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KRISTDEMOKRATERNA GÄVLE



FÖR NY POLITISK LEDNING I GÄVLE

I ett samhälle kan man se kedjor där det ena 
påverkar det andra. Från jord till bord, 
från bidrag till att bidra. Från förskola till 
högskola, från otrygg till trygg. Från ung 
till gammal. Ingen länk ska vara så svag  
så att den brister. Vi Kristdemokrater 
vill att  ”Hela kedjan ska fungera” 

Vi lovar inte allt till alla men vi lovar 
att vi kommer att prioritera välfärd 
före skrytbyggen, trygghet före 
ideologisk plakatpolitik och en 
helhetssyn på Gävle kommun före 
en centraliserad politik. 

Jan Myléus  Kommunalråd (KD)

Vi Kristdemokrater tror på människovärdet, solidaritet, valfrihet,
etik och moral. Att familjen, föreningar, organisationer och
företag lägger grunden till en trygg och stark
samhällsgemenskap med god välfärd. Här behöver vi göra ett
arbete för att lyfta värderingar som vi alla tror och vet är bra för
ett samhälle. Där ingen lämnas efter och där hederlighet,
ansvarstagande och medmänsklighet råder.

Vi Kristdemokrater är redo att forma en sådan kommun. 



FLER KURATORER, SPECIALLÄRARE OCH VUXNA I SKOLAN

I Skolan behöver få fler verktyg och färre kringuppgifter. Vi Kristdemokrater vill se fler

kuratorer, fler speciallärare och fler vuxna i skolan för att möta de behov som finns. Vi vill se

mindre barngrupper i förskolan främst bland de minsta barnen och vi vill stärka samarbetena

med de privata aktörerna så att barn och föräldrar kan vara trygga i sitt val av skola.

STÄRK NÄRINGSLIVET

LÄKARKOMPETENS I ÄLDREOMSORGEN

STÄRKT FAMILJEPOLITIK
Kristdemokraterna vet att familjerna är en

grundsten i samhället. Det är den första

naturliga gemenskap vi möter. Här stärks etik,

moral och värderingar. Här formas hopp,

trygghet och tillit. Trygga familjer formar ett

tryggt samhälle. Vi vill stärka familjepolitiken på

alla plan i Gävle kommun. Vi vill bland annat se

en till central familjecentral och utveckla

familjestöd och familjerådgivningen.

Vi Kristdemokrater vet att omsorg och vård tillsammans skapar en godomvårdnad. Men utan tid och resurser blir vård mer prioriterad ochomsorgen mindre möjlig. Vi vill stärka både vården och omsorgen ikommunen. Mer resurser mer tid och mer händer som tar hand och digoch mig som är åldersrika kan uppnås genom till exempel"Söderhamsmodellen".

En stark välfärd byggs på ett starkt och

väl fungerande näringsliv. Vi 

 Kristdemokrater vill stärka det offentligas

förtroende i näringslivet.  Underlätta

etableringar, skapa förutsättningar för

kompetens, förhindra kommunal

konkurrerens och stärka service och

bemötande. 



SENIORA TRYGGHETSSAMTAL

För oss Kristdemokrater är det självklart att du

som senior är och ges möjlighet till att vara

delaktig i samhället. Vi vill utveckla kontakten

med våra åldersrika för att stärka möjligheten till

ett aktivt och rikt liv även som senior.  

ISOVAL I HAGASTRÖM

FÖRÄLDRAR SKA FÅ VÄLJA BARNOMSORG

STÄRK DET LOKALA FÖRENINGSLIVET

Vi Kristdemokrater vet att familjerna själva är bäst att besluta vad

som är rätt och riktigt för dem. Klåfingrig politik skall inte begränsa

möjligheterna att få ihop livspusslet. Vi vill utöka valmöjligheterna 

 inom barnomsorg och skapa förutsättningar för fler 

"dagmammor" och fler alternativ till barnomsorg

Vi Kristdemokrater vet att ett aktivt

liv är ett hälsosamt liv. Med rätt

prioriteringar kan skattemedel

stärka folkhälsa gemenskap och

glädje för många. En konstfrusen

isoval för distans åkning i Hagaström

är en sådan prioritering.

För Kristdemokraterna är föreningar, organisationer och samfund
samhällsbärare där integration, demokrati, jämställdhet och

gemenskap formas och växer till. Vi vill stärka föreningslivet i
hela kommunen och öka utbyten och samarbeten, se över

bidragen och utveckla fler avtalsbundna partnerskap. 



