
Ett fossilfritt Gävleborg
Klimatförändringarna är här och nu. Vi vill 
att Gävleborg ska gå före i den gröna 
omställningen. Vi vill:

• Arbeta för fossilfria tankställen i hela 
länet

• Satsa på cykelvägar mellan tätorter
• Minska mängden plast- och engångs-

material
• Göra det billigt, enkelt och bekvämt att 

resa kollektivt

Gröna framsteg
Miljöpartet har varit en del av majoriteten 
i Region Gävleborg sedan 2014. Under de 
4 åren har många gröna satsningar och 
investeringar gjorts. Här är några 
exempel: 

• 100 % fossilfri kollektivtrafik
• Planerad vård till asylsökande och pap-

perslösa
• Timmestrafik på Ostkustbanan och 

Norra stambanan från december 2018

Tillgänglig sjukvård
Vår vision är att välfärden ska 
genomsyras av en helhetssyn på 
människan. Fokus ska vara på hälsa och 
tillgänglig sjukvård på individens villkor. 
Vi vill: 

• Införa grön rehabilitering och kultur 
på recept

• Prioritera barns psykiska hälsa
• Ge hälsocentralen ett större uppdrag 

som utgångspunkt för hälso- och  
sjukvården 

• Fortsätta utveckla alla sjukhus i länet 

Kultur för alla i hela länet
Kultur och natur stärker människors 
hälsa och livskvalitet. Genom kultur möts 
människor över åldersgränser och språk-
barriärer. Vi vill: 

• Göra den regionala kulturen tillgänglig 
för alla i hela länet

• Ge alla barn möjlighet att uppleva och  
skapa kultur

• Att kultur ska produceras i hela länet
• Ge kulturen en självklar plats i välfärden



Det är vi som delar den här 
planeten nu som avgör 
framtiden. 

Våra barn kommer att fråga 
oss vad vi gjorde när vi stod 
inför klimatförädringar och  
miljöförstöring. 

Vi vill kunna svara att vi tillsammans  
förändrade historien och byggde en bätt-
re värld för både människor, djur och  
natur. 

Vill du också skapa 
en bättre framtid?

Du kan förändra! 
Ta ställning - bli medlem! 

mp.se/bli-medlem

Läs mer om  
vår politik på 
mp.se/gavleborg

Val 2018

Ett grönt 
Gävleborg
är möjligt!

1. Binda ihop Sverige med tåg som går i tid  
– Rusta upp och bygga ut järnvägen i hela landet 

2. Gynna klimatsmart och ekologisk mat  
– Få bort fulköttet med antibiotikaskatt 

3. Rädda våra hav och vatten  
– Stoppa spridningen av plast, gifter och skydda 
fler marina områden 

4. Ge människor mer makt över sin tid  
– Sänk normalarbetstiden och låt människor  
påverka sin arbetstid och sina arbetsvillkor 

5. Satsa på barn och ungas psykiska hälsa  
– Vi vill steg för steg förverkliga en köfri barn- 
och ungdomspsykiatri 

6. Stå upp för en human flyktingpolitik som 
värnar asylrätten  
– Ge familjer rätt och möjlighet att återförenas


