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Inledning 
 
Gävles näringslivsprogram är framtaget i samverkan mellan Gävles näringsliv, 
myndigheter, utbildningsanordnare och Gävle kommun och det syftar till att 
stärka det lokala näringslivet. Dokumentet inriktar näringslivsarbetet på 
prioriterade områden och tydliggör ansvar och roller. 

Gävle kommuns näringslivspolitiska mål och näringslivsprogrammet är sam-
mankopplade och beroende av varandra men skiljer sig också väsentligt från 
varandra. De näringslivspolitiska målen ska peka ut riktningen mot 2025 och 
näringslivsprogrammet är ett medel, en handlingsplan för att nå dit. Närings-
livsprogrammet tydliggör vem som gör vad och påvisar vikten av att alla par-
ter, såväl offentliga som privata, samverkar och ser sin del i helheten för att nå 
målen. 

 
De näringslivspolitiska målen 
 

Gävle ska uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva 
platser för företag 
 
För att bli en attraktiv plats krävs det att vi arbetar brett och inom många om-
råden för att stärka det näringsliv som finns i Gävle idag och locka hit nya före-
tag och mer kompetens.  
 
Målet kommer att mätas med följande indikatorer: 

 Omsättningstal för aktiebolag i Gävle 

 Antal nya företag, företagsetableringar och konkurser 

 Varumärkesmätningen som görs vartannat år 

 Svenskt Näringslivs mätning om företagsklimat 

 Kvantitativa branschmätningar (turismekonomisk mätning, klustermät-
ningar etc.) 

 Företagarnas Småföretagarbarometer gällande mått om lönsamhet och 
möjligheter för små företags utvecklingspotential i vårt län 

 

 
Gävle har en framgångsrik kompetensförsörjning 
 
För att skapa ett gott företagsklimat och ett utvecklande näringsliv är det av 
yttersta vikt att stärka Gävle inom kompetensområdet. En framgångsrik 
kompetensförsörjning innebär en god matchning mellan behov hos 
arbetsgivare och utbud av arbetskraft med rätt kompetens.   

 
Målet kommer att mätas med följande indikatorer: 

 Matchning mellan arbetsgivarnas behov och tillgången på rätt kompetens 

 Möjlighet för arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens  
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 Arbetsförmedlingens statistik och prognoser över arbetsmarknadsläget 

 Sysselsättningsstatistik 

 Övergång från gymnasieskola till högskola  

 Etablering av företag som matchar befintlig kompetens 

 Engagemangsgrad i samarbetet mellan utbildningssystemet och näringsli-
vet  

 Företagarnas Småföretagarbarometer gällande mått om kompetens 

 
 
Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för 
företagande i jämförelse med andra kommuner i Stock-
holmsregionen 
 
Gävle kommun har ett stort ansvar att skapa rätt förutsättningar för näringsli-
vet som verkar här idag och för att skapa möjligheter till nya företagsetable-
ringar. Det handlar om att finnas till för kommuninvånarna och företagarna 
och ge bästa möjliga service. 
 
Gävle ingår i Stockholm Business Region och det är därför naturligt att mäta 
sig mot andra kommuner inom samma region. 
 
Målet kommer att mätas med följande indikatorer: 

 Nöjd Kund Index (i samarbete med SBA och SKL) 

 Tillgång till byggklar mark 

 Statistik kring etableringar 

 Statistik kring nyföretagande 

 Svenskt Näringslivs mätning om företagsklimat 

 
 
Prioriterade områden för att nå de näringslivspolitiska 
målen 
 

1. Infrastruktur i fokus 
 
Bostäder, mark och lokaler 
För att näringslivet ska kunna utvecklas och växa krävs ett aktivt arbete kring 
bostadsbyggande och attraktiv mark med ett varierat utbud. Intressanta mö-
tesplatser som arenor, konferensanläggningar etc. är också viktiga. 
 
Aktiviteter 
Ta fram attraktiv byggklar mark utifrån näringslivets behov 
Skapa förutsättningar för bostadsbyggande utifrån behov 
Samordna och marknadsför lediga lokaler 
Se över möjligheten att flytta ut kommunala verksamheter från city 
Tillgängliggöra fler lokaler för nyföretagare, inkubator etc. 
Ha en hög planberedskap i kommunen 
Fortsätt utred byggandet av en kongressanläggning 
Utred Teknikparkens framtid 
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Att bo på platsen man verkar 
Att vardagen fungerar och är tillfredsställande för företagare är en viktig del i 
att ha ett blomstrande näringsliv. Livsmiljön ska uppfattas som positiv och ha 
allt från en fungerande barnomsorg till en stimulerande fritid. 
 
