska år för Gävles seniorer och 
satsningar på medarbetarna som bär upp välfärden. Att vi får leva längre är en stor 
framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd. Den dag 
omsorgsbehovet ökar ska äldreomsorgen finnas där tryggt, individanpassat och 
samordnat. 
 
Kvaliteten i den äldres omsorg får inte bli beroende av privat betalda tilläggstjänster 
där den som har god ekonomi får bättre stöd än den pensionär som har det knapert. 
Psykisk ohälsa hos äldre behöver uppmärksammas i mycket högre grad och 
förebyggas. Vi kan aldrig acceptera att psykisk ohälsa ses som en naturlig del av att 
åldras. 
 
Vi vill:  

• Höja kraven på de som vill verka inom välfärden. Skattefinansierad välfärd ska inte bidra 
till sämre arbetsvillkor, lägre löner, utebliven meddelarfrihet för anställda, ökad 
administration och byråkrati. 
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• Alla med omsorgsbehov ska få en fast omsorgskontakt som känner till den enskildes 
behov och håller samman vård- och omsorgsinsatser. 
 
• Ta krafttag med fler insatser mot den psykiska ohälsan hos äldre. 
 
• Öka bemanningen inom demenssjukvården där behovet är särskilt 
stort. 
 
• Fortsätta bygga ut de mobila teamen och arbetet med trygg hemgång från sjukhus 
tillsammans med regionen för en mer nära och samordnad vård- och omsorg, särskilt för 
kroniker och multisjuka personer. 
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VI VILL SATSA PÅ ETT FÖRSKOLELYFT 

En bra förskola för alla är en grundsten för jämlikhet. Förskolan ger alla barn – 

oavsett andra förhållanden – en tryggare, mer lärorik och mer stimulerande uppväxt.  

Socialdemokraterna vill att frivillig allmän förskola ska införas från 2 års ålder och att 

barn automatiskt ska erbjudas förskoleplats samma år som barnet fyller 3 år. 

Barngrupper ska inte vara större än att varje barns behov kan mötas på sin förskola 

och barnsomsorgen ska ge familjer en hållbar vardag.  

Vi vill:  

• Utöka barnens rätt till förskola från 15–20 timmar/ vecka för alla barn. 

• Att barnomsorg på obekväm arbetstid genom nattis ska värnas för de föräldrar som 

behöver den. 

• Införa ett förskolelyft som ger de medarbetare som behöver möjlighet att studera till 

barnskötare eller förskollärare på betald arbetstid.  

• Alla barn ska mötas av svensktalande personal, de medarbetare som behöver ska ges 

tillgång till utökad språkutbildning.  

• Fler förskolor ska byggas än det faktiska behovet. Barngrupperna inom förskolan 

behöver minska där behoven är som störst och barnen är som yngst. 

• Möjliggöra eget tillagningskök för matlagning på varje förskola. 
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Välkomna tillbaka till skolan! 

Idag är det skolstart i Gävles skolor. För oss är det självklart att elevers rätt till en bra 

skola med studiero går före vinstjakt och marknadsexperiment. Skolan ska styras av 

svenska folket och inte aktieägare. Socialdemokraterna vill förbjuda obegränsade 

vinstuttag så att pengarna till skolan stannar i skolan och samhället tar demokratisk 

kontroll över skolans utveckling. Svensk skola ska åter bli en av världens mest 

jämlika!  

Vi vill:  

• Ingen ung ska lämnas efter! Prioritera resurser till skolorna för barn- och ungas behov av 

särskilt stöd och fler speciallärare och specialpedagoger. Vi vill även utreda behovet av fler 

kommunala resursskolor. 

• Anställa fler lärare och växla upp arbetet med breddad rekrytering och fler 

lärarassistenter för att frigöra tid för lärarna till sitt kärnuppdrag. 

• Se till att alla barn- och unga ska ha god tillgång till elevhälsan. Vi vill stärka och utveckla 

en modern och mer förebyggande elevhälsa med fler kompetenser och ökad 

tillgänglighet.  

