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Växel    gavle.kommun@gavle.se   www.gavle.se 

  

Aktivitetslista 
Gävles Näringslivsprogram 2014-2016 

Inledning 

Detta dokument syftar till att skapa en bild av vilka befintliga aktiviteter som idag 
bidrar till att nå målen i Gävles Näringslivsprogram 2014-2016. Aktiviteterna kartläggs 
och dokumenteras löpande vilket innebär att nya aktiviteter kontinuerligt tillförs 
dokumentet. Aktivitetslistan har inte ambitionen att lista 100% av alla de initiativ 
som bidrar till målluppfyllanden. Här lyfts främst de aktiviteter fram som bedöms 
vara mindre kända, ha extra stark koppling till Näringslivsprogrammet eller är nya 
initiativ som är värda att belysa som goda exempel. Aktiviteter av ”känd och förvän-
tad natur” har därför uteslutits (t.ex. att Kommunen plogar gatorna på vintern), men 
deras betydelse för ett attraktivt framtida Gävle skall ändå inte förringas.  

Näringslivspolitiska mål och prioriterade områden 

Samtliga dokumenterade aktiviteter har kopplats mot ett av de tre målen i Gävles 
Näringslivsprogram 2014-2016. 

1. Gävle ska uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag 

2. Gävle har en framgångsrik kompetensförsörjning 

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämfö-
relse med andra kommuner i Stockholmsregionen 

Aktiviteterna har även kopplats till något av de fyra prioriterade områden som finns 
definierade i Gävles Näringslivsprogram 2014-2016.  
 

1. Infrastruktur i fokus 
 Bostäder, mark och lokaler 

 Att bo på platsen man verkar 

 Kommunikationer 

2. Kompetens på alla poster 
 Rätt kompetens och rätt utbildning 

 Företagsservice 

3. Ledarskap och attraktion 
4. Hur gör andra? 

 Vi behöver träffas och samarbeta i Gävle 

 Hur ser det ut i andra kommuner?  

Frågor, tips och synpunkter 

Har du frågor kring aktivitetslistan, tips om aktiviteter som borde vara med eller  
synpunkter på materialet så får du gärna höra av dig via e-post till 
 cecilia.adolfsson@gavle.se

http://www.gavle.se/PageFiles/79011/G%c3%a4vles%20n%c3%a4ringslivsprogram%202014%20-2016.pdf
mailto:cecilia.adolfsson@gavle.se
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Gävles Näringslivsprogram 

Aktivitet 
Frekvens 
Start/slut 

Syfte/Målsättning Förväntad effekt Mått eller utvärdering 
Primärt 
Ansvarig 

Näringslivs-
politiska mål Prioriterat 

område 
Mål eller 
Aktivitet 

1 2 3 

X   Infrastruktur 
(Kommunikationer) 

Utveckla 
logistiknavet 

Gävle 

Mellansveriges 
LogistikNav  

Gäle-Borlänge 

Projekt 
2014-01 till 
2016-08-31 

 

Att positionera regionen som 
ledande logistiknav i Sverige 
och Norden 

Generera regional affärsut-
veckling och tillväxt 

Top 10, år 2015, i Intelligent 
Logistiks ranking samt 
 medverka till att minst 20 
företag etablerar sig i regio-
nen under perioden 

Handels-
kammaren 

X   Infrastruktur 
(Kommunikationer) 

Lobbying mot 
staten för att 
stärka infra-
strukturen 

Upphandling av 
Godsflödesanalys 

Start & slut 
2014 

Kartläggning av godsflödet i 
Gävleborgs län. 

Att få en tydlig bild av gods-
flödet i syfte att säkerställa 
rätt infrastruktur för framti-
den.  

Kartläggning och analys av 
Gävleborgs godsflöde do-
kumenterat och redovisat.   

Näringslivs-
enheten 

Gävle  
Kommun 

X   Infrastruktur 
(Kommunikationer) 

Lobbying mot 
staten för att 
stärka infra-
strukturen 

Företagsdagar för 
Politiker 

2-3 per år 

Att bjuda med lokala politiker 
till företag i olika branscher i 
syfte att stärka kunskap och 
dialog mellan politik och när-
ingsliv.  

Politikerna får ökad kunskap 
om förutsättningar och behov 
hos Gävle näringsliv. 

Ingen återkommande utvär-
dering. Om ett specifikt 
viktigt ärende identifieras 
kan detta följas upp. 

Näringslivs-
enheten 

Gävle  
Kommun 

X   Infrastruktur 
(Bo & verka) 

Ökat utbud av 
kultur- och 

fritidsaktivite-
ter 

Årliga event och 
evenemang 

Flertalet 
årligt åter-
kommande 
event och 

evenemang 

Att med en bred variation av 
event och årligt återkomman-
de teman öka attraktiviteten 
för Gävle samt att locka besö-
kare till staden. 

Att Gävlebor skall uppleva staden 
som mer attraktiv samt att locka 
hit konsumerande gäster och på 
så sätt bibehålla ett högt kon-
sumtionsindex för Gävles närings-
liv.  

Turismekonomiska mät-
ningar samt personflödes-
mätningar i samband med 
evenemang och event.  

Näringslivs-
enheten  

Gävle  
Kommun 

X   
Infrastruktur 

(bostad, mark & 
lokaler) 

Vilka lediga 
lokaler finns i 

Gävle 

Lediga Lokaler i 
Gävle 

Löpande 

Lediga lokaler läggs upp via 
den nationella databasen 
Objektvision och görs tillgäng-
ligt för alla. 

Att skapa tillgång till informa-
tion om lediga lokaler i speci-
fikt område. 

Idag görs ingen formell ut-
värdering på korrekthet, 
antal besökare etc. 

Objektvision 

X   
Infrastruktur 

(bostad, mark & 
lokaler) 

Vilka lediga 
lokaler finns i 

Gävle 

Marknadsplats 
Gävle 

Förening 
under 

bildande 

Ett samarbete mellan Gävles 
Fastighetsägare och Gävle 
Kommun med syfte att ge råd 
och stöd till företag som vill 
etablera sig i Gävle 

Att genom samverkan med 
aktörer underlätta etablering 
av nya företag i Gävle samt att 
hantera relevanta strategiska 
frågor. 

Ingen formell uppföljning 
finns idag. 

Näringsliv & 
Arbete Gäv-
le kommun 

X   
Infrastruktur 

(bostad, mark & 
lokaler) 

Förteckning 
över byggkla-
ra markområ-

den 

Ledig Mark  
i Gävle 

 
Löpande 

Ledig mark läggs upp via den 
nationella databasen Objekt-
vision och görs tillgängligt för 
alla. 

Att skapa tillgång till informa-
tion om ledig mark i specifikt 
geografiskt område. 

Ingen känd utvärdering görs 
på korrekthet, antal besöka-
re etc. 

