Vårt Gävleborg
Människor i Gävleborg ska ha en hög livskvalitet och goda möjligheter
att leva, växa och utvecklas. En god livskvalitet kan handla om att ha ett
boende man trivs med, ett meningsfullt och intressant arbete och
möjlighet att äta god och hälsosam mat. Det kan också handla om förutsättningar för att hålla sig frisk och möjligheter till att vara delaktig i
samhället.
För många innebär livskvalitet tillgång till en modern kollektivtrafik och
en tillgänglig, trygg och säker hälso- och sjukvård. För andra kan det
vara möjligheten att lätt och säkert kunna cykla till jobbet eller att
yrkesarbeta mindre för att istället få tid att ägna sig åt frivilligarbete
eller åt sina fritidsintressen. I Gävleborg ska allt detta vara människors
verklighet.
Demokratin i Gävleborg ska vara stark och modern. De som påverkas
och berörs av beslut ska ges möjlighet att påverka dem, det gäller
självklart även barn och ungdomar.
En fungerande välfärd ger människor frihet och trygghet som i sig är
förut-sättningar för att kunna leva ett gott liv och utvecklas. Välfärden i
Gävleborg ska genomsyras av en helhetssyn på människan.
Ekonomin ska vara ett verktyg för att öka människors välbefinnande,
inte ett mål i sig självt. I en hållbar ekonomi kommer all energi från
förnybara energikällor och material återanvänds i ett kretslopp. Det är
en ekonomi i balans med naturen som tar långsiktig
hänsyn till människor, djur och miljö.

E

Kreativitet och hållbar utveckling hänger tätt ihop.
Kulturen stimulerar människors kreativitet,
utveckling och förmåga att tänka fritt och skapa.
Ett rikt kulturliv har ett värde i sig. Det är också
en viktig del i den regionala utvecklingen.

Den grona
omstallningen
ger fer jobb,
okad folkhalsa
och hogre
livskvalitet.

I vårt Gävleborg lever människan i samklang
med naturen. Genom den gröna omställningen
skapar vi förutsättningar för ett gott liv även i framtiden.
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Ett grönare Gävleborg
Gavleborg har goda forutsattningar att gå fore i den grona
omstallningen. Vi ar overtygade om att ett miljomassigt
hållbart samhalle också ar ett samhalle som ar battre for alla.
b Gävleborg ska bli en ekoregion och ett ekocenter bör inrättas.
Miljön i Gävleborg ska vara giftfri och regionens verksamheter
och fastigheter ska vara klimatneutrala.
b Den regionala budgeten ska tydligt prioritera klimatsmarta och
miljövänliga lösningar. Upphandlingar, utvecklingsmedel och
investeringar ska bidra till att skydda och främja småskalighet
samt miljömässig hållbarhet. De ska även bidra till regional
utveckling bland annat genom ökad självförsörjningsgrad.

G

b Vi prioriterar en modern och väl utbyggd kollektivtrafik och en säker gångoch cykeltrafik. Priserna i kollektivtrafiken bör sänkas för på allvar
konkurrera med privatbilismen.
b Vi vill verka för en utbyggnad av
järnväg, sjöfart, kombiterminaler och
omlastningscentraler så att godstransporter på väg kan minska.

Kollektivtrafiken
ska vara tillganglig,
pålitlig, billig,
bekvam, tidsefektiv
och drivas på
fornybara
branslen.

b Miljöpartiet kräver att tågtrafiken på Ostkustbanan och på
Bergslagsbanan utvecklas genom att dubbelspår byggs.

b Regionens verksamheter ska servera miljöanpassad kost. Maten
ska vara god, näringsrik, ekologisk och närodlad eller rättvisemärkt.
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Hållbara jobb i Gävleborg
Nya jobb skapas genom grona investeringar i ett modernt
samhalle. Genom att energiefektivisera och bygga ut den
fornybara energin moderniserar vi Sverige. Framtiden for
Gavleborgs naringsliv ligger i den grona omstallningen.
Naringslivet i Gavleborg måste bli både bredare och gronare
for att klara framtidens utmaningar.
b Vi vill öka regionens självförsörjningsgrad av livsmedel, energi
och varor. Det bidrar till minskad miljöpåverkan genom kortare
transporter och till fler arbetstillfällen i Gävleborg.
b Vi vill skapa fler hållbara jobb genom utveckling av gröna
näringar och sociala företag.
b Vi vill satsa mer på kulturella och kreativa näringar som design,
slöjd och hantverk, lokal matproduktion, besöks- och upplevelsenäringar. Det bidrar till den regionala utvecklingen, skapar ett
attraktivt samhälle och ger fler jobb i Gävleborg.

T
I en gron ekonomi ar
entreprenorer, innovatorer, forskare och
sociala foretag viktiga.

b Vi vill förbättra möjligheterna till
praktik för alla unga, dels i regionens egna verksamheter och dels i
frivilligorganisationer och i
näringslivet.