MINDRE BARNGRUPPER

STÄRKT LIVSMEDELSPRODUKTION

NEJ TILL VINDKRAFTSINDUSTRIER
Vi Kristdemokrater anser att den misslyckade energipolitik som

regeringen med miljöpartiet i spetsen fört skall inte drabba  våra

tysta och vackra orörda skogs- och havsmiljöer. De människor som

sökt sig att bo i våra ytterområden skall inte behöva betala priset

och tvingas leva med stora kraftindustrier nära sig. Vi

Kristdemokrater säger nej till vindkraftsindustrier som påverkar
människor, natur och miljö.

Kristdemokrater vill att små barn skall ha stor

plats. Vi vill ha barngrupper där varje barn blir

sedd och får plats. 12 barn i varje

småbarnsgrupp och 15 barn i en barngrupp är

rimligt i en förskola i Gävle kommun.

Vi Kristdemokrater vill se en stark landsbygd med starkt lokalt

näringsliv. Där fiske, jordbruk,  djurhållning och skogsbruk har

förutsättningar att utvecklas och växa. Gävle kommun har

goda förutsättningar till detta och vi vill ta till vara på dem. För

oss Kristdemokrater är våra ytterområden mer än morötter på

Rådhustorget.   

BEVARA RÖRBERGS FLYGPLATSVi Kristdemokrater anser att en väl fungerande flygplats ären god resurs för vår kommun. Det är en trygghet i kris ochofred och en möjlighet till utveckling av vår kommun ochregion. Vi vill bevara Rörbergs Flygplats 



ETT HÅLLBARHETSPROGRAM

Vi Kristdemokrater ser hållbarhet som ett begrepp

med flera infallsvinklar. Social-, ekonomisk-

ekologisk- och etisk hållbarhet. Gävle kommun har

alltför länge fokuserat på enstaka delar där största

fokuset varit ekologisk hållbarhet. Vi vill ta ett

helhetsgrepp kring hållbarhetsarbetet så att

skattemedel fördelas rättvist över hela

samhällsbygget. "Ett tält blir inte byggt 

om inte alla tältpinnar spänns ut"

DE ÄLDRES ENSAMHET

BOSTAD FÖRSTKristdemokraterna ser den
hemlöshet som råder i Gävle

kommun. Den bostadstrappa
som vi har idag där man

förtjänar sina möjligheter
passar inte för alla. Vi vill införa
Bostad Först, en metod som

socialstyrelsen
rekommenderar och som vi

tror kan vara en del i att
motarbeta hemlösheten i vårkommun

Vi Kristdemokrater vill stärka seniorers

möjligheter till gemenskap och tillhörighet.

Vi ser att allt fler äldre upplever ofrivillig

ensamhet och isolering. Förändrade 

 busshållplatser, dålig snöröjning och

belysning får inte bidra till isolering. 

FLER SMÅHUS
Vi Kristdemokrater vet att

många drömmer om en egen

trädgård och ett eget hus. En

alltför stor allmännytta och ett

för stort fokus på att bygga

hyreslägenheter måste brytas. 

Vi Kristdemokrater vill att fler

tomter till småhus skapas  



HÅLLBAR TRAFIK
Kristdemokraterna välkomnar alla

trafikslag. En omställning till

fossilfritt resande måste ske, men

samhället måste också fungera och

bilar måste finnas. Vi vill göra en

hållbar översyn över trafiken i Gävle

där alla trafikslag är jämnstälda

INGA FLER SKRYTBYGGEN

Vi Kristdemokrater vet att varje skattekrona

innebär ett förvaltarskap. Dessa pengar skall inte

går till skrytbyggen och monument likt Kulturhus

Agnes eller torgstenar. Värdet på ett kulturhus är

inuti inte på fasaden.  Vi Kristdemokrater vill

undersöka möjligheten att avbryta bygget av

Agnes kulturhus. För oss är det viktigt att

hushålla med de skattemedel vi får förvalta.

BARN OCH UNGAS PSYKISKA HÄLSA

Vi Kristdemokrater ser att allt för många unga mår dåligt och

saknar hopp och framtidstro. För oss Kristdemokrater är

satsningar på barn, unga och deras hälsa viktigt. Vi vill

förhindra rekryteringar till brott och kriminalitet och vi vill

stärka civilsamhällets olika organisationer och samfund. Vi

vill att de utbildningar som finns speglar behovet i samhället

och stärka stöd och hjälp till familjerna. 

