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Politisk skrivelse
Gävle kommun ska fungera.
Gävle kommun är en underbar plats.
Vi har mycket vi kan vara stolta över och som vi bör förvalta och utveckla. Men vår kommun
har också stora utmaningar. Otrygghet, arbetslöshet, skolresultat och hälsa är bara några av
de utmaningar som vi står inför. Vi måste vända den negativa samhällstrend som lockar fler
unga mot grov kriminalitet, droger och extremism. Vi måste bryta den psykiska ohälsan
bland barn och unga och den ofrivilliga ensamheten bland äldre. Vi Kristdemokrater tar i vårt
budgetförslag sikte på dessa utmaningar.
För oss Kristdemokrater är det viktigt att varje krona som vi får förtroendet att förvalta över
kommer till nytta för kommunens invånare. Vi tror att varje gävlebo bäst själv kan råda över
sin ekonomi. Därför vill vi sänka skattetrycket och på så sätt öka de ekonomiska
möjligheterna för varje människa i Gävle kommun. Vi Kristdemokrater säger nej till
skrytbyggen såsom Kulturhus Agnes och ideologiskt bundna felprioriteringar såsom onödiga
cykelbanor eller enkelsidiga trafiklösningar som blir till en hög ekonomisk belastning för
kommunen. Vi Kristdemokrater vill ge mer kultur för fler inte bara stora satsningar för få. Vi
vill se fler cyklister i Gävle inte bara fler cykelbanor. Vi vill värna om barn och ungas uppväxt
om de äldres livskvalitet och om familjernas välbefinnande. Vi Kristdemokrater vill lägga
resurserna på det som är vår primära skyldighet mot skattebetalarna. Vi vill bredda
valfriheten, bygga ut välfärden, öka trygghet och ge den service som varje skattebetalare
förväntar sig.
Vi Kristdemokraterna tror på att samhället byggs underifrån. Människan och familjen är de
grundläggande byggstenarna. Samhället skapas av människor i företag, föreningar,
organisationer och samfund över hela kommunens geografiska yta. Där ska kommunen som
en del i samhällsbygget vara med och ge stöd och hjälp. Företagsklimatet måste stärkas och
föreningsklimatet måste utvecklas. Ytterområden och landsbygd måste få ta del av satsningar
och resurser. Stadsdelar och stadsdelsområden måste ges möjligheter. Människors behov och
egenmakt måste värderas och stöttas. Beslut vare sig det rör ekonomi eller annat skall kunna
tas i den privata sfären vid det egna köksbordet runt om i hela Gävle kommun. Därför är vi
Kristdemokrater glada att vi kan presentera en skattesänkning i vårt budgetförslag.
Vi Kristdemokrater vill med denna motion visa på vad vi vill göra annorlunda och vad vi
anser behöves för att vår kommun och alla som bor i den skall utvecklas och växa.
Gävle kommun förtjänar mer.

Jan Myléus (KD)
Kommunalråd i opposition
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Beslutsförslag
1. att fastställa föreliggande ändringsförslag till budget för Gävle kommunkoncern
2022.
2. att fastställa Gävle kommuns utdebitering år 2022 till 21:99 per skattekrona.
3. att fastställa föreslagna nettoramar till kommunens nämnder och styrelse, samt
att dessa är skyldiga att inrymma verksamheten inom de tilldelade ramarna.
4. att fastställa Gävle Stadshus AB aktieutdelning till 155,2
5. att besluta om ändringar i ägardirektiven 2022 för Gävle Stadshus AB där
aktieutdelningen till Gävle kommun skall uppgå till 155,2 mnkr. För AB
Gavlegårdarna där resultat efter finansiella poster för år 2022 skall uppgå till 100
mnkr. För Gavlefastigheter AB där avkastning efter finansiella poster men före
bokslutsdispositioner skall uppgå till 36,1 mnkr varav resultatkravet för
kommunala fastigheter skall vara 34,4 mnkr. För Gavlefastigheter AB vilka skall
lämna en aktieutdelning på 26,6 mnkr till Gävle Stadshus AB för vidarebefordran
till Gävle kommun För Gävle Hamn AB vilka skall lämna en aktieutdelning till
Gävle Stadshus på 41,6 mnkr för vidareförmedling till Gävle kommun.
6. att uppmana nämnder och bolag att avlämna månads-, delårsrapporter och
årsredovisning enligt anvisningar från kommunledningskontoret.
7. att bemyndiga kommunstyrelsen att förfoga över centrala anslag för oförutsedda
behov, projektmedel med mera.
8. att investeringsobjekt överstigande 25 miljoner kronor inte får igångsättas utan
kommunstyrelsens medgivande.
9. att helt avbryta projektet Kultur och bildningscentrum (Agnes Kulturhus) samt att
i investeringsbudget minska beloppet på investeringsmedel med differensen mot
ett centralt stadsbibliotek enligt uppdrag.
10. att tillåta Sektor Styrning Gävle utföra redaktionella förändringar i kommunplan
innan beslut i Kommunfullmäktige.
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Kommunövergripande mål och uppdrag
Familjen och den lilla gemenskapens betydelse för samhället kan inte nog understrykas. De
politiska besluten måste därför analyseras och utformas utifrån vilka positiva och negativa
konsekvenser de får för familjer och nära relationer. Att göra en familjekonsekvensanalys
inför beslut kan till exempel vara ett enkelt verktyg i att lyfta familjernas vardag och dess
utmaningar.
Den psykiska ohälsan, främst bland barn och unga är en stor fara för den allmänna
folkhälsan. De politiska besluten måste analyseras och utformas utifrån vilka positiva och
negativa konsekvenser de får för barn och ungas psykiska hälsa.
Den ofrivilliga ensamheten är en stor fara för den allmänna folkhälsan. Att bekämpa denna
folksjukdom är därför viktig. Detta arbete skall göras i samarbete med bostadsbolag
näringsliv och aktörer i det civila samhället.
Därför skall Gävle kommun upprätta följande program:

- upprätta ett program för en stödjande familjepolitik med mål att öka
valfriheten och underlätta och stötta familjens vardag.
- upprätta ett program kring psykisk hälsa och suicidprevention hos barn och
unga.
- upprätta ett program för att kartlägga och minska den ofrivilliga ensamheten.

Samhällsbyggande och stadsutveckling är ett gemensamt arbete. Förutsättningarna för ett
växande Gävle är att erbjudande och möjligheter ges till aktörer som vill vara med i
investeringar och utveckling av vår kommun.
Därför skall Gävle kommun:
- avbryta uppdraget med renovering/ombyggnation av stadsbiblioteket till
Agnes Kulturhus. Istället ska ett nytt modernt stadsbibliotek skyndsamt
planeras på en ny central plats i dialog med näringsliv och fastighetsägare.

Trygghet växer med vetskapen om att inte vara ensam. Varje dag, dygnet runt, trafikerar
kommunens personal våra gator och vägar på väg till olika uppdrag. Att styra denna trafik för
ökad närvaro och rörelse på otrygga platser skulle stärka trygghetskänslan.
Därför skall Gävle kommun:
- utreda möjligheterna till att utforma en rutin för att kommunanställdas
uppdragsresor vid behov kunna ändra rutt mellan uppdrag för att öka den
upplevda tryggheten med en naturlig trafikering under dygnets alla timmar.
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Den psykiska ohälsan är ett stort samhällsproblem. Stöd och hjälp finns att få men
resurserna är knappa. Att hitta stöd och hjälp eller bara ett sammanhang att vara i kan vara
ett svårt steg för många. Ett sätt att underlätta för de människor som söker stöd och
gemenskap och för att möjliggöra synergieffekter mellan olika stödjande organisationer
skulle vara att ge möjlighet att samla de olika organisationerna fysiskt.
Därför skall Gävle kommun:
- utreda möjligheterna till ett ”Vänskapens hus” i centrala Gävle som lätt kan
nås från de centrala bostadsområdena tillika för pendlande till och från Gävle
centralstation. I detta hus skall organisationer som arbetar med den psykiska
ohälsan i någon form kunna samlas.
- tillsammans med civilsamhället. Utveckla och införa lotsar med uppdrag att
fånga upp människor vid utskrivning från psykiatrin eller kriminalvård och
slussa dem vidare till rätt hjälp och stöd för fortsatt integrering i samhället.