Objektvision 

 
 

http://mellansverigeslogistiknav.se/
http://mellansverigeslogistiknav.se/
http://mellansverigeslogistiknav.se/
http://www.mhk.cci.se/sv/
http://www.mhk.cci.se/sv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Gavles-naringsliv/Gavles-naringslivsprogram/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Gavles-naringsliv/Gavles-naringslivsprogram/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Gavles-naringsliv/Gavles-naringslivsprogram/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Gavles-naringsliv/Gavles-naringslivsprogram/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Gavles-naringsliv/Gavles-naringslivsprogram/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Gavles-naringsliv/Gavles-naringslivsprogram/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Gavles-naringsliv/Gavles-naringslivsprogram/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Gavles-naringsliv/Gavles-naringslivsprogram/
http://www2.visitgavle.se/sv/evenemang?filter=sgid%3D69254
http://www2.visitgavle.se/sv/evenemang?filter=sgid%3D69254
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Gavles-naringsliv/Gavles-naringslivsprogram/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Gavles-naringsliv/Gavles-naringslivsprogram/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Gavles-naringsliv/Gavles-naringslivsprogram/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Gavles-naringsliv/Gavles-naringslivsprogram/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Lokaler-och-mark/Lediga-lokaler-och-mark/
http://www.objektvision.se/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Gavles-naringsliv/Marknadsplats-Gavle/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Gavles-naringsliv/Marknadsplats-Gavle/
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http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Lokaler-och-mark/Lediga-lokaler-och-mark/
http://www.objektvision.se/
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Gävles Näringslivsprogram 

Aktivitet 
Frekvens 
Start/slut 

Syfte/Målsättning Förväntad effekt Mått eller utvärdering 
Primärt An-

svarig 
Näringslivs-

politiska mål Prioriterat 
område 

Mål eller 
Aktivitet 

1 2 3 

X   Infrastruktur 
(kommunikationer) 

Marknadsfö-
ring av det 
geografiska 

läget 

Applikation  
Lognav 

Under 
upp-

byggnad,  
Release  

2014-06-17 

Med enkel GIS-baserad appli-
kation förmedla en tydlig och 
attraktiv bild av mark- och 
etableringsområden. 

Att marknadsföra etable-
ringsområden och locka flera 
företag till regionen. 

Ingen formell uppföljning 
av användandet i dagslä-
get 

Mellansvenska 
Handels-

kammaren 

X   Infrastruktur 
(Bo & verka) 

Ett snyggt 
Gävle 

”Föreningsstäd” – 
Centralt och  

Boulognerskogen 

Årligen 
under 
helger, 

sommartid 
maj-

september 

Att ta stöd av större förening-
ar i Gävle för att öka renlighe-
ten i centrala Gävle samt 
Boulognerskogen samt att 
stötta föreningarna ekono-
miskt genom kompensation 
för insatsen.  

Att centrala Gävle och Bou-
lognerskogen hålls så ren som 
möjligt under sommarmåna-
derna då flest besökare vistas 
där 

Ingen uppföljning i dagslä-
get 

Samhälls-
byggnad Gävle  

Kommun 

X   Infrastruktur 
(Bo & verka) 

Ett snyggt 
Gävle 

Brukarsamverkan 
Vid behov 
och efter 
samråd. 

Överenskommelse mellan 
kommun och medborgare om 
frivilligt medborgaransvar för 
del av kommunalt ägd närmil-
jö. 

Att områden som Gävle 
kommun har svårt att hålla 
efter hanteras och åtgärdas av 
närboende.  

Avtal skrivs med brukare. 
Ingen uppföljning i dagslä-
get 

Samhälls-
byggnad Gävle  

Kommun 

X   Infrastruktur 
(Bo & verka) 

Ett tryggt 
Gävle 

Stadsvärd 

Funktion 
bestående 

av 1-2 tjäns-
ter som 
arbetar 

vardagar. 

Gävle har en ”Vaktmästare på 
stan” som både utför mindre 
åtgärder, kontrollerar och 
identifierar behov av åtgärder 
samt är en synlig kommunfö-
reträdare. 

Att kontinuerligt ha ett par 
”ögon på stan” som kan iden-
tifiera förebyggande arbeten, 
utföra mindre enklare åtgär-
der ”på studs” samt att kon-
trollera regelefterlevnad. 

Ingen uppföljning i dagslä-
get 

Samhälls-
byggnad Gävle  

Kommun 

X  
 
 

Infrastruktur 
(Bo & verka) 

Ett tryggt 
Gävle 

Cityvärdar 
Löpande 

under 
2014 

Att skapa trygghet och bistå 
med hjälp genom värdarnas 
närvaro och synlighet mellan 
stationsområdet och centrala 
Gävle. 

Bidra till ökad trygghet i cen-
trala Gävle samt enklare hjälp 
och stöttning till medborgare 
och besökare.  

Rapporter av värdarnas 
insatser dokumenteras 

Dalkia på 
uppdrag av 
Jernhusen 

X   Infrastruktur 
(Bo & verka) 

Ett tryggt 
Gävle 

BIG Insatser för 
en Tryggare Skola 

Löpande 

Att med coaching, metod- och 
samtalsstöd, information och 
utbildningar stötta trygg-
hetsarbetet inom Skolan 

Skolpersonal, elever och för-
äldrar har tillräckliga kunska-
per och stöd för att skapa och 
bibehålla en trygg skolmiljö i 
Gävle. 

Aktiviteterna följs upp 
genom trygghetsmätning 2 
gånger per år samt enskilt 
och redovisas i den årliga 
verksamhetsberättelsen. 

BIG – Brotts-
före-byggarna 

i Gävle 

  

http://gis.gavle.se/pub/lognav/
http://gis.gavle.se/pub/lognav/
http://www.mhk.cci.se/sv/
http://www.mhk.cci.se/sv/
http://www.mhk.cci.se/sv/
http://www.gavle.se/Trafik--infrastruktur/Renhallning-och-snorojning/Renhallning/
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Forvaltningar/Samhallsbyggnad-Gavle/
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Forvaltningar/Samhallsbyggnad-Gavle/
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Forvaltningar/Samhallsbyggnad-Gavle/
http://www.gavle.se/Bygga-bo-miljo/Bostader/Boendemiljo/Brukarsamverkan/
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Forvaltningar/Samhallsbyggnad-Gavle/
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Forvaltningar/Samhallsbyggnad-Gavle/
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Forvaltningar/Samhallsbyggnad-Gavle/
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Forvaltningar/Samhallsbyggnad-Gavle/
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Forvaltningar/Samhallsbyggnad-Gavle/
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Forvaltningar/Samhallsbyggnad-Gavle/
http://www.jernhusen.se/Foretag/Stationer/stationsvardarcityvardar/
http://www.dalkianordic.com/sv/
http://www.jernhusen.se/
http://www.gavle.se/Utbildning--barnomsorg/Brottsforebyggarna-i-Gavle-BIG/Tryggare-skola/
http://www.gavle.se/Utbildning--barnomsorg/Brottsforebyggarna-i-Gavle-BIG/Tryggare-skola/
http://www.gavle.se/Utbildning--barnomsorg/Brottsforebyggarna-i-Gavle-BIG/Tryggare-fritid/
http://www.gavle.se/Utbildning--barnomsorg/Brottsforebyggarna-i-Gavle-BIG/Tryggare-fritid/
http://www.gavle.se/Utbildning--barnomsorg/Brottsforebyggarna-i-Gavle-BIG/Tryggare-fritid/
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Gävles Näringslivsprogram 

Aktivitet 
Frekvens 
Start/slut 

Syfte/Målsättning Förväntad effekt Mått eller utvärdering 
Primärt An-

svarig 
Näringslivs-

politiska mål Prioriterat 
område 

Mål eller 
Aktivitet 

1 2 3 

X   Infrastruktur 
(Bo & verka) 

Ett tryggt 
Gävle 

BIG Insatser för 
en Tryggare Fritid 

Löpande 

Att tillsammans med fritids-
gårdar, polis och andra aktö-
rer arbeta med information, 
medling, vuxenvandring, fri-
tidsaktiviteter samt specifika 
aktiviteter (i samband med 
riskhelger, skolavslutningar 
etc.) bidra till trygghetsarbe-
tet i Gävle.  