b Genom investeringar i utbildning, forskning och utveckling vill
vi ge vår industri möjligheter att fortsätta utvecklas. Högskolan i
Gävle ska vara en stark aktör i att bidra till hållbar utveckling.
b I Gävleborg kan bioenergi, vindkraft och andra förnybara
energislag vara en viktig faktor i näringslivets utveckling.
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Ett friskare Gävleborg
Satsningar på folkhalsa ar en investering for framtiden. Det
forebygger sjukdom och ger manniskor okad livskvalitet.
Folkhalsa handlar om livsvillkor, om utformning av
bostadsområden, om god arbetsmiljo, om minskade sociala
och ekonomiska klyfor och om tidiga insatser for barn och
unga i svåra situationer. Darfor ar folkhalsoarbetet ett
forenande ansvar for alla regionens verksamheter, oavsett om
det handlar om regional utveckling eller halso- och sjukvård.
b Vi vill att regionen tillsammans med kommunerna i länet
utvecklar sociala investeringsfonder för barn och unga.
b Hälso- och sjukvården har ett särskilt ansvar för hälsofrämjande sjukvård. I detta arbete är primärvården basen. Att
erbjuda patienterna råd och stöd kring den egna hälsan är ett
viktigt inslag i hälsocentralernas hälsofrämjande arbete.
b Den ökande andelen äldre i befolkningen ställer nya krav på
vården. En ökad samordning mellan olika vårdformer kommer att
krävas. Det är avgörande att primärvården arbetar med
förebyggande och uppsökande verksamhet för att våra äldre ska
vara friska längre.
b Grön hälsa ska ingå som en viktig del i rehabiliterings- och
folkhälsoarbetet. I begreppet grön hälsa ingår fysisk aktivitet samt
kultur och natur på recept.

N

b Digitala tjänster inom vården, så kallad ehälsa, ska utvecklas. Det ger en mer effektiv
och klimatsmart vård samtidigt som patientens egenmakt stärks.
b Länets två akutsjukhus ska fortsätta att
utvecklas.

Kultur ger
manniskor okad
livskraf och
utveckling. Darfor
ska den vara en
sjalvklar del av
vården.
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Våra kandidater
Från vanster: Per Almberg, Karin Jansson, Ann-Britt
Lindmark Lagerwall, och Marianne Hoglund.
Inklippta: Marcus Haggstrom och Olov Östlund

1. Karin Jansson, 56 år, undersköterska, Färila
Jag tror på fullt allvar att det går att skapa en värld utan
miljöförstöring, orättvisor och förtryck. I det regionala arbetet finns
många viktiga frågor: regional utveckling, sjukvård, miljö... Jag vill
verka för att verksamhet finns tillgänglig för alla i länet. Har jobbat
politiskt i många år och sett att det går att påverka beslut. Jag jobbar
inom äldrevården. Odlar havre, hö och grönsaker på en liten gård. Läs
mer på karin.jonex.info

2. Per Almberg, 40 år, sjuksköterska, Hudiksvall
Sjukvård och demokrati är de områden som jag främst kommer arbeta
med. Även folkhälso- och sociala frågor ligger mig mycket varmt om
hjärtat. Jag har arbetat inom vård och omsorg sedan 1990 och de
erfarenheterna har jag med mig i det politiska arbetet. Sjukvården
behöver ha en helhetssyn på människan och samverkan mellan olika
vårdinstanser är grunden för detta. Jag lever efter tron att man kan
förändra och påverka om man vill.
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3. Ann-Britt Lindmark Lagerwall, 65 år distriksläkare, Hudiksvall
Jag har stort intresse för miljö och energifrågor. Här är kampen mot
kärnkraften central. Som distriktsläkare har jag särskilt engagerat mig
i arbetet med barn och ungdomar. Barnen är vår framtid och barnhälsovården behöver prioriteras högre än vad som görs idag. I
landstingsarbetet är jag mest engagerad i sjukvårdsfrågorna. Primärvården är basen i sjukvården och gör sjukvården billigare totalt. Vårt
län är mycket stort geografiskt och det är nödvändigt att landstinget
behåller och utvecklar sina två akutsjukhus i Gävle och Hudiksvall.

4. Marcus Häggström, 40 år, ungdomskoordinator, Söderhamn
I en modern demokrati ska människor som påverkas av besluten också
få vara med och bestämma. Jag vill arbeta med att utveckla
demokratin genom medborgardialoger. Jag är även engagerad i
folkhälsoarbetet. Miljöpartiet har varit drivande och det är viktigt att
de mål som finns med folkhälsoarbetet omsätts till konkreta åtgärder
som stärker folkhälsan och människors livskvalitet. En viktig del är att
utveckla det drogförebyggande arbetet. Jag är ideellt engagerad i ett
flertal föreningar och på fritiden vistas jag gärna i naturen.

5. Olov Östlund, utvecklingsingenjör, 56 år, Trönö
Landsbygdsutveckling är viktigt för att hela Gävleborg ska utvecklas.
Det är landsbygdsfrågor, jämställdhet, energipolitik och infrastrukturfrågor som jag främst vill arbeta med i regionen. Jag jobbar som
utvecklingsingenjör av elektronik, just nu med koldioxidmätare. Jag
har även ett eget företag. Jag är intresserad och kunnig i energifrågor,
främst solenergi och vindenergi. På fritiden ägnar jag mig ibland åt
paddling, fiske och jakt.

6. Marianne Höglund, biolog och sakkunnig arbetsmarknad, 64 år, Gävle
Jag har arbetat med arbetsmarknadsfrågor i 25 år på lokal, läns- och
nationell nivå. På min fritid är jag ute i skog och mark med hund och
barnbarn. Jag är också textil hantverkare. I regionen vill jag arbeta
med arbetsmarknads-, utbildnings-, miljö- och infrastrukturfrågor. Vi
behöver ge ökade förutsättningar för fler arbetstillfällen genom höjd
utbildningsnivå, dubbelspårig järnväg, ökad lokal produktion av mat,
energi och varor samt utveckling av besöksnäringen.
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Läs mer om vår politik och våra
kandidater på mp.se/gavleborg
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