Trots att barnkonventionen nu innefattas i svensk lag kan kontakten med det offentliga både
vara skrämmande och svår för barn och ungdomar. För att underlätta kontakten med
myndigheter bör därför en tredje part finnas till hands som stöd och hjälp när barn behöver
det. Ett exempel på en välfungerande sådan instans är till exempel ”Barnrättsbyrån”.
Därför skall Gävle kommun:
- utreda möjligheterna till en etablering av en stödfunktion för barn och
ungdomar liknade ”Barnrättsbyrån” i centrala Gävle som lätt kan nås från via
kollektivtrafik.

Antalet barn och unga i Gävle som behöver stöd och hjälp i form av kontaktperson eller
kontaktfamilj är alltjämt stort. Vi ser behovet av att en övergripande plan för kontaktfamilj
och kontaktperson upprättas med mål att få en minimal väntetid till insats.
Därför skall Gävle kommun:
- upprätta en koncernövergripande plan för kontaktfamiljer och
kontaktpersoner med mål att få en minimal väntetid till insats.

Familjecentralerna är lyckade gemensamma satsningar. Samarbetet mellan olika instanser
inom kommun och region och närheten för besökare till dessa har givit goda synergieffekter.
Därför skall Gävle kommun:
- utreda möjligheterna till ytterligare en familjecentral i centrala Gävle som lätt
kan nås från de centrala bostadsområdena tillika för pendlande till och från
Gävle centralstation.

I syfta att belysa kommunens arbete med barn och ungas rättigheter samt hur
barnperspektivet beaktas vid varje beslut och insats skall varje förvaltning och nämnd göra
en utvärdering av hur fattade beslut påverkat barns och ungas villkor samt en
sammanställning av verksamheternas resultat som direkt berör barn och unga.
Därför skall Gävle kommun:
- i samband med årligt hållbarhetsbokslut upprätta ett barnrättsbokslut.
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I syfta att belysa kommunens arbete med äldre samt hur äldre beaktas vid varje beslut och
insats skall varje förvaltning och nämnd göra en utvärdering av hur fattade beslut påverkat
äldre samt en sammanställning av verksamheternas resultat som direkt berör äldre.
Därför skall Gävle kommun:
- i samband med årligt hållbarhetsbokslut upprätta ett äldrebokslut.

Ett gemensamt hem är ett delat ansvar och en delad omsorg. För många, framför allt äldre,
kan möjligheterna till det egna boendet snabbt förändras. Om den av makarna som stått
registrad i kö hos AB Gavlegårdarna avlider går inte dennes kö poäng automatiskt till
kvarvarande make.
Därför skall Gävle kommun:
- utreda och omforma kö poängen i AB Gavlegårdarna så att dessa automatiskt
flyttas mellan makar om någon avlider.

Lagring av snömassor från snöröjning i Gävle kräver mycket plats. Ny teknik och
innovationer ger förutsättningar för ett hållbart växande Gävle.
Därför skall Gävle kommun:
- utreda möjligheterna att samtidigt som man omhändertar snömassor vid
snöröjning även tillvarata den energi i form av kyla som finns i snömassorna.

Ökad motion och rörelse är nödvändigt för en stärkt folkhälsa. Skridskoåkning kan både som
tävlingsform och motionsform vara enkel och lättillgänglig. Dock behöver förutsättningarna
för skridskoåkning i Gävle kommun stärkas.
Därför skall Gävle kommun:
- upprätta ett program där Gavle Fastigheter tillsammans med Hagaströms SK
utarbetar och möjliggör en konstfrusen is oval i Hagaström.

Gävle flygplats beläget i Rörberg har varit och kommer troligen fortsättningsvis vara till stor
nytta för kommunen. Behovet av en närliggande flygplats vid kriser och katastrofer kan inte
nog understrykas. Likaledes kan behovet av mindre flygplatser i framtidens transporter och
resande inte avfärdas.
Därför skall Gävle kommun:
- upprätta en detaljplan som fortsatt möjliggör flygplats på Rörberg

Vilka möjligheter, vilken roll och vilka åtaganden har och förvänts av Gävle kommun i det
nationella totalförsvaret? Nationella och internationella transporter, produktion och
förädling, kommunikation och infrastruktur. Inom Gävle kommun ryms mycket som bör
skyddas men även mycket som kan bidra till den nationella säkerheten och beredskapen.
Därför skall Gävle kommun:
- kartlägga och synliggöra Gävle kommuns möjligheter, roll och åtaganden samt
risker och sårbarhet gentemot det nationella totalförsvaret.
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Nämnder och styrelser
Kommunstyrelsen
2022 kommer att vara ett avgörande år för Gävles framtida förutsättningar och välfärd.
De prioriteringar som görs kommer att vara avgörande för hur Gävle kommun återstartar
efter den pandemi som drabbat världen. Det är viktigt att familjer får rätt stöd, att barn
och unga har en trygg skola med goda värderingar, att föräldrar och vuxna har ett arbete
att gå till och att äldre och behovssatta får den vård och omsorg som krävs.
Det strategiska hållbarhetsarbetet i Gävle kommun måste samordnas och samlas under ett
gemensamt ledarskap för att nå den synergi som krävs i ett hållbarhetsarbete. Trygghet
och säkerhet måste vara en självklarhet för alla som bor i Gävle kommun. Oavsett om det
är på publika platser eller i hemmet. Ny teknik och innovationer måste våga prövas.
Relationen till det civila samhället måste stärkas. Näringslivets förtroende måste
återerövras och föreningslivet måste stöttas och uppmuntras. De satsningar som görs
måste nå ut över hela samhället och hela Gävle kommun.
Gävle skall vara en kommun för alla där alla kommundelarna kan leva och utvecklas.

Inriktning för Kommunstyrelsen
I de beslut som varje beslutsfattande organ tar vägs olika aspekter och synsätt in.
Styrelsens inriktning under 2022 skall därför vara att:

•

ta hänsyn till hur familjernas vardag påverkas av de politiska besluten.

•

ta hänsyn till hur näring- och föreningslivet påverkas av de politiska
besluten.

Uppdrag till Kommunstyrelsen
Näringslivet är grunden för jobbskapande och måste prioriteras i styrelsens arbete. Osund
konkurrens, bristande service och dåliga attityder i bemötandet av företagare och
näringsidkare måste stävjas. Gävle kommun behöver vända den negativa trend som råder
inom klimatet för företagande och näringsliv. Detta är viktigt för ökad sysselsättning och
stärka möjligheterna till eget arbete och egen försörjning.

•

Kommunstyrelsen skall tillsatta en kriskommitté för förbättrat
företagsklimatet. Kommittén skall bestå av tjänstemän från samtliga
sektorer, intresseorganisationer och branscher råd samt politiska partier
representerade i kommunfullmäktige.