Att erbjuda ungdomar en 
nykter, drogfri och menings-
full fritid samt att synas på 
staden och finnas till hand 
under risktider och på så sätt 
skapa ett tryggare Gävle. 

Aktiviteterna följs upp 
enskilt och redovisas i den 
årliga verksamhets-
berättelsen. 

BIG – Brotts-
före-byggarna 

i Gävle 

X   Infrastruktur 
(Bo & verka) 

Ett tryggt 
Gävle 

BIG Drogföre-
byggande arbete 

Löpande 

Att verka för minskat miss-
bruk bland ungdomar genom 
att bidra till ANDT-arbetet i 
skolan, erbjuda program och 
metoder samt informera i 
ämnet.  

Minskat missbruk bland ung-
domar i Gävle. 

Aktiviteterna följs upp 
enskilt och redovisas i den 
årliga verksamhets-
berättelsen. 

BIG – Brotts-
före-byggarna 

i Gävle 

X   Infrastruktur 
(Bo & verka) 

Ett tryggt 
Gävle 

Belysnings-
besiktning av 
cykelbanor 

Projekt 
2014-2016 

Att besiktiga de viktigaste 
cykelbanorna i Gävle och tillse 
att belysningen är tillfredsstäl-
lande. 

Gävles viktigaste cykelbanor 
är väl belysta.  

Förteckning över besikta-
de områden inklusive 
redovisning av brister och 
åtgärder publicerade.  

Gata och Park 
Samhälls-

byggnad Gävle 
Kommun 

 

 

http://www.gavle.se/Utbildning--barnomsorg/Brottsforebyggarna-i-Gavle-BIG/Tryggare-fritid/
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http://www.gavle.se/Utbildning--barnomsorg/Brottsforebyggarna-i-Gavle-BIG/Tryggare-fritid/
http://www.gavle.se/Utbildning--barnomsorg/Brottsforebyggarna-i-Gavle-BIG/Tryggare-skola/Drogforebyggande-arbete/
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http://www.gavle.se/Utbildning--barnomsorg/Brottsforebyggarna-i-Gavle-BIG/Tryggare-fritid/
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Gävles Näringslivsprogram 

Aktivitet 
Frekvens 
Start/slut 

Syfte/Målsättning Förväntad effekt Mått eller utvärdering 
Primärt 
Ansvarig 

Näringslivs-
politiska mål Prioriterat 

område 
Mål eller 
Aktivitet 

1 2 3 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Arbeta aktivt 
med entre-
prenörskap 

Entreprenöriellt 
lärande för att 

skapa Framtidens 
tillväxt 

Projekt 
2014-2016 

Att få in entreprenörskap på 
schemat, i samtliga läroin-
stanser i regionen som ej 
omfattas av UF verksamhet 
och skapa en röd tråd i det 
entreprenöriella förhållnings-
sättet, från gymnasiala till 
eftergymnasiala studier. 

Att erbjuda en naturlig fort-
sättning på UF-arbete i fort-
satta studier samt att bredda 
kunskaperna i entreprenörs-
kap i flera läroinstanser och 
på så sätt verka för att fler 
företag bildas i Gävle.  

Vid samtliga aktiviteter och 
utbildningar sker en upp-
följning och/eller utvärde-
ring. 

Drivhuset 
Gävleborg 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Arbeta aktivt 
med entre-
prenörskap 

Drivhuset Process 
(Drivhuset Förin-
kubatorprogram) 

Genomförs 
under 3 

mån,  
2 gånger 

per år 

Att genom utbildning, work-
shops och praktisk tillämpning 
vägleda nya entreprenörer 
från idégenerering, kundseg-
ment och paketering till 
kundvärde och positionering.  

Att nya entreprenörer stöttas 
i arbetet att testa sin företags-
idé mot presumtiva kunder 
och kvalitetssäkra deras före-
tagskoncept. 

Löpande uppföljning under 
processen samt utvärdering 
av respektive deltagare 
efter processens slut.  

Drivhuset 
Gävleborg 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompetens 
& utbildning) 

Arbeta aktivt 
med entre-
prenörskap 

Erasmus for  
young entrepre-

neurs 

Projekt 
Omgång 6 
2014-2016 

Erbjuda 12 st nyföretagare 
möjligheten att besöka ut-
landsföretag samt 8 etablera-
de Gävleföretag att ta emot 
och samarbeta med var sin 
nyföretagare från annat land.  

Bredda kompetensen i nya 
företag, skapa samarbete 
över geografiska gränser samt 
möjliggöra samverkan för 
befintliga, etablerade, före-
tag.  

Varje nyföretagare och in-
volverat, etablerat, företag 
från Gävle följs av kontakt-
person på Gävle kommun, 
från start till slut, där resul-
tatet utvärderas. 

Näringslivs-
enheten 

Gävle  
Kommun 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Arbeta aktivt 
med entre-
prenörskap 

Rådgivning för 
Nyföretagare 

Löpande 

Med lite varierande inrikt-
ningar erbjuder flera aktörer 
nyföretagare eller person som 
går i tankarna om att starta 
ett företag information, kon-
fidentiell rådgivning eller ett 
bollplank. 

Att nyföretagare får möjlighet 
att diskutera sin affärsidé, hur 
de bäst kan ta den vidare och 
säkerställa att de får den mest 
centrala kunskap som de 
behöver. 

Ingen formell uppföljning 
sker. 

Gävle kommun 
Coompanions 

Movexum 
Almi 
UF 

Drivhuset 
Nyföretagar-

centrum 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Arbeta aktivt 
med entre-
prenörskap 

Information till 
Nyföretagare 

Ca 4 gång-
er per år 

Att erbjuda Nyföretagare en 
chans att få information om 
från flertalet aktörer kopplade 
till nyföretagande, t.ex. Skat-
teverket, revisionsbyråer, 
försäkringsbolag och banker. 

Att ge nyföretagare grundläg-
gande information om att 
starta företag och på så vis 
underlätta processen och 
undvika onödiga missar.  

Ingen formell uppföljning 
sker. 