En trygg uppväxt ger en god grund i livet.

STÄRK YTTEROMRÅDENAVi Kristdemokrater vet att vår landsbygden är
garanten för en hållbar kommun. Vi vill utveckla

ytterområdessatsningarna och vi vill stärka
näringsliv, företagande och livsmedels-produktionen på landsbygden.



STÄRK VUXENUTBILDNINGEN

Vi Kristdemokrater ser vuxenutbildningen som en

viktig del i människors själv förvekligande. Att

individen står i centrum är därför ett måste.  Vi vill  

möjliggöra för flera aktörer för ökad

specialisering och anpassning till den enskildes

behov, knuten till mål som ska resultera i arbete

och självförsörjning

KOMMUNALA TRYGGHETSVÄRDAR
Otryggheten får inte begränsa livet. Vi Kristdemokrater

är ständigt beredda att se över behovet och

möjligheterna av fler trygghetsskapande åtgärder.

Väktare, ordningsvakter och trygghetsvärdar

tillsammans med trygghetsskapande områden  är delar i

det arbetet.

UTRED PENDELTÅGSMÖJLIGHETERNA

Vi Kristdemokrater var enda parti som inte stod bakom att utreda

ett tågstopp i Hagsta. Vi vill istället att man utreder möjligheterna

till framtida användning av den befintliga järnväg som finns för att

tillgodose ett hållbart och snabbt pendlande mellan 

Gävle och våra norra delar av kommunen.  

NOLL VISION - SKADEGÖRELSE
Kristdemokrater ser behovet av etik och moral i

samhället. Krossade busskurer och bilar som
brinner är bevis på det. Vi vill arbeta med en noll

vision - skadegörelse där förebyggande arbete och
akuta åtgärder går hand i hand.



BEVARA VÅR UNIKA KUSTMILJÖ

STÄRK FISKENÄRINGEN

UTRED SKOLSKJUTSARNA

Kristdemokrater ser värdet av Gävle kommuns vackra 

 kust med dess obrutna horisont och vackra miljö. Vi vill

skydda den från storskaliga vindkraftsindustrier  och

ge fler möjlighet att bygga och bo i nära havet genom

att utforma fler områden för landsbygdsutveckling i

strandnära lägen.

Vårt hav är hotat och vår lokalafisknäring med den. Vi Kristdemokraterser det akuta behovet av radikalaåtgärder för att rädda Östersjön ochdess vattenliv. Totalstopp för storskaligtfiske, översyn av regler kring säl ochskarv är frågor vi driver intensivt motriksdag och EU. Våra lokal yrkesfiskaresom vårdar och fiskar i samspel med vårthav behöver hjälp för att kunna erbjudaoss det havet har att ge.Kristdemokraterna i Gävle står med dem.    

 Det finns ett behov av att noggrant utreda 
 skolskjutsarna. Vi Kristdemokrater har som

grundsyn att det fria skolvalet inte skall påverkas
av kostnader för resor till och från vald skola.

Alternativ och kostnadsbilder bör därför tas fram
för att kunna erbjuda ett mer jämlikt skolval.   



UTVECKLA FRILUFTSOMRÅDEN

CYKELBANA BOMHUS - FURUVIK

STÄRK TURISMNÄRINGEN

Gävle kommun kan erbjuda många möjligheter till
naturupplevelser. På flera håll behöver skyltning, och

annan översyn göras för att öka tillgänglighet till
naturen. Vi Kristdemokrater vill utveckla och rusta

våra friluftsområden runt om i kommunen.  

Vi Kristdemokrater har drivit frågan om cykelbana

mellan Furuvik och Bomhus i flera år. Att barn på väg

hem från sitt sommarjobb delar väg med stora

timmerlastbilar på en obelyst landsväg är fel. 

Vi Kristdemokrater vill att denna cykelväg prioriteras

och att den lyfts fram i den cykelplan som ligger. 

Allt fler upptäcker och besöker Gävle

kommun. Vi Kristdemokrater ser behovet av

att utveckla samarbeten som kan stärka

besöksnäringen. Fler laddplatser för

elfordon och fler ställplatser för husbilar och

båtar. Vi vill också utreda vilka möjligheter

till besök och turism vår kust och våra

vattendrag, främst Testeboån, har.   
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