•

Kommunstyrelsen skall upprätta en etableringsplan som kartlägger vilka
företag och etableringar som är intressanta god tillväxt i Gävle kommun.
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•

Kommunstyrelsen skall inrätta en bemötandecoach med syfte att stärka och
utveckla kommunens bemötande mot företag, näringsliv och föreningsliv.

•

Kommunstyrelsen skall identifiera kartlägga samt planera för mer
verksamhetsmark för företag som idag finns i kommunen eller som vill
etablera sig här.

•

Kommunstyrelsen skall arbeta mer fokuserat på att indela och anpassa
möten och dialoger med näringslivet efter olika branscher och
fokusområden. En strukturerad kartläggning över näringslivet och dess
olika kluster skall därför utföras.

•

Kommunstyrelsen skall tillsammans med Socialnämnden och
Arbetsmarknads- och Funktionsrättsnämnden planera och genomföra
arbetsmarknadsåtgärder i nära samarbete med företagare och näringslivet
med målet att få ut fler i arbete.

•

Kommunstyrelsen skall tillsammans med Socialnämnden och
Arbetsmarknads- och Funktionsrättsnämnden inrätta individuella resurser
som fungerar som lotsar mellan Arbetsförmedlingen, privata
kompetensförsörjnings företag, kommunen och andra offentliga
verksamheter.

•

Kommunstyrelsen skall tillsammans med Utbildningsnämnden och det
lokala näringslivet kartlägga behovet av yrkesutbildningar.

•

Kommunstyrelsen skall tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden
identifiera och planera för mer tomtmark för småhus.

•

Kommunstyrelsen skall genomlysa avtalstroheten inom koncernen

•

Kommunstyrelsen skall inrätta en energiplan. Syftet skall vara att se
kommande behov, möjligheter och utmaningar med avseende på
energitillgång och energiförbrukning för hela Gävle kommun.

Ett hållbart samhälle är tryggt, förändringsbenäget och anpassningsbart. Gävle kommun har
idag ett socialt hållbarhetsprogram, ett miljöstrategiskt program och ett näringslivsprogram.
Dessa områden är alltför sammankopplade med varandra för att hanteras separata. På dessa
tre områden skulle även internationella samarbeten och influenser ge gott utbyte. Behovet av
en ökad trygghet på våra gator och i våra bostadsområden är akut. Samarbeten med andra
myndigheter måste stärkas och civilsamhällets roll för en tryggare vardag måste prioriteras.

•

Kommunstyrelsen skall flytta det miljöstrategiska arbetet till enheten för
social hållbarhet och upprätta en enhet för hållbarhet.

•

Kommunstyrelsen skall påbörja arbetet med ett hållbarhetsprogram som
bygger på de tre perspektiven; social-, ekonomisk- och ekologiskhållbarhet.

•

Kommunstyrelsen skall effektivisera och rationalisera
kommunikationsenhetens ambitioner och arbete.
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•

Kommunstyrelsen skall effektivisera och rationalisera
näringslivsenhetens ambitioner och arbete.

•

Kommunstyrelsen skall upprätta ett koncernövergripande nätverk för att
kanalisera arbetet kring barnkonventionen som nu är införd i svensk lag.

•

Kommunstyrelsen skall tillsammans med Socialnämnden under 2022
inrätta rutiner för upprättande och aktivering av en
suicidhaverikommission vid barn och ungas självmord.

•

Kommunstyrelsen skall tillsammans med Kultur och fritidsnämnden arbeta
för att ombilda Gävle Symfoniorkester till att bedrivas i bolagsform. För att
främja verksamhetens möjligheter på marknaden och säkra
produktionsplaneringen över tid.

•

Kommunstyrelsen skall tillsammans med Kultur och fritidsnämnden utreda
och utveckla föreningars möjligheter att utföra nattvandring på uppdrag av
Gävle kommun.

•

Kommunstyrelsen skall utöka bevakning med väktare i hela Gävle kommun
till att gälla under samtliga dagar under hela året.

•

Kommunstyrelsen skall inrätta ett Interreligiöst kollegium.

Budgetförutsättningar för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tilldelas 428 mnkr i ram.
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Utbildningsnämnden
I ett växande Gävle är skolans uppgift att ge varje elev de kunskaper som är nödvändiga
för att leva, växa och verka i ett modernt samhälle. Tillsammans med föräldrarna skall
skolan utveckla eleverna till ansvarskännande medborgare. Samspelet med att fostra och
skola barnen måste därför stärkas. Utbildningsnämndens arbete ska fokusera på skolning,
genom kunskap, bildning och arbetsro där varje skola har stor frihet att utforma sin
verksamhet. Skolan ska sträva mot det gemensamma målet om en skola, där ingen hålls
tillbaka och ingen lämnas efter. Skolan har dock inte det ensamma ansvaret för utbildning
och fortbildning då vi Kristdemokrater tror på ett kontinuerligt lärande även utanför
skolan. Det är därför viktigt med ett gott samspel mellan skola, föräldrar och samhälle.
Den psykiska ohälsan bland barn och unga är oroväckande. Den tid som barn och unga är i
förskola och skola är stor och ställer kravet på skola och lärare att varje elev blir sedd och
respekterad som den är. Skolan ska vara en trygg, god och hälsoberikande plats för varje
elev. Små barn behöver små barngrupper. I den iver som många politiker har med att
utöka och göra skolorna större och storskaligare ser vi Kristdemokrater åt motsatt håll. Vi
vill värna om de små skolorna och små barngrupperna. Vid ombildning eller nybildning av
skolenheter skall barnens behov sättas i första rum. Utbildningsnämndens arbete under
2022 måste spegla de utmaningar som Gävle kommun står inför.

Inriktning för Utbildningsnämnden
I de beslut som varje beslutsfattande organ tar vägs olika aspekter och synsätt in.
Nämndens inriktning under 2022 skall därför vara att:
•

Stärka och öka den psykiska hälsan bland barn och unga.

•

Trygga familjernas möjlighet till valfrihet, egenbestämmande och aktivt
föräldraskap.

Uppdrag till Utbildningsnämnden
För att alla föräldrar ska hitta ett alternativ som passar just dem och deras barn måste det
finnas en väl utbyggd barnomsorg med olika alternativ. Vi vill att det ska finnas en mångfald
av barnomsorgsformer med olika inriktning och huvudmän; förskolor, familjedaghem, öppna
förskolor och fritidshem. Det ställer krav på oss att kunna erbjuda likvärdiga villkor för alla
godkända barnomsorgs- och förskoleverksamheter. Målet för all barnomsorg ska vara att
möta varje barns behov av trygg omsorg, stimulans, lek, gemenskap och utveckling. Vi vet att
små barn behöver små sammanhang för att må allra bäst och utvecklas med goda
förutsättningar att klara livets utmaningar. Vi ser hur fler och fler storförskolor etableras, i
dag finns en handfull förskolor i Gävle kommun med fler än 100 barn inskrivna. Dessa
storförskolor skapar stress och otrygghet för de allra minsta barnen och minskar alternativen
för familjer att välja fritt.

•

Utbildningsnämnden skall upphöra att planera för fler sammanslagningar
och bildande av storförskolor med mer än 100 barn på en förskola.
Nämnden ska istället planera för bostadsnära mindre förskolor.
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•

Utbildningsnämnden skall främja och aktivt arbeta för att öka antalet barn i
pedagogisk omsorg och fristående förskolor.

•

Utbildningsnämnden skall minska barngrupperna i förskolan.