Näringsliv & 
Arbete  

Gävle kom-
mun 

 

http://www.drivhuset.se/gavleborg/projekt/entreprenoriellt-larande-skapar-framtidens-tillvaxt
http://www.drivhuset.se/gavleborg/projekt/entreprenoriellt-larande-skapar-framtidens-tillvaxt
http://www.drivhuset.se/gavleborg/projekt/entreprenoriellt-larande-skapar-framtidens-tillvaxt
http://www.drivhuset.se/gavleborg/projekt/entreprenoriellt-larande-skapar-framtidens-tillvaxt
http://www.drivhuset.se/gavleborg
http://www.drivhuset.se/gavleborg
http://drivhuset.se/gavleborg/utbildning/drivhuset-process
http://www.drivhuset.se/gavleborg
http://www.drivhuset.se/gavleborg
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Gavles-naringsliv/Gavles-naringslivsprogram/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Gavles-naringsliv/Gavles-naringslivsprogram/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Gavles-naringsliv/Gavles-naringslivsprogram/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Gavles-naringsliv/Gavles-naringslivsprogram/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Foretag-stod-och-radgivning/Starta-foretag/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Foretag-stod-och-radgivning/Starta-foretag/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete
http://coompanion.se/
http://www.movexum.se/
http://www.almi.se/
http://www.ungforetagsamhet.se/gävleborg
http://www.gavleborg.drivhuset.se/
http://www.nyforetagarcentrum.se/
http://www.nyforetagarcentrum.se/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Foretag-stod-och-radgivning/Starta-foretag/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Foretag-stod-och-radgivning/Starta-foretag/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Lokaler-och-mark/Lediga-lokaler-och-mark/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Lokaler-och-mark/Lediga-lokaler-och-mark/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Lokaler-och-mark/Lediga-lokaler-och-mark/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Lokaler-och-mark/Lediga-lokaler-och-mark/
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Gävles Näringslivsprogram 

Aktivitet 
Frekvens 
Start/slut 

Syfte/Målsättning Förväntad effekt Mått eller utvärdering 
Primärt 
Ansvarig 

Näringslivs-
politiska mål Prioriterat 

område 
Mål eller 
Aktivitet 

1 2 3 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Arbeta aktivt 
med entre-
prenörskap 

Utbildning av 
Nyföretagare 

Ca 4 st 
Utbilningar 
per år (9 st 

tillfällen 
om 2,5 tim 
per gång) 

Att erbjuda gratis grundläg-
gande utbildning i att starta 
företag, från Affärsidé via 
marknadsplan, ekonomi och 
budgetar till finansieringsplan, 
administration och bokslut. 

Att nyföretagare får en grund-
läggande kunskap i att starta 
företag och på så sätt öka 
sannolikheten att rätt företag 
startas med rätt förutsätt-
ningar och önskvärt resultat.  

Utbildningen utvärderas i 
samband med sista utbild-
ningstillfället.  

Näringsliv & 
Arbete  
Gävle  

kommun 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Skapa förut-
sättningar för 
UF att fortsät-
ta vara främst 

i Sverige 

Marknadsföring 
av UF 

Löpande 

Besök på gymnasieskolor för 
att öka kunskapen om UF, 
påvisa vikten av entrepre-
nörskap i skolan, erbjuda 
lärarutbildningar och ”pinpo-
inta” lämpliga utbildningspro-
gram.  

Fler lärare engagerade i enre-
prenöriellt lärande, fler UF 
företag och bättre entreprnö-
riella kunskaper i skolan.  

Deltagande i UF för olika 
skolor och kommuner följs 
upp årligen.  

Ung  
Företags-

verksamhet 

 X  
Hur gör andra? 
(Träffas & Sam-

arbeta) 

Skapa nätverk 
för kreativitet, 

utbyte och 
information 

Kompetens-
centrum -  

Morgonsoffan 
och Workshops 

2014-02—
2014-10 

Att i en tvåstegsraket först 
brainstorma i en ”Morgonsof-
fa” och därefter, i workshops, 
gå från ord till handling i hur 
man ska lösa arbetskraftsbris-
ten i Gävleborgsregionen. 

Att genom kreativitet och 
samverkan mellan olika sak-
kunniga och experter ta fram 
förslag på konkreta aktiviteter 
och åtgärdsförslag på hur vi 
löser arbetskraftsbristen. 

Morgonsoffan utvärderas i 
samband med redovisning 
av resultat från arbetsgrup-
perna. 

Näringslivs-
enheten 

Gävle Kom-
mun 

 X  
Hur gör andra? 
(Träffas & Sam-

arbeta) 

Skapa mö-
tetsplatser för 

kreativitet, 
utbyte och 

information 

Drivhuset24 
1 gång per 

år 

Att studenter i tvärvetenskap-
liga team, under 24 tim, i 
kreativ miljö, tar fram lös-
ningar på företags behov. 

Integrering av studier och 
arbetsliv genom att studen-
terna får en bra inblick i be-
hov hos dagens företag och 
att företagen får kreativa 
lösningar på sina behov.  

Intervjuer sker med både 
deltagande studenter, coa-
cher och företag.  

Drivhuset 
Gävleborg 

 
 

 
X  

Hur gör andra? 
(Träffas & Sam-

arbeta) 

Skapa mö-
tetsplatser för 

kreativitet, 
utbyte och 

information 

FramFör 
1 gång per 
år 

Utmärkelsen FRAMFÖR 
(FRAMgångsrika FÖRetag i 
Gästrikland) delas årligen ut 
till de 50 mest framgångsrika 
företagen i Gästrikland. Syftet 
är att integrera Högskola och 
Näringsliv. 

Att integrera Högskolan och 
NL, synliggöra företag och 
framgångsfaktorer samt att 
på ett kreativt sätt generera 
underlag för fortsatt forsk-
ning. 

Allt information samlas i en 
databas och är underlag för 
forskning inom området 
framgångsrika företag.  

Högskolan i 
Gävle 

 
  

http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Foretag-stod-och-radgivning/Starta-foretag/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Foretag-stod-och-radgivning/Starta-foretag/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Lokaler-och-mark/Lediga-lokaler-och-mark/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Lokaler-och-mark/Lediga-lokaler-och-mark/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Lokaler-och-mark/Lediga-lokaler-och-mark/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Lokaler-och-mark/Lediga-lokaler-och-mark/
http://www.ungforetagsamhet.se/gavleborg/
http://www.ungforetagsamhet.se/gavleborg/
http://www.ungforetagsamhet.se/gavleborg/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Aktuellt/Kompetenscentrum-Gavle/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Aktuellt/Kompetenscentrum-Gavle/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Aktuellt/Kompetenscentrum-Gavle/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Aktuellt/Kompetenscentrum-Gavle/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/
http://www.drivhuset.se/gavleborg/drivhuset24
http://www.drivhuset.se/gavleborg
http://www.drivhuset.se/gavleborg
http://www.hig.se/Ext/Sv/Samverkan/Samverkansnytt/2012-02-03-FRAMFOR----framgangsrika-foretag-bidrar-till-lokal-forskning-.html
http://www.hig.se/
http://www.hig.se/
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Gävles Näringslivsprogram 

Aktivitet 
Frekvens 
Start/slut 

Syfte/Målsättning Förväntad effekt Mått eller utvärdering 
Primärt 
Ansvarig 

Näringslivs-
politiska mål Prioriterat 

område 
Mål eller 
Aktivitet 

1 2 3 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Arbeta för att 
locka hem 
utflyttad 

kompetens 
och talanger. 

Talent Attraction 
dag 

14 Maj 

Att presentera framtagen 
modell och arbeta för att 
skapa medvetenhet om arbe-
tet med talanger samt att ta 
fram konkreta aktiviteter.  

Modell för att arbeta med 
Talanger känd av beslutsfatta-
re och konkreta aktiviteter 
identifierade och påbörjade.  

Uppföljning och fortsättning 
är inte definierat ännu 

Näringsliv 
och Arbete  
Gävle Kom-

mun 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Arbeta för att 
locka hem 
utflyttad 

kompetens 
och talanger. 

