
 

Sammanställning av fråga 6 – De lokala gruppernas kontakt med kommunen. Gävle 

 

I vissa frågor finns ibland följande förkortningar (K) = kommunnivå, (R) = regionnivå, (N) = nationell nivå. Svaren är normalt angivna på kommunal nivå. 

 

 

FRÅGOR SVAR       

 Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Centerpartiet Liberalerna Moderaterna Kristdemokraterna 

De lokala gruppernas 
kontakt med 
kommunen 

       

Samverkan mellan 
byarna och tätorten – 
vad gör ni för att 
förbättra? 

 

Vi har 
ytterområdessatsningar. 

Vi har sedan 2016 en riktad 
ytterområdessatsning med en tillsatt 
utvecklingsledare som har just den roll 
ni beskriver och särskilda projektmedel 
som bara kan nyttjas av våra 
ytterområden. Vi har aktiva lokala 
utvecklingsgrupper på plats i alla våra 
tre serviceorter. Dessa ornar med 
lokala tematiserade arbetsgrupper, 
lokala hemsidor och framtagande av 
lokala projekt. Några gånger varje år 
träffar ansvariga kommunalråd både de 
lokala utvecklingsgrupperna samt 
bygdernas befolkning via öppna 
”stormöten”. Grupperna har också 
tillsammans med kommunens 
utvecklingsledare tagit fram Lokala 
utvecklingsplaner och lokalekonomiska 
analyser (LEA). Sedan 
ytterområdessatsningen infördes har 
över 25 miljoner kronor satsats. 

I och med den 
landsbygdssatsning vi var 
med och initierade för 
några år sedan så 
anställdes en person för 
att verka som lots mellan 
föreningslivet och 
kommunen, det upplever 
vi fungerar bra. Vi 
försöker själva också 
delta på möten hos 
föreningar och andra 
aktörer så mycket vi kan. 
Att hålla kanalen öppen 
mellan medborgare och 
politiker är avgörande för 
att vi ska veta vilka frågor 
man vill ska prioriteras.  

Vi har en kommunal 
tjänsteperson som arbetar 
med landsbygdsfrågor. 
Mycket bra jobb. För att 
minska vår känslighet (vid 
t.ex. frånvaro) tror jag vi 
behöver fler 
landsbygdsutvecklare i 
kommunen. 
 

Vår uppfattning är att Gävle 
kommun har bra kontakt 
med byarna, men brister det 
är vi beredda på att ta tag i 
detta. 

Att ha en god dialog mellan 
byarna och kommens 
tjänstemän är viktig. 
Intressant idé att utse 
kontaktperson mot byarna 
som vi får titta vidare på. 
Samtidigt är det viktigt att 
man organiserar sig på 
lämpligt sätt i byarna, detta 
för att underlätta dialog och 
samordning 

För mer än 10 år sedan lade 
Kristdemokraterna fram en 
motion om 
ytterområdessatsningen som 
nu är i full drift. Med denna 
satsning finns en bra kontakt 
till ytterområdenas nätverk. 
Denna satsning behöver dock 
utvecklas och utvidgas. 
 

Stärka/skapa 
kommunbygderåd. Vad 
görs? Frågan riktas till de 
kommunerna där de 
saknas. 

 

       

 