•

Utbildningsnämnden skall genomföra en kartläggning för att utreda:
o
o
o
o

hur Gävle kommun arbetar för att rekrytera egna dagbarnvårdare och
vilka problem de möter.
hur Gävle kommun informerar föräldrar om pedagogisk omsorg som
möjlig barnomsorgsform.
hur Gävle kommun informerar om möjligheten att starta och etablera
familjedaghem.
vilka hinder/svårigheter som utförare av pedagogisk omsorg upplever
finns för sin verksamhet.

Elever som mår bra lär sig bättre. Dessvärre har den psykiska ohälsan hos unga ökat under
en tid. Vi vill därför rusta elevhälsan så att den kan möta och stödja barn som mår dåligt.

•

Utbildningsnämnden och Socialnämnden skall kartlägga möjligheterna att
öka samarbete mellan skolan, socialtjänst och regionen för att öka den
psykiska hälsan bland elever.

•

Utbildningsnämnden skall utreda det egna arbetet i att ge stöd och hjälp till
barn och ungdomar inom olika spektrum av Neuropsykiatriska
funktionsstörningar i syfte att stärka och utveckla det stödet.

•

Utbildningsnämnden skall, då regionen har upphört att utföra
dyslexiutredningar med utbildad logoped för barn upp till 17 år, erbjuda
dyslexiutredning med medicinsk diagnos till barn i grundskolan.

Det är viktigt att föräldrar kan få stöd i hur de bäst hjälper sina barn i skolarbetet. Det skulle
öka föräldrarnas möjlighet att bli delaktiga i sina barns skolgång. Föräldrarnas närvaro och
ansvar är en viktig del i de ungas lärandeprocess. Samtidigt som föräldraansvaret behöver
närvara måste skolan även underlätta föräldrarnas roll. En ensamstående förälder som ägnar
all ledig tid till läxläsning med sina barn är inte hjälpt av samhället i sin föräldraroll. En skola
som inte får gehör och respekt för uppsatta regler och solidaritet blir tandlös. Samarbetet
skola, förälder måste stärkas.

•

Utbildningsnämnden skall erbjuda särskilda utbildningsträffar vid samtliga
grundskolor där föräldrar och vårdnadshavare får konkreta verktyg för att
kunna stötta sina barn i skolarbete.

•

Utbildningsnämnden skall erbjuda särskilda utbildningsträffar vid samtliga
grundskolor där föräldrar och vårdnadshavare får konkreta verktyg för att
kunna stötta vägleda sina barn i användningen av internet och sociala
medier.
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•

Utbildningsnämnden skall utreda möjligheten att ytterligare arbeta med
stöd och läxhjälp i fritidsverksamheten samt vid upphandling ställa krav av
fritidsverksamhet om läxhjälp.

•

Utbildningsnämnden skall öka antalet lärarassistenter och elevcoacher i
skolan.

•

Utbildningsnämnden skall erbjuda läxhjälp på skoltid inbakat i
schemaläggningen och verka för att helt ta bort läxor efter skoltid över tid.

I ett skolsystem med valfrihet och mångfald finns starka rättviseargument för ett fritt skolval.
Vi tycker därför att det är viktigt att valfriheten utökas och främjas genom att fler aktörer så
som civilsamhället och föreningslivet inbjuds att bedriva fritidsklubbsverksamhet i större
utsträckning. Det lokala näringslivet måste få mer påverkan på de utbildningar som bedrivs
Gävle kommun. Här måste ett tydligt samspel mellan skola och näringsliv utvecklas.

•

Utbildningsnämnden skall verka för att erbjuda andra aktörer att bedriva
fritidsklubbsverksamhet i alla skolområden.

•

Utbildningsnämnden skall tillsammans med Omvårdnadsnämnden utreda
möjligheterna till att skapa en kontinuerlig frekvent gemensam gemenskap
med förskola och äldreboende.

•

Utbildningsnämnden skall utreda möjligheten till riksintag på el- och
energiprogrammet med inriktning Eventtekniker.

•

Utbildningsnämnden skall utreda kostnaden för lunchkort till Gävle
kommuns gymnasieskolor. Utredningen skall även inkludera intilliggande
effekter och kostnader som kan komma att beröras, såsom lokaler,
inventarier och övriga resurser.

•

Utbildningsnämnden skall tillsammans med kommunstyrelsen och det
lokala näringslivet kartlägga behovet av yrkesutbildningar.

•

Utreda kostnad och möjligheter till tvåläraresystem i grundskolans
grundämnen.

Budgetförutsättningar för Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden tilldelas 2596 mnkr i ram.
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Socialnämnden
För oss Kristdemokrater är det viktigt att stärka familjens roll i samhället. Familjen är den
viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga
familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Det är viktigt att politiken
har som mål att stödja familjerna, inte styra dem. Det förebyggande arbetet med att stärka
familjerna måste därför alltid finnas och alltid värnas. När styrkan och viljan tryter måste
ett solidariskt skyddsnät finnas för att ge hjälp och stöd till att återvinna ett fungerande
självbärande och självständigt liv. Denna process kan vara krävande för människan men
för den som är beredd att göra det arbetet är krav och regler inte skrämmande, däremot ett
måste, om det sker under ramen för respekt av den enskildes integritet och
självbestämmande. Det förebyggande- och det akuta arbetet mot alkohol, narkotika,
droger, tobak och spel är viktigt för att bryta destruktiva mönster och vanor. Samarbete
med andra aktörer, myndigheter och organisationer är en förutsättning för ett fungerande
arbete där människan kommer i fokus, oavsett om det gäller åtgärder för att dämpa
negativa ageranden och beteenden eller om det handlar om att lyfta, stötta och utveckla
människor. Gävle kommun måste vara en tillgänglig sammabetspartner för alla. Människa
som organisation. Socialnämndens arbete under 2022 måste spegla de utmaningar som
Gävle kommun står inför.

Inriktning för Socialnämnden
I de beslut som varje beslutsfattande organ tar vägs olika aspekter och synsätt in.
Nämndens inriktning under 2022 skall därför vara att:

•

Trygga familjernas möjlighet till valfrihet, egenbestämmande och
föräldraskap.

•

Stärka människans möjlighet och känsla till att bidra till samhället.

Uppdrag till Socialnämnden
Alla medborgare i Gävle kommun skall ha en trygg säng att sova i under natten. Det är vårt
gemensamma ansvar att bryta den negativa utveckling som finns i kring hemlöshet. Enligt
socialtjänstlagen ska kommunen i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad
och utbildning. Missbruk psykisk ohälsa eller andra negativa levnadsmönster skall inte vara
ett hinder för en trygg natt och en trygg vila. För att möta de behov som finns i Gävle
kommun måste insatserna anpassas efter personliga behov och möjligheter. Vi
Kristdemokrater vill se hjälpa och stöd med människans helhet i fokus.

•

Socialnämnden skall tillsammans med Arbetsmarknad och
Funktionsrättsnämnden införa modellen ”Bostad först”.

•

Socialnämnden skall utreda möjligheten till beroendevård där behov,
förväntningar, möjligheter och förutsättningar möts. Där boende och arbete
finns i närområdet likt det så kallade BoDa-verksamheter inom LSS.
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•

Socialnämnden skall utreda verksamheten i och kring Stallgatan.
Utredningen skall se på den individuella uppföljningen, individens
utvecklingsmöjligheter och fortsatta insatser.

Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga är en av våra största utmaningar. Vi
Kristdemokrater ser ett behov av intensifiering av såväl förebyggande som akuta. Ett mer
aktivt arbete med familj och hem i fokus. I en fungerade hemmiljö får barn och unga en trygg
plats att växa upp och utvecklas med goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Våld
förekommer överallt i samhället. Särskilt utsatta är barn och unga som utsätts för hot och
våld i hemmet. Hemmet skall vara en trygghet för alla.