Hemvändardag 
på Junibacken 

Årligt åter-
komman-
de mark-
nadsfö-

ringsaktivi-
tet 

Att 1400 st Gävlefödda men 
bosatta på annan ort träffar 
Gävleföretag och organisatio-
ner i syfte att locka till åter-
vändande samt att förmedla 
en positiv bild av Gävle som 
stad.   

Att andelen återvändare skall 
öka, marknadsföring av Gävle 
samt att Gävlefödda bosatta i 
andra städer skall ge en posi-
tiv bild av Gävle. 

Enkäter som utvärderas.  

Näringsliv 
och Arbete  
Gävle Kom-

mun 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Ta emot 
praktikanter, 
trainees och 

lärlingar 

Kommunen är 
fadderföretag till 
PA-programmet 
på Högskolan i 

Gävle 

Löpande 

Att integrerat med denna 
utbildning erbjuda möjlighet 
till praktik och X-jobb samt att 
samverka om utbildningspro-
grammets innehåll och struk-
tur. 

Att tidigt knyta till sig unga 
högskolestudenter och erbju-
da dem koppling mellan stu-
dier och näringsliv samt i 
förlängningen även kunna 
rekrytera nyutexaminerad 
attraktiv kompetens. 

Ingen formell uppföljning 
görs idag. 

Personalen-
heten 
Gävle  

Kommun 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Ta emot 
praktikanter, 
trainees och 

lärlingar 

Praktikplatser hos 
Nationella kunder 

Löpande 

Att genom särskilt rekryte-
ringssamarbete med Arbets-
förmedlingen kunna ta emot 
arbetstagare som står längre 
från arbetsmarknaden och 
erbjuda dem ca 90 dagars 
praktik. 

Att ge fler personer arbets-
livserfarenhet, underlätta 
deras framtida studie- och 
yrkesval samtidigt som före-
tagen marknadsförs och deras 
varumärke stärks. 

Antal personer på praktik 
och om de får anställning 
eller går vidare med studier. 

Arbets-
förmedlingen 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Ta emot 
praktikanter, 
trainees och 

lärlingar 

Kommunalt trai-
neeprogram i 

Södra Norrland 

Rekryte-
ring 1 gång 

per år. 

Att attrahera unga akademi-
ker och erbjuda dem 16 må-
naders traineearbete, utbild-
ning och nätverkande med 
god möjlighet till fast anställ-
ning.  

Att rekrytera unga akademi-
ker som blir kunniga i kom-
munernas verksamhet och 
betydelse i samhället. 

Löpande utvärderingar sker 
om att traineetjänsten fort-
skrider enligt plan tillsam-
mans med trainee, handle-
dare och inblandade parter. 

Personalen-
heten 
Gävle  

Kommun 

 
  

http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/
http://www.gavle.se/
http://www.gavle.se/
http://www.gavle.se/
http://www.gavle.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Hitta-medarbetare/Rikstackande-rekrytering.html
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Hitta-medarbetare/Rikstackande-rekrytering.html
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.gavle.se/
http://www.gavle.se/
http://www.gavle.se/
http://www.gavle.se/
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Gävles Näringslivsprogram 

Aktivitet 
Frekvens 
Start/slut 

Syfte/Målsättning Förväntad effekt Mått eller utvärdering 
Primärt 
Ansvarig 

Näringslivs-
politiska mål Prioriterat 

område 
Mål eller 
Aktivitet 

1 2 3 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Stärk möjlig-
heterna till 
kompetens-
försörjning 

genom integ-
ration och 
mångfald 

Korta Vägen 

Löpande, 
utbild-
ningar 
startas 

efter be-
hov 

Utbildning, med integrerad 
praktik och jobbcoachning, för 
att underlätta för utländska 
akademiker att komma ut på 
arbetsmarknaden och öka 
möjligheterna att få arbete. 

Fler utlandsfödda akademiker 
kan verka i det svenska ar-
betslivet inom det område de 
utbildats i sitt hemland.  

Uppföljning via AF med 
målet att minst 70 procent 
skulle ha arbete tre måna-
der efter avslutad utbild-
ning. 

Högskolan i 
Gävle  

på uppdrag av 

Arbetsför-
medlingen 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Stärk möjlig-
heterna till 
kompetens-
försörjning 

genom integ-
ration och 
mångfald 

Öppna Dörrar 

Bedrivs 
som lö-
pande 

verksam-
het 

Målet är att förändra nuva-
rande attityder genom att öka 
medvetenheten om invand-
rarnas alltmer växande köp-
kraft och betydande roll i lokal 
och internationell marknads-
utvidgning. 

1500 företag skall informeras 
om konceptet ”tillväxt och 
mångfald 
800 företag skall besökas 
200 företag skall engageras. 

Antal företagsbesök regi-
streras annars ingen formell 
utvärdering i dagsläget. 

Länsstyrelsen 
Gävleborg 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Stärk möjlig-
heterna till 
kompetens-
försörjning 

genom integ-
ration och 
mångfald 

Speed dating för 
utlandsfödda 

tekniker 

Oktober 
2014, 

eventuellt 
återkom-

mande 
aktivitet 

Att Gävleföretag ges möjlig-
het att snabbintervjua ut-
landsfödda, med validerad 
teknisk utbildning och SFI-
utbildning. 

Att kunna matcha utlandsföd-
da tekniker med rekryterings-
behov i Gävleföretag. 

Uppföljningar av antalet 
anställningar aktiviteten 
bidragit till.  

Länsstyrelsen 
Gävleborg 

 
 

X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Stärk möjlig-
heterna till 
kompetens-
försörjning 

genom integ-
ration och 
mångfald 

Nytag 
Projekt  

Aug 2012 – 
Jul 2015 

Att skapa en arbetsmetod för 
matchning mellan säljare och 
köpare där parterna erbjuds ett 
helhetskoncept med rådgivning, 
skräddarsydda lösningar samt 
juridiska råd i försäljnings-
/övertagande-processen 

Att öka andelen ägarskiften 
bland småföretagare som står 
inför generationsväxling, 
bidra till den ekonomiska 
tillväxten samt bidra till ökad 
sysselsättning bland invandra-
re. 

Efter genomfört projekt 
skall 25 företag skifta ägare 
och 25 potentiella entrepre-
nörer med invandrarbak-
grund ska ta över företagen. 

Länsstyrelsen 
Gävleborg 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompetens 
& utbildning) 

Stärk möjlig-
heterna till 
kompetens-
försörjning 

genom integ-
ration och 
mångfald 

Gävleborgs  
Utmaningar  

Förstudie – Situa-
tioner av utanför-
skap kopplat till 

kompetens-
försörjning 

Förstudien 
ska redovi-
sas Hösten 

2014 

Genom seminarier, möten 
och analyser fånga upp erfa-
renheter inom området utan-
förskap och sätta det i rela-
tion till andra pågående ut-
vecklingsprocesser. 

Att kunna presentera förslag 
på integrerade utvecklingsar-
beten som både löser situa-
tioner av utanförskap och 
samtidigt tillgodoser lokala 
och regionala utvecklingsbe-
hov.  

Uppföljning sker genom 
analysseminarier samt ge-
nom feedback på slutrap-
porten. 