• Utöka och stärka gymnasiets yrkesprogram genom mer samarbete med fler branscher. 

• Alla skolor ska vara en trygg plats för både elever och anställda. Det ska råda 

nolltolerans mot droger och samverkan mellan skola, socialtjänst och polis ska öka 

ytterligare. 
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ORÄTTVISOR MELLAN BARN BEHÖVER BRYTAS 

När det i samhället finns stora klyftor mellan vuxna innebär det också stora orättvisor 

mellan barn. I vår barndom läggs grunden för resten av våra liv. Möjligheterna till en 

bra utbildning, meningsfull fritid, ett första jobb och att tidigt fånga upp unga på 

glid ska bli fler oavsett var i Gävle unga växer upp.  

Det och våra första jämlikhetslöften berättade kommunstyrelsens ordförande Åsa 

Wiklund Lång och Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi om igår när de 

besökte lovskolan på Nynässkolan - där de båda tidigare varit elever.  

Vi vill: 

    Satsa på fler sommarjobb inom äldreomsorgen för unga som kan minska äldres 

ofrivilliga ensamhet och ge fler ett första jobb.  

      Införa skolsocionomer som kan stärka stöd och samarbete mellan elev, skola och 

föräldrar när elever har för hög frånvaro från skolan.  

      Införa frukost i skolan för att höja skolresultaten och se till att ingen ung börjar dagen 

hungrig. Vi börjar i högstadiet.  

    Starta fritidsbanker med gratis sport- och fritidsutrustning för en mer jämlik fritid. Dyr 

utrustning ska inte stå i vägen för att prova nya intressen och ha en aktiv fritid.  
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BEKÄMPA MÄNS VÅLD MOT KVINNOR 

I Gävleborg är mäns våld mot kvinnor mer omfattande än i övriga Sverige. Det är 

oacceptabelt att flickor och kvinnor varje dag utsätts för våld, trakasserier och 

sexualbrott av en man hon har eller har haft en relation med.  

Igår besökte inrikes- och justitieminister Morgan Johansson Gävle och mötte bland 

annat länets polisledning och kvinnojouren Blåklockan som berättade om att allt fler 

brott leder till åtal, men att förövare enklare måste kunna nekas umgängesrätt med 

sina barn. För den som slår är både en vedervärdig partner och pappa.  

Vi har infört ett barnfridsbrott som gör det straffbart att låta barn bevittna våld i nära 

relation, skärpt straff för överträdelse av kontaktförbud och vill att fler ska kunna 

dömas till kontaktförbud med fotboja och att förövare ska kunna portas från det 

gemensamma hemmet.  

Men det krävs mer för att knäcka våldet.  

Vi vill:  

• Införa social bostadsförtur i Gavlegårdarna för den som utsätts för våld i nära relation och 

samtidigt stärka våldsutsattas rätt till det gemensamma boendet framför förövarens.  
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• Fortsätta och utveckla satsningen Shanazi hjältar och hjältinnor för att bekämpa 

hedersförtryck och hedersvåld. 

• Satsa på socialtjänstens nya enhet mot våld i nära relationer. 

• Stärka det våldsförebyggande arbetet i skolan.  

• Se ökade insatser och resurser till behandling och åtgärder för att personer som utsatt 

eller utsätter närstående inte ska återfalla i brott. 

• Prioritera långsiktigt stöd till Kvinnojouren Blåklockan och andra 

brottsofferorganisationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderaternas så kallade bostadspolitik är ett bra exempel på blandningen av lögner 

om motståndaren och en nationell politik och lokala löften som inte håller. Men 

Gävleborna behöver inte fler moderata lögner. De behöver en bostadspolitik som 

gör att vanligt folk har råd att bo, att segregationen bryts och att tillgängliga 

bostäder byggs i hela kommunen.  

Vi Socialdemokrater vill:  

- Behålla Gavlegårdarnas bostadsbestånd, inga ideologiska utförsäljningar!  