•

Socialnämnden skall inrätta en särskild resurs med uppdrag att minska den
psykiska ohälsan hos barn och unga.

•

Socialnämnden och Utbildningsnämnden skall kartlägga möjligheterna att
öka samarbete mellan skolan, socialtjänst och regionen för att minska den
psykiska ohälsan bland elever.

•

Socialnämnden skall intensifiera arbetet mot självskadebeteende,
självmordsförsök och självmord hos barn och unga samt tillsammans med
kommunstyrelsen införa haverikommissioner vid självmord.

•

Socialnämnden skall ta fram en plan för att minska köerna till
familjerådgivningen samt införa en familjerådgivningscheck till samtliga
nyblivna föräldrar, där rådgivning även kan sökas hos privata aktörer och
organisationer i Gävle kommun.

•

Socialnämnden skall utreda ett införande av separationsteam, för att sätta
barnens perspektiv i fokus.

När barn och unga bryter mot samhällets regler behöver samhället ge familjen och barnen
stöd så tidigt som möjligt. Det minskar riskerna för allvarlig problematik eller kriminalitet
senare i livet. Sociala insatsgrupper är en lokal samverkansform där insatserna för unga i
riskzon att återfalla i allvarlig brottslighet koordineras på individnivå. Stödet till den unge
samordnas under ledning av socialtjänsten i den kommun där den unge bor. En annan
alvarlig företeelse är den rekrytering av barn och unga som sker inom de kriminella
nätverken. Detta måste brytas och insatser riktade till barn och unga i den riskgruppen måste
stärkas.

•

Socialnämnden skall utreda möjligheten till att införa individuella
insatsgrupper för barn under 18 år där man tillsammans med regionen
polisen och andra organisationer utarbetar individuella planer för de barn
som riskerar fortsatta insatser.

•

Socialnämnden skall inrätta en resurs som arbetar för att förhindra
rekryteringen av barn och unga till kriminell verksamhet och kriminella
gäng samt motverka radikala och odemokratiska grupperingar.
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I en samhällsgemenskap behöver vi även garantera för att brottsoffer får det stöd som krävs
för en god återhämtning och tillbakagång till vardagen.

•

Socialnämnden skall införa en krissamordnare för brottsoffer, som
samordnar kontakterna mellan den utsatte och stödorganisationer som
RAV, BOJ, god man, samfund, m.fl.

Budgetförutsättningar för Socialnämnden
Socialnämnden tilldelas 570 mnkr i ram.
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Arbetsmarknads- och Funktionsrättsnämnden
Vi Kristdemokrater vill ge varje människa goda rättvisa möjligheter och förutsättningar till
goda livsval och ett gott liv. Familjen, samhällets organisationer och kommunen är viktiga
delar i skyddsnätet som vi människor sätter vår tillit till. Ansvaret bör aldrig fattas
människan men möjligheterna till att förändra en livssituation måste erbjudas. Fler måste
ha ett jobb att gå till. Kvinnor som idag är utestängda från arbetsmarknaden av olika skäl
måste få möjlighet till egenförsörjning. Samarbete med myndigheter och organisationer
där människan är i fokus är en förutsättning för fungerande insatser. Ett tryggt samhälle
med gemensamma regler, värderingar och lagar är ett tillåtande samhälle. Gemensamt
språk, etik och moral är viktigt. Gävle kommun måste erbjuda detta till alla de som vill bo
leva här. Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämndens arbete under 2022 måste spegla de
utmaningar som Gävle kommun står inför.

Inriktning för Arbetsmarknad- och Funktionsrättsnämnden
I de beslut som varje beslutsfattande organ tar vägs olika aspekter och synsätt in.
Nämndens inriktning under 2022 skall därför vara att:

•

Skapa förutsättningar till försörjning genom fokus på varje enskild
människa.

•

Stärka hela familjens delaktighet och roll i samhällsbygget.

Uppdrag till Arbetsmarknad- och Funktionsrättsnämnden
En stor andel gävlebor saknar kvalifikationer för att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi
måste stärka anställningsbarheten. Detta gör vi genom att engagera alla delar av samhället så
som myndigheter och civilsamhället Den integrationsskuld som finns måste minska. En
viktig del i detta är att stärka utrikesfödda kvinnors position i samhället och på
arbetsmarknaden. Detta är en organisk process som växer underifrån. Därför bör man
stimulera de privata och civila krafter som står för praktisk integration.

•

Arbetsmarknads- och Funktionsrättsnämnden skall göra en kartläggning av
möjliga aktiviteter tillsammans med civilsamhället i syfte att öka
anställningsbarheten hos långtidsarbetslösa.

•

Arbetsmarknads- och Funktionsrättsnämnden skall utreda möjligheten att
bilda ett integrationsteam tillsammans med regionen och andra aktörer.
Integrationsteamet ska kartlägga utrikesfödda familjers behov med fokus på
ökad anställningsbarhet, främst bland kvinnor.

Vårt solidariska skyddsnät är en styrka i samhället. Krav och regler är inte skadliga och
skrämmande om det sker under ramen för respekt för den enskildes integritet.
Förutsättningar till delaktighet och gemenskap i samhället skapas redan i familjen.
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•

Arbetsmarknads- och Funktionsrättsnämnden skall öka
motprestationskraven vid försörjningsstöd.

•

Arbetsmarknads- och Funktionsrättsnämnden skall utarbeta en modell för
att genomföra hembesök.

•

Arbetsmarknads- och Funktionsrättsnämnden skall utreda och följa upp
kvalitetsteamets verksamheter

Gävle kommun har idag en stor arbetslöshet och samtidigt råder en uttalad kompetensbrist,
det är svårt för näringslivet att rekrytera personal. Så kan vi inte ha det. Därför vill vi
ytterligare öka samarbetet mellan kommun och civilsamhället, företagen och andra aktörer.

•

Arbetsmarknads- och Funktionsrättsnämnden skall tillsammans med
kommunstyrelsen planera och genomföra arbetsmarknadsåtgärder i nära
samarbete med företagare och näringslivet för att tillgodose lokala krav och
möjligheter.

•

Arbetsmarknads- och Funktionsrättsnämnden skall tillsammans med
Kultur- och fritidsnämnden och Omvårdnadsnämnden utreda
möjligheterna med ett integrationsprojekt kring kultur och omvårdnad.

•

Arbetsmarknads- och Funktionsrättsnämnden skall utreda och
implementera arbetslagscoacher med uppgift att arbetsleda personer med
försörjningsstöd i praktisk arbetsträning.

•

Arbetsmarknads- och Funktionsrättsnämnden skall utreda möjligheterna
till arbetsträning för personer med försörjningsstöd inom lant- och
skogsbruk.

•

Arbetsmarknads- och Funktionsrättsnämnden skall kartlägga möjligheterna
till arbetsträning inom närings- och föreningsliv.

•

Genomlysa vuxenutbildning i egenregi med syfte att minska andelen
avhopp. Bland annat skall följande frågeställningar hanteras:
o
o
o

Är utbildningsinsatserna i rätt paritet till vad som efterfrågas av
näringslivet?
Vilka yrkesutbildningar är aktuella, behövs och efterfrågas.
Vilka möjlighet finns för prestationsbaserad ersättning vid
yrkesutbildning.