Region Gäv-
leborg 

http://www.hig.se/Ext/Sv/Samverkan/Kompetensutveckling--uppdragsutbildning/Korta-vagen.html
http://www.hig.se/
http://www.hig.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.oppnadorrar.eu/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=2
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/En/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/En/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/En/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/En/Pages/default.aspx
http://www.nytag.se/
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/En/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/En/Pages/default.aspx
http://www.regiongavleborg.se/1/kompetensforum/rapporter.html
http://www.regiongavleborg.se/1/kompetensforum/rapporter.html
http://www.regiongavleborg.se/
http://www.regiongavleborg.se/


 Mål 2 – Gävle har en framgångsrik kompetensförsörjning Sid 9 (13)  
 
 

Gävles Näringslivsprogram 

Aktivitet 
Frekvens 
Start/slut 

Syfte/Målsättning Förväntad effekt Mått eller utvärdering 
Primärt 
Ansvarig 

Näringslivs-
politiska mål Prioriterat 

område 
Mål eller 
Aktivitet 

1 2 3 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Skapa kopp-
ling mellan 

forskning och 
NL behov 

Arenor för Sam-
verkan mellan 
forskning och 
Näringslivet 

Löpande 

Att skapa integration mellan 
forskning och bran-
scher/arbetsliv genom tilläm-
pad forskning, samverkan 
samt process-, produkt- och 
tjänsteutveckling. 

Verifiering av forsknings-
resultat, effektivisering av 
processer och/eller förbätt-
ringar av produkter och tjäns-
ter samt i förlängningen ökad 
lönsamhet för företagen och 
nya forskningsanslag. 

Utvärdering och uppföljning 
sker utifrån de förutsätt-
ningar som gäller i respekti-
ve arena/projekt.   

Högskolan i 
Gävle 

Gävleborg plus 
CBF 
Humanparken 
CLIP 
Forskarskolan 
Reesbe 
Biolabbet (utv.) 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Stärkt samar-
bete mellan 
Högskolan & 

NL 

Co-op utbildningar 

Löpande 
inom 4 
olika ut-
bildnings-
program.  

Utbildningsform där studier 
varvas med betalda arbetsperio-
der. Detta ger kontinuerligt utby-
te mellan utbildning och arbetsliv 
där kunskaper delas för att säker-
ställa att utbildningen genererar 
önskvärd kompetens. 

Ökad motivation och förbättrade 
studieresultat, kunskapsspridning 
och -delning mellan utbildning 
och arbetsliv samt möjlighet till 
successiv utvärdering av en fram-
tida potentiell medarbetare till 
företagen. 

När första omgången co-op 
studenter tar sin examen 
kommer deras 4 år i co-op 
utbildningen att utvärderas.  

Högskolan i 
Gävle 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Arbeta för att 
matcha ut-
bildningar 

med markna-
dens behov 

Gymnasiala Yrkes-
programråd 

Ca 4 gång-
er per år 

Att i en grupp med representan-
ter från relevanta företag och 
organisationer löpande se över 
respektive yrkesprograms inne-
håll, mål och upplägg samt att 
bidra till att anskaffa APL-platser. 

Att yrkesprogrammen exami-
nerar elever med rätt och av 
branschen/yrkesområdet 
önskvärd kompetens. 

Rådets funktion är att stän-
digt utvärdera innehåll och 
upplägg mot önskvärt resul-
tat.  

Samverkan 
Skola  

Arbetsliv 
Gävle  

Kommun 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Arbeta för att 
matcha ut-
bildningar 

med markna-
dens behov 

Utbildningsråd 
Hälsa & Arbetsliv 

Teknik & Miljö 

Samman-
träder ca 2 
gånger per 
år 

Forum med representanter 
från Studenter, Lärare och 
Näringsliv med uppgift att 
säkerställa utbildningens mål, 
innehåll och upplägg. 

Kvalitetssäkrade utbildningar 
som genererar rätt kompe-
tens utifrån marknadens be-
hov. 

Råden har en utvärderande 
funktion i sig. 

Högskolan i 
Gävle 

 X  
Hur gör andra? 
(Träffas & Sam-

arbeta) 

Utöka samar-
betet mellan 

skola och 
näringsliv 

Trossen 

Årligen 
utses ca 30 

Trossen-
företag. 

Att etablera ett 3 årigt utbyte 
mellan ett företag och en 
högskoleklass med syfte att 
öka förståelsen för företagens 
roll och kompetensbehov 
samt ge ökad studiemotiva-
tion. 

Ge bättre studieresultat,  
 framgångsrika elever, 
 höjd utbildningsnivå, bättre 
företagsklimat samt färre 
avhopp och omval i gymnasie-
skolan och vuxenutbildningen. 

Pilot-utvärdering pågår 
genom X-jobb. 

Samverkan 
Skola  

Arbetsliv 
Gävle  

Kommun 

  

http://www.hig.se/Ext/Sv/Samverkan/Samverkansarenor.html
http://www.hig.se/Ext/Sv/Samverkan/Samverkansarenor.html
http://www.hig.se/Ext/Sv/Samverkan/Samverkansarenor.html
http://www.hig.se/Ext/Sv/Samverkan/Samverkansarenor.html
http://www.hig.se/
http://www.hig.se/
http://www.hig.se/Ext/Sv/Samverkan/Samverkansarenor/Skogsindustriellt-kluster.html
http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-halsa-och-arbetsliv/Avdelningar/Avdelningen-for-arbets--och-folkhalsovetenskap/CBF-Centrum-for-belastningsskadeforskning.html
http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-halsa-och-arbetsliv/Samverkansomraden/Humanparken.html
http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Avdelningar/Avdelningen-for-industriell-utveckling-IT-och-samhallsbyggnad/Industriell-ekonomi/CLIP.html
http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Forskning/Forskarskola-Reesbe.html
http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Forskning/Forskarskola-Reesbe.html
http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Utbildningar/Co-op-sidor---Samverkanssidan.html
http://www.hig.se/
http://www.hig.se/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/Kom-med-i-vara-samverkansgrupper/Programrad/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/Kom-med-i-vara-samverkansgrupper/Programrad/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-halsa-och-arbetsliv/Utbildningar-vid-akademin/Program/Utbildningsrad.html
http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Utbildningar/Utbildningsprogram/Utbildningsrad.html
http://www.hig.se/
http://www.hig.se/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/Kom-med-i-vara-samverkansgrupper/Trossen/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
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Gävles Näringslivsprogram 

Aktivitet 
Frekvens 
Start/slut 

Syfte/Målsättning Förväntad effekt Mått eller utvärdering 
Primärt 
Ansvarig 

Näringslivs-
politiska mål Prioriterat 

område 
Mål eller 
Aktivitet 

1 2 3 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Informera och 
motivera 

ungdomar att 
studera vidare 

Ingenjörskvällar 
Ca 2 st per 
år i Gävle 

Arena där potentiella tekni-
kerstudenter får möta före-
tag, lärare och studenter i 
syfte att förbättra bilden av 
arbete som ingenjör och tek-
niska utbildningsprogram. 

Att intressera fler att välja 
tekniska studier på högskolan 
och framtida karriärer som 
ingenjörer. 

Indirekt uppföljning genom 
ansökningsenkät som fylls i 
av nya teknikerstudenter.  