- Införa hårdare krav på att bygga blandade bostäder med fler villor och bostadsrätter där 

hyresrätter dominerar och fler hyresrätter där de idag saknas.  
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- Utveckla och utvidga satsningen med Stadsdelslyft i fler stadsdelar. 

- Begränsa inflyttningen av människor som saknar egen försörjning i områden med hög 

arbetslöshet och i stället öppna för förtur i andra områden så att segregationen kan 

minska. 

- Bostadssökande och hyresvärdar ska enklare och snabbare kunna hitta varandra när 

antalet hyresvärdar ökat. Vi vill därför ta initiativ till en gemensam bostadsförmedling för 

alla hyresvärdar. 
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Facklig-politiskt handslag LO- Socialdemokraterna i Gävle 
 

Fler trygga jobb i Gävle 

Vi måste bekämpa arbetslösheten och öka sysselsättningen. Det 

övergripande målet är arbete åt alla. Löntagarnas yrkesskickligheter är 

centrala för att företag i Gävle ska kunna växa. Därför måste gymnasieskolan 

och den yrkesinriktade utbildningen inom Komvux svara mot kompetens-

försörjningsbehoven och utbildningens innehåll måste kvalitetssäkras i 

dialog med branscherna. 

Det handlar om att vi måste säkra gymnasieungdomarnas 

framtidsmöjligheter. Men också att ge vuxna möjligheter att ställa om mitt i 

livet när arbetsmarknaden förändras.  

LO och Socialdemokraterna i Gävle är överens om att under kommande valperiod 

arbeta för: 

 

- Att de fackliga organisationerna tillsammans med kommunen och det lokala 

näringslivet ger unga en bra introduktion till arbetslivet. 
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- Att samarbetet mellan arbetsmarknadens parter stärks för att identifiera behoven 

av arbetskraft och utbildningsbehov. 

-Att omfattning, innehåll och kvalitet på de yrkesutbildningar som Gävle kommun 

ansvarar för utformas i dialog med branscherna och att alla våra yrkesutbildningar 

strävar efter att bli branschcertifierade. 

 

Välfärdens arbetare 
 

Välfärden ska garantera att alla barn är trygga, får kunskap och utvecklas i 

förskolan, skolan och på fritids. Äldre ska ha en värdig äldreomsorg och 

kunna känna sig trygga livet ut. 

 

För att detta ska kunna uppfyllas behövs goda arbetsvillkor för kommunens 

anställda. Gävle Kommun ska vara en förebild när det gäller 

arbetsmiljöfrågor och trygga arbetsförhållanden. Vilket också är viktigt för att 

kunna vara en attraktiv arbetsgivare för kommande välfärdsarbetare. 

 

LO och Socialdemokraterna i Gävle är överens om att under kommande valperiod 

arbeta för: 

 

- Att heltidsarbete ska vara norm för alla, även i upphandlade verksamheter. 

 

- Att ta bort de otrygga anställningarna, tillsvidareanställning på heltid ska vara 

norm och vårt lokala mål är att 90% av alla välfärdsarbetare i Gävle kommun ska ha 

en tillsvidareanställning på heltid. 

 

- Att kommunen ska stå för arbetskläder och arbetsskor i alla arbeten som kräver 

särskilda kläder. 

 

- Att anställda inom välfärden får kompetensutveckling där behov identifieras för 

att möjliggöra att fler kan studera och kompetensväxla på betald arbetstid.  

- Att möjligheten för löntagare att ta sig till och från jobbet på ett klimatsmart 

sätt ska förbättras.  

 

Schyssta upphandlingar i Gävle kommun- återta den 
demokratiska kontrollen över välfärden 
 
Gävle kommunen upphandlar årligen varor och tjänster för stora summor och 
för fackföreningsrörelsen och Socialdemokraterna finns flera viktiga beslut 
som måste tas för sunda och rättssäkra upphandlingar och att skattepengar 
inte går till oseriösa företag eller brottslig verksamhet. 
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Offentliga upphandlingar är ett viktigt politiskt redskap för stödja flera 
uppsatta mål inom kommunen. Det handlar t.ex om att garantera att 
skattepengar bara går till företag som sköter sina åtaganden mot samhället 
och att de garanterar de anställda god arbetsmiljö och anställningsvillkor 
enligt gällande branschavtal. Offentlig upphandling kan också användas för 
att stimulera till nya produktionsmetoder och bidra till klimatomställning. Att 
seriösa företag ska slippa bli utkonkurrerade av oseriösa aktörer är en viktig 
strävan för ett gott näringslivsklimat i Gävle. 
 
