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Gävle sätter segel
Vision 2025

Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet,  

för varandra och världen.

Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa,  

tillsammans och individuellt.

Mångfalden ger spännande upplevelser  

och frihet att välja hur vi vill leva.

Vi vågar oss ut på världshaven  

men återvänder gärna till livet i hemmahamnen.

Visionen beskriver vår önskade bild av Gävle i framtiden. Till-
sammans med strategin ”Vägen till 2025” inspirerar och visar 
den vägen i vår gemensamma utveckling av Gävle.



Plats
Vi kommer att hålla till i den rena staden med 

den levande landsbygden längs Gästrikekusten. 

Här finns allt du kan önska dig inom räckhåll 

– stad och kommers, blomstrande kulturliv, 

mötesplatser och aktiviteter för alla åldrar, 

parker, skogar och inte minst allt vatten i åar 

och hav.

Klädsel, andra inbjudna och meningen med vårt möte
Du är välkommen precis som du är. Du kommer att träffa människor 

från många platser i samhället och världen, med skilda erfarenheter 

och förutsättningar. Alla lika olika. Alla lika betydelsefulla för vår tid 

tillsammans. Här är vi öppna och modiga både i våra möten med 

varandra och i våra planer för framtiden. Du kommer att inspireras 

av mångfalden av upplevelser och känna både trygghet och den där 

kittlande utmaningen. Jag är säker på att du kommer att växa!

Växtkraften här märks på flera sätt. Alla vet vilken kvalitet det är 

att ha en utbildning – särskilt de unga som känner att de har en bra 

plattform att ta avstamp ifrån när de pluggat färdigt. Härifrån är alla 

vägar öppna. Bli vad du vill och var du vill. Välkommen tillbaka eller 

stanna kvar. Det är så fantastiskt att 

se ungdomarna prova sina vingar på 

olika sätt. Några flyger iväg och kommer 

hem färdigvuxna, andra kommer lite 

stukade och behöver göra omtag. Det 

är en rikedom att kunna erbjuda möj-

lighet till det.

Inbjudan till år 2025



Du kommer också att märka hur det oavbrutet 

florerar många vilda, ja en del ganska galna idéer 

här. Tankar som ifrågasätter och provocerar oss 

alla och manar det etablerade till utveckling. 

Det har lett till innovationer inom många områ-

den, både när det gäller synsätt och teknik. Det 

ser vi bland annat på den kommunala verksam-

hetens framåtanda, alla framgångsrika företag och arbetstillfällen.

Här tar vi ett gemensamt ansvar för varandra och våra vänner, 

gamla som blivande, så att alla får möjlighet att leva fullt ut hela livet.

Vägbeskrivning
Det är lätt att ta sig hit. Du kan antingen ta flyget, tåget, bussen, bilen, 

cykeln, promenera, ro, segla eller varför inte ta vägen via nätet?

Jag som bjuder in
Jag hoppas du förstår att jag med stolt-

het vill bjuda dig ett gott liv och att du 

känner dig välkommen oavsett hur länge 

du väljer att stanna. Jag tror det blir 

länge. Hela familjen längtar.



Vägen till 2025  
Strategiska utvecklingsområden för Gävle

Stärk ledarskapet och samverkan 
•	 Stärk det formella och informella ledarskapet genom att i samver-

kan skapa samsyn kring viktiga utvecklingsfrågor. Viktiga aktörer är 

kommun, regionförbund, näringsliv, statliga myndigheter, hög-

skolan, organisationer och föreningsliv. 

•	 Bygg upp väl fungerande nätverk och mötesplatser för att möjlig-

göra samverkan. 

•	 Ta vara på engagemang och kompetens hos medborgarna genom 

att bjuda in till delaktighet kring utvecklingen.

•	 Gävle måste agera utifrån sin naturliga roll som motor i om- 

givande region. 

Forma attraktiva livsmiljöer
•	 Forma attraktiva boendemiljöer för alla samhällsgrupper i stads-

delar som kan försörjas med hållbara transportlösningar och med 

ett utbud av service, mötesplatser och grön miljö i form av ren 

luft, mark och vatten.

•	 Ge alla möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av sin närmiljö.

•	 Utveckla utbudet och kvaliteten i kommunal- och landstingsservice 

med skola, omsorg, hälso- och sjukvård. 

•	 Stärk utvecklingen av en stadskärna präglad av mångfald i utbudet 

av mötesplatser, handel och upplevelser. 

•	 Utveckla utbudet av och tillgängligheten till kultur och fritidsupp-

levelser såväl i stadskärnan som i stadsdelarna.



Stimulera kompetens, innovationer och entreprenörskap
•	 Skapa en allmän positiv attityd till utbildning och entreprenörskap.

•	 Utveckla den högre utbildningen i Gävle och satsa på forskning 

och utveckling inom strategiska områden, vilket förutsätter en god 

grundutbildning i grund- och gymnasieskola.

•	 Ta vara på alla former av kompetens och kunskap, exempelvis olika 

typer av yrkes- och hantverksskicklighet.

•	 Stötta utvecklingen av kreativa miljöer och ta vara på de mång-

kulturella resurserna i en alltmer internationell värld. 

•	 Uppmuntra nyfikenhet och mod och att ta vara på innovationer inom 

både offentliga organisationer, privata företag och hos Gävleborna.

Utveckla kommunikationer och infrastruktur
•	 Utnyttja och utveckla Gävles goda kommunikationsläge med bra 

vägar, järnvägar och hamn samt närheten till en internationell 

flygplats för att bli ännu mer attraktiv som etableringsort. 

•	 Utveckla hållbara regionala kommunikationer som möjliggör en 

utvidgning av arbetsmarknaden. Satsa på tidhållning, priser och 

framtida höghastighetslösningar för kollektiva persontransporter 

för att pendling ska bli hållbar och säker.

•	 Utveckla elektronisk kommunikation över hela kommunens yta och 

med omvärlden för utveckling inom utbildning, arbete och livsmiljö.

Stöd en utveckling av gävlebornas stolthet över sin 
kommun och profilera Gävle utåt
•	 Satsa på ett mångkulturellt samhälle där kunskaper och erfarenheter 

värderas och uppskattas och som leder till tryggare och stoltare gävlebor.  

•	 Stärk gävlebornas självbild och stolthet genom att lyfta fram alla 

tillgångar och goda arbeten som görs.

•	 Marknadsför och utveckla det ”Välkomnande Gävle” och gör gävle-

borna delaktiga i att sprida detta budskap.

•	 Tydliggör Gävles roller utåt som motor för närregionen Gästrikland och 

för hela Gävleborg samt som en del av Stockholm-Mälardalsregionen.



GÄVLE KOMMUN

Gävle kommun 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22.

Tfn 026-17 80 00 (vx). Fax 026-12 54 56

gavle.kommun@gavle.se

www.gavle.se