Högskolan i 
Gävle 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Informera och 
motivera 

ungdomar att 
studera vidare 

Teknikerjakten Löpande 

Samarbete mellan kommun, 
Högskola och Näringsliv med 
målet är att fler ungdomar ska 
intressera sig för teknik och 
naturvetenskap. Ekonomiskt 
stöd kan ges till skolor som 
identifierar och vill genomföra 
lämpliga aktiviteter i ämnet.  

Ökat antal studenter på tek-
niska och naturvetenskapliga 
program på gymnasiet och 
Högskolan. 

Varje projekt som erhållit 
ekonomiskt stöd följs upp 
genom dokumentation om 
projektets genomförande 
och utfall.  

Högskolan i 
Gävle 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Informera och 
motivera 

ungdomar att 
studera vidare 

Prao-verksamhet 

Tre st 
veckor för 
varje elev i 
årskurs 8-9 

Att genom praktik på olika 
arbetsplatser ge den stude-
rande praktisk arbetsmark-
nadskunskap och bidra till en 
ökad självkännedom. 

Att studenterna får realistiska 
bilder av arbetslivet, underlät-
tar deras framtida studie- och 
yrkesval samt bidra till stärkt 
självkänsla. 

Varje student utvärderar sin 
praktik, via enkät, efter 
varje period.  

Samverkan 
Skola  

Arbetsliv 
Gävle  

Kommun 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Informera och 
motivera 

ungdomar att 
studera vidare 

Sommarkurser för 
högstadieelever 

12 dagar 
Varje 
sommar 

Att erbjuda ungdomar i hög-
stadiet möjligheten att prova 
på och få kunskaper om ett 
eller flera yrkesområden och 
vägledning inför framtida 
studie- och yrkessval. 

Att stärka ungdomars studie-
motivation, skapa kunskap om 
olika verksamhetsområden 
och självmedvetenhet som 
stöttar framtida studieval. 

En utvärdering sker efter 
varje kursavslut. 

Samverkan 
Skola  

Arbetsliv 
Gävle  

Kommun 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Informera och 
motivera 

ungdomar att 
studera vidare 

ESIMEC  
(Economic Strategies 

and Innovation in 
Medium Sized Cities) 

Lokalt 
åtgärds-
program 
2012-2015 

Genom 11 st åtgärdsprogram 
förändra unga och vuxnas 
attityder och intresse för ökad 
utbildning samt skapa mer 
relevant inställning till ar-
betsmarknaden.  

Gävles utbildning är av hög 
kvalitet och motiverar såväl 
unga som vuxna till studier 
samtidigt som arbetsmarkna-
dens kompetensbehov tillgo-
doses.  

Varje åtgärdsprogram följs 
upp. 

Samverkan 
Skola  

Arbetsliv 
Gävle  

Kommun 

 
  

http://www.hig.se/Ext/Sv/Utbildning/Vill-studera/Ingenjorskvall.html
http://www.hig.se/
http://www.hig.se/
http://www.hig.se/download/18.4457caad144db1a254195e/1395671212542/Information+om+verksamhetsst%C3%B6d+f%C3%B6r+skolprojekt+2014.docx
http://www.hig.se/
http://www.hig.se/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/Praktikformer/PRAO-grundskolan/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Utbildning--barnomsorg/Samverkan-Skola-Arbetsliv/Sommarkurser/
http://www.gavle.se/Utbildning--barnomsorg/Samverkan-Skola-Arbetsliv/Sommarkurser/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://urbact.eu/fileadmin/Projects/ESIMEC/outputs_media/G%C3%A4vle_-_LAP_summary_-_final.pdf
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
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Gävles Näringslivsprogram 

Aktivitet 
Frekvens 
Start/slut 

Syfte/Målsättning Förväntad effekt Mått eller utvärdering 
Primärt 
Ansvarig 

Näringslivs-
politiska mål Prioriterat 

område 
Mål eller 
Aktivitet 

1 2 3 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Stärkt dialog 
mellan utbild-

ning och 
företag 

College  
certifiering 

 
Teknik 

& 
Omvårdnad 

Löpande 

Kvalitetsstämplade utbildningar 
där kommuner, utbildningsan-
ordnare och företag samverkar 
för att öka attraktionskraft och 
kvalitet. Utbildningarnas innehåll 
utformas tillsammans med före-
tag och med ambition att säker-
ställa tillgång till framtida be-
hovskompetens. 

Att skapa attraktiva yrkesutbild-
ningar som lockar många studen-
ter och erbjuda innehåll, metoder 
och upplägg som ger rätt kompe-
tens, matchad med branschens 
framtida behov. 

Uppföljning sker i samband 
med certifiering samt lö-
pande avstämningar för att 
säkerställa bibehållen kvali-
tet. 

Teknik  
College 

och 
Omvårdnads 

College 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Utveckla 
Högskolans 

Alumni verk-
samhet 

Förslag på arbete 
med 

Alumni-nätverk 
(idag ej aktivt) 

I väntan på 
beslut 

Ett strukturellt förslag om 
arbete med Gävle Alumner 
med är inlämnat till HiG. Da-
tum för beslut/start är i dags-
läget okänt.  

Att etablera ett strukturerat 
arbete mot de 1400 Alumner, 
som på eget initiativ anmält 
intresse, med syftet att mark-
nadsföra Gävle och attrahera 
kompetens till regionen.  

Inte definierat eller fast-
ställt. 

Högskolan i 
Gävle 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Skapa röd 
tråd i utbild-

nings-
systemet 

kopplat till NL 

Utredning av 
studie- och yrkes-

vägledningen 
2014 

Pågående utredning studerar hur 
väl Studie- och yrkesvägledning-
en går som en ” röd tråd” i ut-
bildningssystemet  

Att synliggöra hur väl SYV uppfyl-
ler målet om att skapa en röd 
tråd genom utbildningssystemet 
och påvisa områden med behov 
av nya eller förändrade insatser.  

Rapport på utvärderingen 
kommer att presenteras så 
snart den är klar. 

Samverkan 
Skola  

Arbetsliv 
Gävle  

Kommun 

 X  
Kompetens 

(Rätt kompe-
tens & utbild-

ning) 

Skapa röd 
tråd i utbild-

nings-
systemet 

kopplat till NL 

Ufs ”Tre Trappor” 
för Innovation, 

Entreprenörskap 
och Kompetens. 

Löpande -  
vissa delar 
under 
utveckling. 

Att erbjuda olika, på varandra 
följande, aktiviteter inom 
Innovation, Entreprenörskap 
och Kompetens och på så sätt 
möjliggöra ett långsiktigt, 
sammanhållet lärande från 8 
till 25 år. 

Studiemotiverade ungdomar 
med grundläggande insikter i 
arbetsmarknaden, en god 
självbild samt god kompetens 
inom innovation och entre-
prenörskap.  

Varje steg i respektive trap-
pa följs upp.  

