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• Närhetsprincipen 

• Unik möjlighet som 
region och kommun 

• Regional utveckling 

 

Samspel mellan olika nivåer 



Den ”nya” regionala utvecklingen 

Fokus på en hållbar regional utveckling… 

 

• Brundtlandkommissionen 

• EU – FN Agenda 2030 

• Klimatomställning 
 



Samverkan och samhandling för att nå 
resultat 
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Processen  

Nuläge och 

utmaningar  
Rapport: 
Nulägesanalys och 
kunskapsunderlag 
för ny regional 
utvecklingsstrategi 
för Gotland 

Framtids-

dialoger 
• Visby  
• Hemse  
• Slite 

Remissförslag 

 



VÄRSTA och BÄSTA framtiden  
för Gotland 



Innehåll i Vårt Gotland 2040 
• Vision och mål för Gotland 2040 

• Gotländska utmaningar 

• Genomgående perspektiv för en 
hållbar utveckling 

• Tio områden som bidrar till att  
målen nås 

• Genomförande – hur ska målen nås 

• Uppföljning, utvärdering och lärande 

• Att vara en ö-region 

• Gotland i världen 



Befolkningsutvecklingen 
Tillit, högt förtroende  

Företagsammaste regionen 

Kompetensförsörjningen 

Klimat, energi och miljö 

Kommunikationerna 

Utbildningsnivån 

Hälsan 

Låga inkomster, låg tillväxt  
Unika kultur- och naturvärden 

Bostadsbyggandet 

Vattenförsörjningen 

Samhällsstörningar 

 

Styrkor och utmaningar 



Förslag till ny vision 

Gotland präglas av kreativitet och närhet mellan människor, och vi lever i samklang 
med vår unika natur. Här finns livskraft och en öppenhet för nya influenser, vilket 
skapar förutsättningar för människor och företag att växa och utvecklas. Vi driver 
förändring och omställning för ett långsiktigt hållbart Gotland, något som ger oss en 
ledande roll såväl nationellt som internationellt. Gotland är den bästa platsen att växa 
upp, leva och åldras på. Tryggt och attraktivt i alla livets skeden.  
En plats för allt liv. En plats för hela livet. 

 

 

Gotland – en kreativ ö 
med plats för hela livet 



Förslag till mål för 2040 

Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle som  
erbjuder den bästa livskvaliteten. 
 

 

Gotland är klimatpositivt och en global förebild i  
energi- och klimatomställningen.  
 

 

Gotland är en innovativ kunskapsregion med  
utvecklingskraft och hållbar tillväxt. 

 





Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle 
som erbjuder den bästa livskvaliteten 
 

Gotland är ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare, ett jämlikt och 
jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Gotland präglas av en 
mångfald av uttryck, en rik fritid, ett dynamiskt kulturliv och goda möjligheter till livslångt 
lärande. Gotland har trygga och attraktiva livsmiljöer. Livskvaliteten på Gotland ökar 
inflyttningen och fler vill stanna kvar, befolkningen växer stadigt. Människor känner tillit 
och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i samhälls-
utvecklingen. Det gotländska samhället tål påfrestningar, är anpassnings- 
bart och förändringsbenäget.  
 

 



Gotland är klimatpositivt och en global förebild i 
energi- och klimatomställningen 
 
Gemensamma satsningar och ett målmedvetet arbete möjliggör för Gotland att gå före i 
energi och klimatomställningen och tidigt nå nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. 
Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till 
förnybar energi och energieffektivisering. Energi- och klimatomställningen är en hävstång 
för ett konkurrenskraftigt näringsliv och för att nå övriga miljömål. På Gotland finns god 
tillgång till rent vatten, Östersjön är ett levande och friskt hav och kretsloppen är giftfria. 
Den cirkulära ekonomins betydelse har ökat och naturen brukas så att 
ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras. 
 



Gotland är en innovativ kunskapsregion med 
utvecklingskraft och hållbar tillväxt 
 

På Gotland skapas hållbar tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Företagarandan är 
fortsatt stark och näringslivet blomstrar. På Gotland finns goda möjligheter att testa och förverkliga nya 
idéer. Samverkan kring forskning och innovation stärker Gotlands attraktionskraft, utvecklar 
välfärdstjänsterna och bidrar till nya och kunskapsintensiva företag på ön. Ett gott näringslivsklimat, 
goda kommunikationer, en tydlig hållbarhetsprofil, tillgång till bostäder och en väl utbyggd infrastruktur 
ger förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt. Genom utbildning, 
attraktionskraft och matchning möts kompetensförsörjningsutmaningen. 



Tio områden som bidrar till att   
målen nås 
 



Synpunkter på allt, men särskilt: 

• Hur ser ni på förslag till vision? 

• Hur ser ni på förslag till övergripande mål för Gotland 2040? Effektmål? 

• Hur kan ni bidra till att målen nås? (insatsområden) 

• Vad anser ni viktigast att kraftsamla gemensamt kring på kort sikt 
(närmsta fem åren)? 

• Vilken nytta kommer ni ha av den regionala utvecklingsstrategin? 

 



www.gotland.se/gotland2040 
 