Aktiviteter 
Arbeta för en god kvalitet gällande vård, skola och omsorg 
Arbeta för ett tryggt och snyggt Gävle 
Skapa en attraktiv stad som lockar den kreativa   
Arbeta för ett ökat utbud av kultur och fritidsaktiviteter 
 
Kommunikationer 
Gävle har ett bra geografiskt läge och vi är en knutpunkt med europavägar, 
tåglinjer och hamnen. Kommunikationer är en viktig del i ett starkt näringsliv. 
  
Aktiviteter 
Utveckla logistiknavet Gävle 
Lobbying gentemot staten för att stärka infrastrukturen 
Marknadsföring av det geografiska läget 
 
 

2. Kompetens på alla poster 
 

Rätt kompetens och rätt utbildning 
Gävle behöver ett allsidigt näringsliv och för att få det måste det finnas rätt 
kompetens att tillgå. En framgångsrik kompetensförsörjning innebär god 
matchning mellan behov hos arbetsgivare och utbud av arbetskraft med rätt 
kompetens.   

Aktiviteter 
Skapa en röd tråd i utbildningssystemet kopplat till näringslivet 
Stärk dialogen mellan utbildande parter och företag 
Inventera kompetensbehovet 
Arbeta för att behålla kompetens och arbetskraft i Gävle 
Ta emot praktikanter, trainees och lärlingar 
Arbeta för att locka hem utflyttad kompetens och talanger 
Utveckla Alumni-verksamheten på Högskolan i Gävle  
Stärk samarbetet mellan Högskolan i Gävle och näringslivet 
Arbeta för en matchning av utbildning med marknadens behov 
Skapa koppling mellan forskning och näringslivets behov 
Informera och motivera ungdomar till att studera vidare 
Skapa förutsättningar för UF att fortsätta vara främst i Sverige 
Arbeta aktivt med entreprenörskap 
Stärk möjligheterna till en god kompetensförsörjning genom integration och 
mångfald 
 
 
Företagsservice 
Gävle kommun ska ge rätt och bra service så att det är enkelt och smidigt för 
företagare att komma i kontakt med kommunen och få ett bra bemötande. 
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Aktiviteter 
Aktivt kommunicera vart Gävle är på väg 
Förenkla kontakten med kommunen och arbeta med bemötandet 
Arbeta mer utåt och aktivt med etableringar 
Utveckla snabba och tydliga beslutsprocesser 
Ta fram fler E-tjänster för näringslivet och utveckla webben 
Arbeta för en stark kundtjänst – en väg in 
Tydliggör information och regler för företag 
Arbeta för ett förenklat upphandlingsförfarande och skapa förståelse kring 
offentliga upphandlingar  
Utred om det finns osund konkurrens mellan kommun och näringsliv 
 

3. Ledarskap och attraktion 
 

Vi vill vara stolta över vårt Gävle. Vi vill vara stolta över varandra och vad som 
uppnås i Gävle. Varumärket Gävle ska speglas av att vi har ett positivt före-
tagsklimat. 
 
Aktiviteter 
Arbeta med storytelling för att skapa en attraktiv plats 
Utveckla ett gemensamt varumärke för platsen Gävle som alla kan använda 
Kommunicera Gävles geografiska läge, det är nära till Gävle 
Ta fram en stolthetslista 
Arbeta med att skapa ambassadörskap för Gävle, både som medborgare och 
företagare 
Utveckla en attraktiv kommunal hemsida 
Informera om hur Gävle kommun fungerar och vad vi gör 
Arbeta proaktivt med media 
 
 

4. Hur gör andra? 
 

Vi behöver träffas och samarbeta i Gävle 
Det är lätt att hamna i gamla hjulspår och göra precis som man alltid har gjort. 
Vi behöver lyfta blicken och hämta inspiration och kunskap från andra håll.  
 
Aktiviteter 
Skapa mötesplatser och nätverk för kreativitet, utbyte och information 
Utveckla samverkan mellan kommun och statliga organisationer 
Arbeta för ett utökat samarbete mellan skola och näringsliv 
Anordna företagsträffar och näringslivsfrukostar 
Synliggör de träffar och råd som finns idag 
 
Hur ser det ut i andra kommuner? 
Runt om i landet finns det kommuner som är lyckosamma inom många olika 
områden som gagnar näringslivet. Vad gör de bra och vad kan vi ta till Gävle 
för att lyckas här. 
 
Aktiviteter 
Mät, jämför, analysera, följ upp och kommunicera 
Utveckla en strategisk omvärldsbevakning 