LO och Socialdemokraterna i Gävle är överens om att under kommande valperiod 
arbeta för: 
- Att arbetsmarknadens parter ska göras delaktiga vid framtagandet av 

anbudsvillkor och hur uppföljning av dessa ska göras. 
 
- Att arbetsmarknadens parter ska finnas representerade i Gävle Kommuns 

upphandlingsråd. 
 
- Att krav på kollektivavtal ska ställas vid Gävle kommuns upphandlingar. 

 
- Att i upphandlingar ska alltid branschernas behov av lärlings- och 

praktikplatser beaktas och vid behov ställas som särskilt krav i 
anbudsunderlaget. 

 
- För underlätta kommunens uppföljning av ställda kontraktsvillkor ska 

användandet av underentreprenörsled regleras i kontraktsvillkoren. 
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RÄTTVISELÖFTEN TILL VÄLFÄRDENS ARBETARE 

Välfärden ska garantera att alla barn är trygga, får kunskap och utvecklas i förskolan, 

skolan och på fritids. Äldre ska ha en värdig äldreomsorg och kunna känna sig 

trygga livet ut. 

Då behöver arbetsvillkoren förbättras för de som varje dag tar hand om oss. Med LO 

i Gävle har vi tagit fram vallöften vi behöver ditt stöd för att kunna genomföra. 

Vi vill:  

      Införa betalda arbetskläder och arbetsskor i alla arbeten i kommunen som kräver 

särskilda kläder. Det är en självklarhet i manligt dominerade yrken och borde också vara 

det på arbetsplatser där främst kvinnor jobbar.  

    Ta bort otrygga anställningsformer och ersätt dem med fasta anställningar. 

      Möjliggör för fler att både kunna och orka arbeta heltid. Även i verksamheter som 

kommunen upphandlar. 

      Stärkt tillgång till kompetensutveckling och vidareutbildning på betald arbetstid. Både 

för den som behöver stärkt utbildning i svenska eller den som vill studera till 

undersköterska, sjuksköterska, barnskötare eller förskollärare.   

          Att möjligheten för löntagare att ta sig till och från jobbet på ett klimatsmart sätt ska 

förbättras. 
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Vi är stolta över att vara ett av de partier som drev igenom Ytterområdessatsningen som 

sedan starten möjliggjort att över 25 miljoner kronor satsats i Forsbacka, 

Hamrångebygden och Hedesunda på hundratals olika projekt och investeringar styrt av 

lokala utvecklingsgrupper med engagerade medborgare. Under den här mandatperioden 

har vi även gjort viktiga satsningar på nya allaktivitetshus i Hedesunda och Bergby för att 

förbättra möjligheterna att idrotta året om.  

Vi vill nu att ytterområdessatsningen förstärks med 1 miljon kronor ytterligare per år. Vi vill 

även att ett särskilt fokus ska läggas på att fler barn- och unga ska inkluderas och kunna 

påverka satsningarna. 

Framtidstro och möjligheter ska finnas i hela kommunen, oavsett var du bor eller växer 

upp! 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att ha en central och tillgänglig badplats i stan för svalka en varm sommardag är bara en 

av många fördelar med att bo i Gävle. Vi drev fram bygget av Boulognerbadet som 

invigdes 2015, och badet har blivit en självklar plats att mötas på för att njuta av 

sommaren.  

För att badet också ska passa barnfamiljer med yngre barn vill vi att stadsbadet ska 

kompletteras med en badstrand. Det vill vi ska stå fast även efter valet så att badet kan 

byggas färdigt. Boulognerbadet ska vara tillgängligt för alla! 

 


