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Inledning
Gävleborg och världen står inför en framtid med allt större utmaningar och
möjligheter. Världen förändras allt snabbare – idéer, teknik, varor, värderingar och
människor rör sig allt fortare över gränser och kontinenter.
Gävleborg behöver ta vara på möjligheterna och vara ett län där nya lösningar och
nya perspektiv får chans att utvecklas. Tillsammans behöver vi arbeta för att skapa en
framtid som präglas av tolerans, jämställdhet, mångfald och lika möjligheter.
Mänskligheten står i och med klimatförändringarna inför sin största utmaning
någonsin. Klimatet och miljön kommer att innebära nya förutsättningar för
Gävleborg och världen. Andra generella utmaningar länet står inför handlar om stora
pågående samhällsprocesser; som en allt snabbare urbanisering, en allt högre
efterfrågan på utbildning och en koncentration av arbetsmarknaden till ett fåtal stora
regioner. Det ställs allt högre krav på välfärden, andelen äldre växer, polariseringen i
samhället ökar, det blir allt svårare att komma in på arbetsmarknaden och pressen på
naturen blir allt större.
Möjligheterna ligger i vår förmåga att ställa om till social, miljömässig och ekonomisk
hållbarhet. Samhället behöver skapa förutsättningar för integration, sammanhållning
och förståelse – delaktighet och möjlighet att medverka måste bli en del av vardagen.
Den offentliga sektorn måste leverera en välfärd som når upp till medborgarnas krav
och behov. Tillsammans behöver vi skapa goda förutsättningar för ett
konkurrenskraftigt näringsliv, en väl utbyggd infrastruktur med goda
pendlingsmöjligheter, energieffektiva transporter och attraktiva boendemiljöer i hela
Gävleborg.
Morgondagens ekonomi kräver samverkan för att lyckas – för att koppla forskning
närmare företag, för att gå till en delningsekonomi, för att präglas ännu mer av
innovation, för att skapa ett företagsklimat med en bredd av företagande och för att
möjliggöra för digitalisering och lösningar på distans. Framtidens energi måste bygga
på en fossilfri och förnybar grund.

Hela Gävleborg ska leva och utvecklas
Alla människor i alla delar av länet ska ha en god livsmiljö och en god hälsa.
Gävleborg ska vara ett attraktivt län, dit människor vill flytta och bo kvar. Det ska
finnas förutsättningarna att bo och verka i hela länet, både i staden och på
landsbygden. Det ska vara lätt att mötas och det ska finnas stora möjligheter för var
och en att forma sin egen vardag.
Gävleborg ska erbjuda skiftande boende- och livsmiljöer. Alla invånare i länet ska ha
tillgång till utbildning, offentlig och kommersiell service, infrastruktur och
utvecklande fritid. Detta är viktiga faktorer för en god livsmiljö och avgörande för en
god hälsa.
Öppna, toleranta och dynamiska miljöer, där människors bakgrund, erfarenheter och
egenskaper tas till vara, ökar länets attraktivitet. Mångfald och nya kulturella
uttryckssätt ska ges en framträdande plats i länet. Ingen människa i Gävleborg ska
uppleva diskriminering.
Gävleborg ska vara ett län rikt på kultur, bildning och utbildning med en stor
mångfald och bredd, tillgängligt för alla i hela länet. I en samtid som utmanas av nya
och snabba samhällsförändringar och stark omvärldspåverkan behövs
kulturverksamheter som stärker människors förmåga att möta och tillvarata dessa
förändringar. Kulturen ska ge människor redskap att bättre förstå sig själva och sitt
samhälle, men också redskap för att påverka sin situation och delta i samhällets
utveckling.

Ett grönt och hållbart Gävleborg

Gävleborg ska vara en föregångare inom den gröna omställningen. En omställning
som bidrar till högre livskvalitet, fler jobb, ekonomisk utveckling samt mindre
nyttjande av energi och råvaror. Gävleborg ska präglas av en giftfri vardag, uppnå sin
del av de nationella miljö- och klimatmålen och kraftigt minska sin påverkan på den
globala miljön.
Gävleborg ska vara ett socialt hållbart samhälle, ett samhälle där människor är
delaktiga och har inflytande över det gemensamma samhällsbygget. Alla ska ha
möjlighet att leva ett självständigt liv. Barn och unga ska leva under goda och jämlika
uppväxtvillkor, en social och ekonomisk trygghet ska säkerställas.
En väl utbyggd och fungerande infrastruktur och kollektivtrafik är en förutsättning
för att utvecklingen i Gävleborg ska vara långsiktigt hållbar. Den regionala
kollektivtrafiken ska vidareutvecklas och göras mer tillgänglig och attraktiv. Det ska
vara billigt, enkelt och bekvämt att resa kollektivt.

En välfärd att lita på
Hälso- och sjukvården i Gävleborg ska bidra till en god hälsa och vård på lika villkor
för hela befolkningen. Den som har störst behov ska ges företräde och jämlikhet,
jämställdhet och tillgänglighet ska vara ledord. Detta är en förutsättning för ett
samhälle som håller ihop, med små och minskande skillnader mellan människor.
Det ska i hela länet finnas en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet. Den
ska vara sammanhållen och utgå ifrån varje persons förmågor, vilja och behov samt
garantera att varje människa alltid behandlas med värdighet, medkänsla och respekt.
Hälso- och sjukvården har en viktig roll som regional utvecklingskraft när det gäller
forskning, innovation, utveckling och införande av vårdrelaterade tjänster och
produkter.

En politik för fler jobb och högre utbildningsnivå
Framtidens arbeten skapas genom innovation, kreativitet, företagsamhet och goda
villkor för företagen. Medarbetarnas kompetens är en förutsättning för
framgångsrika företag. Det ska finnas goda möjligheter till bildning, validering,
fortbildning och utbildning på olika nivåer. Matchningen mellan dem som söker
arbete och dem som söker arbetskraft ska förbättras. Utveckling i Gävleborg drivs
tillsammans med kommuner, andra offentliga aktörer, näringslivet, akademin och
ideell sektor.
Förnyelse och utveckling berör hela näringslivet. Kapaciteten för innovation ska
främjas genom att stimulera utvecklingen av starka offentliga innovationsmiljöer
inom sjukvård och life-science.
Det ska vara attraktivt att starta och driva företag i Gävleborg. Upplevelse-, besöksoch tjänstenäringarna ska ges förutsättningar att växa och världsledande
exportindustri likväl som små och medelstora företag och kooperativ ska ha möjlighet
att utvecklas ytterligare. I fokus står också en livskraftig och aktiv landsbygd.