Ung  
Företags-

verksamhet 

 

http://teknikcollege.se/wp-content/uploads/2010/12/Teknikcollege-Informationsbroschyr-2014.pdf
http://www.vo-college.se/certifiering
http://teknikcollege.se/
http://teknikcollege.se/
http://www.vo-college.se/
http://www.vo-college.se/
http://www.hig.se/Ext/Sv/Samverkan/Alumn.html
http://www.hig.se/
http://www.hig.se/
http://www.gavle.se/Global/N%c3%a4ringsliv%20och%20arbete/SSA/Studie-%20och%20yrkesv%c3%a4gledningens%20m%c3%a5ngfald.pdf
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Samverkan-skola---arbetsliv/
http://www.ungforetagsamhet.se/gavleborg/
http://www.ungforetagsamhet.se/gavleborg/
http://www.ungforetagsamhet.se/gavleborg/
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Gävles Näringslivsprogram 

Aktivitet 
Frekvens 
Start/slut 

Syfte/Målsättning Förväntad effekt Mått eller utvärdering 
Primärt 
Ansvarig 

Näringslivs-
politiska mål Prioriterat 

område 
Mål eller 
Aktivitet 

1 2 3 

  X Kompetens 
(Företagsservice) 

Förenkla 
kontakten 

med kommu-
nen 

Helt Enkelt 
Gävle- 

Klarspråks-
insatser 

Löpande 
under 2014 

Utbilda personal, ta fram 
riktlinjer, metodik och hand-
bok samt tydliggörande av hur 
överklagan av beslut sker 

Gävle Kommun kommunice-
rar på ett lättförståeligt sätt. 

Årlig uppföljning via NKI  

Samhälls-
byggnad 

Gävle  
Kommun 

  X Kompetens 
(Företagsservice) 

Förenkla 
kontakten 

med kommu-
nen 

Drop-In Bygg-
lovsärenden 

Torsdagar 
(15.00-18.00) 

varje vecka 
mellan 13/3 

och 22/5 

Att varje vecka finnas person-
ligt tillgänglig för de som vill 
diskutera bygglov och bygg-
lovsärenden. 

Att skapa ökad tillgänglighet, 
personligt bemötande och 
stöd genom bygglovsproces-
sen. 

Antal besökare samt syn-
punkter från besökare 

Samhälls-
byggnad 

Gävle  
Kommun 

  X Kompetens 
(Företagsservice) 

Arbeta med 
kommunens 

kund-
bemötande 

Helt Enkelt 
Gävle-  

Bemötande &  
Värdskap 

Löpande 
under 2014 

Utbildning av personal och 
aktualisering av Serviceguiden  

Att kunderna ska uppleva att 
Gävle Kommun ger bra stöd 
och en god service 

Årlig uppföljning via NKI 

Samhälls-
byggnad 

Gävle  
Kommun 

  X Kompetens 
(Företagsservice) 

Utveckla 
snabba och 
tydliga pro-
cesser för 

beslut 

Helt Enkelt 
Gävle-Tydliga 

kvalietsmål och 
servicegarantier 

Successivt 
under hös-
ten 2014 

Att ha tjänstegarantier för 
kommunens relevanta ären-
detyper med förbättrad in-
formation om bl.a. processen, 
tid och kostnader.  

Kunderna ska uppleva att 
Gävle kommun har tydliga och 
relevanta tjänstegarantier, ger 
företagare god service och 
bidrar till att skapa rätt för-
väntningar. 

Årlig uppföljning via NKI 
men också löpande uppfölj-
ning via LOTS-funktionen.  

Samhälls-
byggnad 

Gävle  
Kommun 

  X Kompetens 
(Företagsservice) 

Öka förståel-
sen kring 
offentliga 

upphandling-
ar 

Helt Enkelt 
Gävle-

Utbildning för 
företag i LoU, 

anbudsmetodik 
etc. 

Ca 4 utbild-
ningar per 
år, behovs-
styrt 

Att öka kunskapen om LOU 
och upphandlingsprocessen.  

Att förenkla för företag att 
lämna anbud till kommunen 
samt öka kvalitet och rättssä-
kerheten i upphandlingsförfa-
randet.  

Varje utbildning följs upp 
med en enkät. 

Näringslivs-
enheten 

Gävle Kom-
mun 

  X Kompetens 
(Företagsservice) 

Förenkla 
kontakten 

med kommu-
nen 

Företagsservice 
– Samordnings-

ärenden 

Löpande 
med start 
Maj 2014 

Att med denna företagsservi-
ce identifiera och samordna 
omfattande ärenden, tydlig-
göra tids- och ärendeproces-
ser samt effektivisera ärende-
processen. 

Förenklad kontakt med kom-
munen i omfattande före-
tagsärenden där samordning 
och tydliga ansvarsområden 
skapar god kommunikation 
och rätt förväntan på process 
och resultat.  

Metoder för utvärdering och 
uppföljning håller på att 
definieras och tas fram. 

Näringslivs-
enheten 

Gävle Kom-
mun 

http://www.gavle.se/Kommun--politik/Projekt-i-Gavle-kommun/Naringsliv--arbete/Forenkla-helt-enkelt-Gavle/
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Projekt-i-Gavle-kommun/Naringsliv--arbete/Forenkla-helt-enkelt-Gavle/
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Projekt-i-Gavle-kommun/Naringsliv--arbete/Forenkla-helt-enkelt-Gavle/
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Projekt-i-Gavle-kommun/Naringsliv--arbete/Forenkla-helt-enkelt-Gavle/
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Forvaltningar/Samhallsbyggnad-Gavle/
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Forvaltningar/Samhallsbyggnad-Gavle/
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Forvaltningar/Samhallsbyggnad-Gavle/
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Forvaltningar/Samhallsbyggnad-Gavle/
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Uppgiftslämnare 

Kartläggningen bygger på uppgifter inhämtade genom samtal med ett flertal per-
soner med kunskap om Näringsliv och kompetens i Gävle. Nedan listas de företag 
och organisationer där intervjuer har skett. 
 
Arbetsförmedlingen 
BIG 
Coompanions 
Dalkia 
Drivhuset 
Företagarna 
Gata och Park, Samhällsbyggnad, Gävle Kommun 
Ekonomiavdelningen, Kommunledningskontoret, Gävle kommun 
Företagarna 
HR-avdelningen, Kommunledningskontoret, Gävle kommun 
Högskolan i Gävle 
Kommunikationsenheten, Kommunledningskontoret, Gävle kommun 
Kommunledningskontoret, Gävle kommun 
Länsstyrelsen 
Mark och Etablering, Samhällsbyggnad, Gävle Kommun 
Mellansvenska Handelskammaren 
Movexum 
Näringslivsenheten, Näringsliv och Arbetsmarknad, Gävle Kommun 
Region Gävleborg 
Samverkan Skola Arbetsliv, Näringsliv och Arbetsmarknad, Gävle Kommun 
Svenskt Näringsliv 
Säkerhetsenheten, Kommunledningskontoret, Gävle kommun 
Tillväxtverket 
UAG/Arbetsmarknadsenheten, Näringsliv och Arbetsmarknad, Gävle Kommun 
Ung Företagsverksamhet (UF) 
Vuxenutbildningen, Gävle Kommun 
Övergripande planering, Kommunledningskontoret, Gävle kommun 

Förkortningar 

I dokumentet förekommer en del förkortningar för att hålla nere textmassan. 
Dessa förkortningar definieras nedan. 

APL Arbetsplatsförlagt Lärande 
NL Näringsliv (skall utläsas synonymt med ”Arbetsliv” och inklude-

ra både privata, kommunala och statliga företag) 
NKI Nöjd Kund Index 
NMI Nöjd Medarbetar Index 
SFI Svenska För Invandrare 
SYV Studie- och yrkesvägledningen 
UF Ung Företagsverksamhet 
 


