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Tack för senast!



En växande landsbygdsregion. En ö.



En pudel…



Framtagandeprocessen

Nuläge och 
utmaningar 
Rapport: Nulägesanalys 

Framtids-
dialoger
3 st, fokus 
utvecklingsaktörer

Remissförslag
+ 3 av 8 dialogmöten, 
fokus medborgardialog

Omarbetat förslag
• Politisk förankring

Plan för 
uppföljning, 
utvärdering 
och lärande

Vår 
2021

Jan 2019 Beslut RF feb 2021

• Digital dialog med unga och unga vuxna 13-25 år 
sept-okt 2020

• Frågor till statliga myndigheter
• Befintliga nätverk och mötesplatser
• Workshop Agenda 2030 (SWEDESD)

• Remissammanställning

Utvärdering 
Vision 2025



VISION - är levande hela tiden

Vårt Gotland 2040 Hur genomför vi? Vårt Gotland 2040

UTGÅNGS-

PUNKTER

Utmaningar och 

möjligheter.

Geografiska

förutsättningar.

Perspektiv.

PRIORITERINGAR

Tio prioriteringar

ger vägledande 

inriktning

GENOMFÖRANDEPROGRAM

Tre program för samhandling & kraftsamling 

Mål på kort sikt, insatser, resurser, aktörer

ÖNSKAT LÄGE

• Tre övergripande mål 2040

• Effektmål 2040 

Tillstånd i samhälle och miljö som vi vill ha 

och som våra insatser ska bidra till 

ALLA AKTÖRER SKA/KAN BEAKTA 

Vårt Gotland 2040 i sin verksamhet, i planer, program 

m.m.

Hållbarhet – social, miljömässig och ekonomisk

Uppföljning, utvärdering och lärande



Tre genomförandeprogram 
för gemensam kraftsamling

• Näringslivets 
förutsättningar 
och innovation

• Klimat, energi 
och miljö

• Social välfärd



Genomförandeprogram för samverkan 
och samhandling
Genomförandeprogrammen ska:

 konkretisera insatsområden 
där vi gemensamt behöver kraftsamla på kort sikt, 
utifrån mål och prioriteringar i RUS 

 formulera mål på kortare sikt 
för insatsområdena, för att konkretisera önskvärda 
resultat av gemensamma utvecklingsinsatser 

 definiera vilka aktörer som behöver delta, vilka 
resurser som finns/behövs, målgrupper osv.

 stärka hållbarhetsarbetet på Gotland 

 underlätta regelbunden uppföljning och 
utvärdering 
av regionala utvecklingsinsatser och regionalt 
utvecklingsarbete.



Egna reflektioner
Gotland – Stockholm: lika och olika

– ingen är en ”typisk” region 

– storlek, antal aktörer: plus och minus 

– regionalt utvecklingsansvar och primärkommunal genomförandekraft

– fysisk planering

– medborgarengagemang

Bredd och spets

– Agenda 2030 – och samtidigt mer fokus på resultat

– Hållbar regional utveckling - vilka medel spelar roll?

– Hur göra skillnad? Var sker prioriteringarna?



Hur, var och när få spets för att göra 
skillnad?

Bild Göran Hallin, WSP



Samtal
Vad känner jag igen från 
vårt arbete med RUS?

Det här tycker jag vi har 
lyckats riktigt bra med

Det här har varit svårt