Budgetförutsättningar för Arbetsmarknad- och Funktionsrättsnämnden
Arbetsmarknads- och Funktionsrättsnämnden tilldelas 1048 mnkr i ram.
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Omvårdnadsnämnden
Vi Kristdemokrater drivs av att forma en politik som låter oss åldras tryggt och med
värdighet. God vård, ett behovsanpassat boende och självbestämmande över sin vardag är
en självklarhet – hela livet. Tryggad äldreomsorg med valmöjlighet efter egna behov är
självklart i ett växande Gävle. Det finns ingen åldersgräns som upphäver rätten att själv få
bestämma över sin vardag. Ensamhet och isolering i det egna hemmet, är en ökande
utmaning i samhället. För att bryta ensamheten måste det finnas möjligheter till stark
social gemenskap och sysslor. Vi Kristdemokrater vill förbättra för Gävle kommuns alla
äldre genom att öka antalet boenden och boendeformer för äldre runt om i kommunen, höja
den palliativa-, demens- och geriatriska kompetensen hos personalen och få in mer kultur i
omsorgen. Omvårdnadsnämndens arbete under 2022 måste spegla de utmaningar som
Gävle kommun står inför.

Inriktning för Omvårdnadsnämnden
I de beslut som varje beslutsfattande organ tar vägs olika aspekter och synsätt in.
Nämndens inriktning under 2022 skall därför vara att:

•

Skapa en trygg äldreomsorg med valmöjlighet efter egna behov.

•

Motarbeta den ofrivilliga ensamheten bland äldre.

Uppdrag till Omvårdnadsnämnden
En trygg och meningsfull vardag är en självklarhet. Tyvärr känner många äldre precis tvärt
om och upplever otrygghet i det egna hemmet. Detta sker till exempel när det ständigt
kommer nya personer från hemtjänsten. Därför behöver vi satsa på att öka
personalkontinuiteten. Samtidigt som vi ökar attraktiviteten för arbetsplatsen och arbetstider
genom ökat inflytande. Vi behöver också stärka vardagen och de gemenskaper som erbjuds.

•

Omvårdnadsnämnden skall skapa en handlingsplan för att öka
personalkontinuiteten i hemtjänsten i kommunen och hos andra utförare.

•

Omvårdnadsnämnden skall kartlägga och upprätta konsekvensanalys och
en handlingsplan för att ta bort de ofrivilliga delade turerna inom
nämndens ansvarsområden

•

Omvårdnadsnämnden skall tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden
samt Arbetsmarknads- och Funktionsrättsnämnden utreda möjligheterna
med ett integrationsprojekt kring kultur och omvårdnad.

•

Omvårdnadsnämnden skall tillsammans med Utbildningsnämnden
kartlägga möjligheterna till att skapa en kontinuerlig frekvent gemensam
gemenskap med förskola och äldreboende.
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Vård vid livets början och vid livets slut är att likställas. Vi Kristdemokrater anser att det
därför är av vikt att vi ytterligare lyfter fram stöd och utbildning av personal som arbetar med
denna patientgrupp i det kommunala uppdraget.
•

Omvårdnadsnämnden skall genomföra en särskild utbildningsinsats om
vård i livets slutskede för all omsorgspersonal som arbetar med
patientgruppen.

Den ofrivilliga ensamheten är en stor fara för den allmänna folkhälsan. Att bekämpa denna
folksjukdom är därför viktig. Därför skall Gävle kommun kartlägga och upprätta en strategi
för att minska ensamheten. En viktig åtgärd för att minska ensamheten redan i dag är att öka
möjligheterna till socialaktiviteter som främjar fysiskaktivitet och erbjuda så kallade
trygghetsboenden.

•

Omvårdnadsnämnden skall kartlägga ensamheten och upprätta en strategi
för att minska ensamheten.

•

Omvårdnadsnämnden skall kartlägga möjligheter för ett samarbete med
lokala aktörer för att erbjuda gymnastik för äldre seniorer, så kallad
senior+ gympa.

•

Omvårdnadsnämnden skall i samarbete med lokala aktörer utveckla digital
gymnastik. För att möjliggöra mottagare av äldreomsorg att via digitala
media delta i olika gymnastik- och träningspass lämpliga för målgruppen.

Valfriheten inom omvårdnad måste värnas. Att själv få välja hur och vem som ger mig stöd
och hjälp är inte en förmån utan en självklarhet. Att den privata vården och omvårdnaden ger
det stöd och den hjälp som utlovas är därför viktigt. God insyn och kontroll är därför en
nödvändighet. Detta kan ökas genom ett gott samarbete och erbjudande av gemensamma
tjänster.

•

Omvårdnadsnämnden skall utreda möjligheten att erbjuda MAS (Medicinsk
ansvarig sjuksköterska) till externa utförare.

•

Omvårdnadsnämnden skall utreda möjligheten att erbjuda akutteam för
hälsokontroller bland hemlösa. Detta bör ske i samarbete med
organisationer i civilsamhället.

Budgetförutsättningar för Omvårdnadsnämnden
Omvårdnadsnämnden tilldelas 1360 mnkr i ram.
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Kultur och fritidsnämnden
Gävle är en kommun som växer och som vill växa, vilket även medför att gruppen barn och
unga växer. Kultur och fritidsnämndens främsta ansvar är att möjliggöra för att alla barn
och unga ska få en aktiv och betydelsefull fritid som främjar gemensamma aktiviteter för
familjer, möten över gränser och mellan generationer runt om i hela Gävle kommun. Att
känna och vara delaktig är viktigt för den enskilde människan men också för samhället i
stort, hela kommunen skall leva och erbjudas fritidsaktiviteter. För oss Kristdemokrater är
det viktigt att detta innefattar alla. Det civila samhället med den ideella sektorn är en viktig
del i vår kommun. Samarbeten med dessa är därför en viktig byggsten i samhällsbygget.
Den insats som föreningar, kyrkor, samfund och organisationer gör bidrar till att göra
Gävle till en synlig och attraktiv kommun. Kultur och fritidsnämndens arbete under 2022
måste spegla de utmaningar som Gävle kommun står inför.

Inriktning för Kultur- och fritidsnämnden
I de beslut som varje beslutsfattande organ tar vägs olika aspekter och synsätt in.
Nämndens inriktning under 2022 skall därför vara att:

•

Verka för familjernas gemenskap, valfrihet, och hälsa.

•

Utveckla samarbeten och samarbetsformer samt främja föreningslivet och
civilsamhället

Uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden
Gävle kommun ska vara en kommun med gott föreningsklimat. Därför är det viktigt att skapa
goda och över tid pålitliga förutsättningar för civilsamhället och föreningslivet att verka.
Lokaler och anläggningar anpassade för exempelvis varje specifik idrotts behov är en grund
förutsättning för att civilsamhällets ideella engagemang skall bestå, utvecklas och växa. Detta
måste ske i nära samklang med den växande spontanidrotten och tidigare investeringar.
•

Kultur och fritidsnämnden skall utreda möjligheten att utveckla
friluftsområdet Hemlingby med konstsnösspår.

•

Kultur- och fritidsnämnden skall tillsammans med Omvårdnadsnämnden
samt Arbetsmarknads- och Funktionsrättsnämnden utreda möjligheterna
med ett integrationsprojekt kring kultur och omvårdnad.

•

Kultur och fritidsnämnden skall genomföra en djupare kartläggning av
stödet till studieförbunden med särskilt fokus på snedfördelningen av
lokaler. Samt upprätta ett nytt rättvist stödsystem för studieförbunden.

För oss Kristdemokrater är det viktigt att inte missa företagarna och föreningarnas
perspektiv och deras möjligheter att bidra till en positivutveckling av Gävle. Här ryms bland
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annat våra föreningsdrivna fritidsgårdar. Gävle symfoniorkester behöver precis som andra
framgångsrika orkestrar i Sverige för ett ökat handlingsutrymme på kort och lång sikt.
•

Kultur och fritidsnämnden skall kartlägga möjligheterna att ytterligare öka
föreningsdrivna kommunala anläggningar.

•

Kultur och fritidsnämnden skall upprätta ny policy för uthyrning av
gasklockorna i linje med det näringslivspolitiska programmet för att främja
inhyrning av ljud och ljus samt catering från externa aktörer.

•

Kultur och fritidsnämnden skall tillsammans med kommunstyrelsen
ombilda Gävle Symfoniorkester till att bedrivas i bolagsform.

•

Kultur och fritidsnämnden skall tillsammans med Kommunstyrelsen utreda
och utveckla föreningars möjligheter till nattvandring.
Budgeteras i Kommunstyrelsen

Den offentliga konsten har en särskild plats i Gävle kommun och vi har över tid mottagit ett
stort antal donationer av konst till kommunen. Vi kristdemokrater ser att detta är en viktig
del i vårt arv och vi ska förvalta detta till framtida generationer.

•

Kultur och fritidsnämnden skall utreda möjligheten att skapa en
underhållsfond för underhållet av den offentliga konsten genom
tillämpningen av 1% regeln i spannet om 5-10mkr.

•

Kultur och fritidsnämnden skall tillsammans med
Samhällsbyggnadsnämnden utforma ett synliggörande av den momentana
luftkvaliteten på de platser där Gävle kommun mäter luftkvaliteten.

Gävle kommun har stora framgångar i de områden som ryms inom kultur och fritid. Vare sig
det gäller konst, musik, idrott mm. så bör det synliggöras en tydlig väg för de möjligheter
barn och unga har att gå från lek och nybörjarstadium till professionell utförare eller utövare.

•

Kultur och fritidsnämnden skall kartlägga utvecklingskedjor från nybörjare
till proffs inom olika utövandeområden i Gävle kommun. Utgångsläget skall
vara de utövandeområden där Gävle kommun har utmärkt sig och där
förebilder finns.

Budgetförutsättningar för Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden tilldelas 346 mnkr i ram.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Samhället kräver trygg och säker kommunikation. Kommunens uppgift är att vara en
möjliggörare, oavsett trafikslag. Målen skall i första hand inte kantas av förbud utan av
möjligheter. Drastiska åtgärder som på sikt inte förändrar beteenden tenderar att ge en
negativ effekt på såväl samhälle som miljö. Andra negativa följder där den ekologiska
hållbarheten stått i centrum medan den sociala hållbarheten tvingats åt sidan har medfört
otillgänglighet och ensamhet. Sådana åtgärder måste stoppas. God service och gott
bemötande skall prioriteras i nämndens verksamhet. God samhällsplanering ökar
tryggheten och säkerheten. God belysning, välskötta grönområden och god sikt är några av
grundförutsättningarna i befintlig bebyggelse. För nybyggnation skall forskning och
innovation ligga till grund för att skapa trygga områden redan vid planering.
Samhällsbyggnadsnämndens arbete under 2022 måste spegla de utmaningar som Gävle
kommun står inför.

Inriktning för Samhällsbyggnadsnämnden
I de beslut som varje beslutsfattande organ tar vägs olika aspekter och synsätt in.
Nämndens inriktning under 2022 skall därför vara att:
•

Social- och ekologisk- och ekonomisk hållbarhet skall viktas lika vid all
samhällsplanering.

•

Verka för att alla trafikslag tillgodoses och jämställs i stadsplaneringen.

Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden
Gävle kommun ska serva kommunens medborgare och kommunens servicefunktion måste
lyftas fram. Gott bemötande och service skall alltid följa alla beslut. Förståelse och kunskap
för varje verksamhet som kommunen kommer i kontakt med måste finnas. Krav som inte är
lag skall i första hand ställas på den egna organisationen innan den ställs på kund eller
medborgare. Kritik framförs ofta mot kommunens verksamheter gällande just service och
bemötande. Gävle kommun skall bli den bästa kommunen i att handlägga ärenden och
bemöta medborgarna. Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter skall också vara den
verksamhet som går främst i kommunens arbete att vara mer företagarvänlig.

•

Samhällsbyggnadsnämnden skall uppdatera servicegarantin och införa
tjänstegaranti. Denna garanti skall anpassas efter småföretagens behov och
förutsättningar.

•

Samhällsbyggnadsnämnden skall utreda och kartlägga behovet av
utbildning kring tillståndsfrågor.

Samhällsbyggnadsnämnden håller ett viktigt uppdrag, att planera vår stad för kommunens
medborgare. I planeringen är det viktigt att hörsamma ytterligare och förändrade behov hos
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medborgarna i alla perspektiv. Så som anpassning av kollektivtrafiken, cykelbanor, planering
av spontanidrottsplatser, trygghet och tillgänglighet eller bevarande av unika boendemiljöer.
•

Samhällsbyggnadsnämnden skall utreda kostnaden för införandet av
avgiftsfria skolbusskort till samtliga elever i grundskolan med en resväg om
minst 6km mellan skola och hemmet.

•

Samhällsbyggnadsnämnden skall utreda kostnaden, samt kartlägga olika
alternativa skolreseformer, åt de barn som idag inte är berättigade skolresa
men har ett behov av det på grund av det fria skolvalet.

•

Samhällsbyggnadsnämnden skall genomföra en kartläggning av och inleda
samtal med skogs- och fastighetsägare för att utföra skyltning och
renovering av gångstigar och löpspår i området mellan södra Bomhus och
västra Sikvik.

•

Samhällsbyggnadsnämnden skall kartlägga behovet av och kostnaderna för
en förlängd linje 1 till och från Bomhus-Sikvik-Vårvik samt en förlängning
av linje 3 till och från Hille-Mårdäng-Björke-Eskön.

•

Samhällsbyggnadsnämnden skall planera för en cykelbana mellan BomhusVårvik-Furuvik med byggstart senast 2022.

•

Samhällsbyggnadsnämnden skall kartlägga bevarandet av Hemlingby unika
boendemiljö i framtida planeringsarbete av ett Gävle som växer.

•

Samhällsbyggnadsnämnden skall genomföra konceptet Trygga Tunnlar vid
två tunnlar mellan Sätra och centrala delarna av Gävle samt en mellan
Höjersdal och Andersberg.

•

Samhällsbyggnadsnämnden skall avbryta all om- eller nybyggnation av
timglasbusshållplatser samt upprätta en konsekvensanalys av dessa
förändringar ur ett socialt- ekonomiskt och ekologiskt perspektiv, samt ur
ett tillgänglighetsperspektiv

•

Samhällsbyggnadsnämnden skall avbryta all om- eller nybyggnation av
upphöjda farthinder samt upprätta en konsekvensanalys av tidigare
förändringar ur ett socialt- ekonomiskt och ekologiskt perspektiv, samt ur
ett tillgänglighetsperspektiv

•

Samhällsbyggnadsnämnden skall avbryta all om- eller nybyggnation av
cykelöverfarter samt upprätta en konsekvensanalys av tidigare förändringar
ur ett socialt- ekonomiskt och ekologiskt perspektiv, samt ur ett
tillgänglighetsperspektiv

•

Samhällsbyggnadsnämnden skall utreda förbud för genomfart av tung trafik
på Fältskärsleden.

•

Samhällsbyggnadsnämnden skall tillsammans med Kultur och
Fritidsnämnden utforma ett synliggörande av den momentana luftkvaliteten
på de platser där Gävle kommun mäter luftkvaliteten.

•

Samhällsbyggnadsnämnden skall se över och förlänga
renoveringsintervallerna av cykelvägar.
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•

Samhällsbyggnadsnämnden skall kraftigt bromsa expanderingen av
cykelbanor och utarbeta en ny prioritering kring cykelplanen.

•

Samhällsbyggnadsnämnden skall utreda olika alternativ för kostnadsfria
resor för gruppen +65.

•

Samhällsbyggnadsnämnden skall utreda kostnadsfria resor för
sjukpensionärer liknande ”+65 resorna”.

•

Samhällsbyggnadsnämnden skall utreda öppnandet av idag för biltrafik
stängda gator för att öka och förbättra trafikflödet.

•

Samhällsbyggnadsnämnden skall kartlägga metoder för att innovativt
utreda, följa och planera för trafikmönster och trafikflöden i Gävle.

•

Samhällsbyggnadsnämnden skall kartlägga och utarbeta parkeringszoner
på torg, trottoarer och gågator samt parkeringsförbudszoner och
lågfartszoner för elsparkcyklar.

•

Samhällsbyggnadsnämnden skall utreda behoven och nyttjandet av
lastzonerna i centrala så att parkering av fordon i dessa zoner möjliggörs i
så stor utsträckning som möjligt.

•

Samhällsbyggnadsnämnden skall utarbeta nya parkeringszoner i Gävle.
Detta skall ske i samråd med näringsliv och föreningsliv.

Budgetförutsättningar för Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 320 mnkr i ram.
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Jävsnämnden
Budgetförutsättningar för Jävsnämnden
Jävsnämnden tilldelas 300,0 tkr i ram.

Valnämnden
Budgetförutsättningar för Valnämnden
Valnämnden tilldelas 3,0 mnkr i ram.

Överförmyndarnämnden
Budgetförutsättningar för Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden tilldelas 15 mnkr i ram.

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd
Budgetförutsättningar för Gemensam nämnd för verksamhetsstöd
Gemensam nämnden för verksamhetsstöd tilldelas 0 tkr i ram.

Revisionskollegiet
Budgetförutsättningar för Revisionskollegiet
Revisionskollegiet tilldelas 5 mnkr i ram.
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Bolagen
Gävle Stadshus AB
Det finns idag ett flertal aktörer beredda att bidra till ett tillgängligt och trafiksäkert Gävle
vad avser parkering för bil, mc, moped, cyklar och andra fordon samt bedriva
parkeringsövervakning i enlighet med gällande lagar och regler. Idag hanteras detta av ett
kommunalt bolag i Gävle kommun trots att verksamheten till stor del skulle kunna bedrivas
på entreprenad.

Uppdrag till Gävle Stadshus AB
Gävle Stadshus AB skall därför:
•

Försälja Gävle Parkeringsservice AB.
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AB Gavlegårdarna
AB Gavlegårdarna är Gävle kommuns allmännyttiga bolag. Idag dominerar de
hyresrättsmarknaden i Gävle kommun. Vi Kristdemokrater ser gärna en mångfald på
hyresmarknaden där hyresgästen får större valfrihet att välja. För att möjliggöra detta
måste AB Gavlegårdarnas bestånd minska. Vi ser också att allmännyttans första uppgift är
att möjliggöra boende. Omvandling från hyresrätt till bostadsrätt bör därför vara ett
möjligt åtagande för allmännyttan. Nya boendeformer introduceras ständigt på
bostadsmarknaden. Att som aktör på densamme ständigt agerar efter dessa nya former är
en naturlig hållning. AB Gavlegårdarna skall därför:

Uppdrag till AB Gavlegårdarna
AB Gavlegårdarna skall därför:
•

Primärt bygga i de områden där andra intressenter saknas.

•

Arbeta för att möjliggöra för andra boendeformer i kommunen genom
information, hjälp vid ombildning och försäljning.

•

Aktivt arbeta för omvandling av delar av egna hyresrätter till bostadsrätter
genom att bland annat bistå vid föreningsbildning mm.
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Gävle Energi AB
Gävle Energi AB är i dag ett bolag som bedriver många olika typer av verksamheter. De
producerar, distribuerar, köper, säljer och bedriver handel med el, värme, biogas, kyla,
tele- och datakommunikation. Långsiktigt är det däremot önskvärt att bolaget
strömlinjeformas för att i huvudsak enbart förvärva, förvalta och investera i data- och
kraftnät. Den miljöpåverkan som elproduktion gör och har gjort på älvar, åar och
vattendrag är stor och komplex. Det är viktigt att ansvar och ett aktivt
miljökonsekvensarbete bedrivs av ansvariga verksamheter.

Uppdrag till Gävle Energi AB
Gävle Energi AB skall därför:
•

Inte utveckla tjänster och verksamheter där man idag inte är verksam.

•

Sträva efter att enbart förvärva, förvalta och investera i data- och kraftnät

•

Bistå med kunskap och resurser för att rädda och stärka den biologiska
mångfalden i åar och vattendrag inom Gävle kommun som påverkats till
följd av energiproduktion. I detta arbete skall de åtgärder som planeras
kring kraftstationen vid Strömsbro inrymmas och prioriteras.
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Gavlefastigheter AB
Idag bedriver Gavlefastigheter AB genom dotterbolaget Gavle Drift och Service AB
uthyrnings- och samordningsverksamhet beträffande fordon som används inom
kommunkoncernen samt därmed förenlig verksamhet. Denna verksamhet kan upphandlas
via externa aktörer. Det finns idag en stor mängd lysrör och annan belysning med äldre
teknik som har både större miljöpåverkan och sämre livscykelkostnad än nya moderna
motsvarande belysningslösningar. Att aktivt arbeta för att byta dessa skulle därför vara
positivt både ekologiskt och ekonomiskt. Motion och rörelse är nödvändigt för en stärkt
folkhälsa. Skridskoåkning kan både som tävlingsform och motionsform vara enkel och
lättillgänglig. Förutsättningarna för skridskoåkning i Gävle kommun behöver stärkas.

Uppdrag till Gavlefastigheter AB
Gavlefastigheter AB skall därför:
•

Avsluta verksamheten med uthyrnings- och samordningsverksamhet
beträffande fordon som används inom kommunkoncernen.

•

Intensifiera arbetet med att byta belysningsarmaturer från gammal teknik
till ny där återvunnet material skall användas i första hand där så är möjligt.

•

upprätta ett program tillsammans med Hagaströms SK för att utarbeta och
möjliggöra en konstfrusen is oval i Hagaström
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Gävle Hamn AB
Gävle hamn har under en lång tid varit en viktig del av Gävle kommun och dess näring.
Med Gävles närhet till Stockholm och Mellansverige är Gävle hamn en storhet på ostkusten.
I och med möjligheten till allt mer miljövänlig transport till sjöss förväntas hamnen få en
allt större betydelse för såväl Gävle som för regionen. Varje verksamhet har dock sin
ekologiska påverkan. Östersjön är ett unikt innanhav där varje aktör måste ta sitt ansvar.

Uppdrag till Gävle Hamn AB
•

Bistå med kunskap och resurser för att stärka den biologiska mångfalden
och minska påverkan från hamnverksamhet i Östersjön.
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Ekonomisk sammanställning
Budgeterade ramar för styrelse och nämnder.
Tabellen visar verksamhetens nettokostnader i respektive nämnd och styrelse.
I detta anges belopp i mkr (miljoner kronor).

Nämnd/Styrelse

Budget 2022

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Arbetsmarknads- och Funktionsrättsnämnden
Omvårdnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Jävsnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd
Revisionskollegiet

428
2596
570
1048
1360
346
320
0,3
3
15
0
5
6691,3

33

34

