utdrag ur

Gotland är Östersjöregionens mest
kreativa och magiska plats präglad av närhet,
hållbar tillväxt och fylld av livslust.

●● Befolkning
Minst 65 000 invånare bor på Gotland
Vi behöver vara minst 65 000 för att Gotland ska ha tillräckligt
med skatteintäkter för att kunna finansiera offentlig service och
så att det blir en bra mix av arbetstillfällen och människor. Det
är också viktigt med en ökad mångfald bland befolkningen.
Gotlands intäkter via kommunalskatt och skatteutjämningssystem hänger ihop med antalet mantalsskrivna på Gotland.
Varje ny kommuninvånare innebär ett tillskott i den kommunala kassan. Då blir det lättare för oss att finansiera sjukvård,
skolor, barnomsorg och annan offentlig service som behövs för
att vi ska ha ett bra liv på Gotland.
Om vi ska lyckas öka befolkningen med 8 000 personer
måste vi öka inflyttningen så att det blir ett årligt överskott med
i genomsnitt 400 personer, när vi drar ifrån de som samtidigt
beräknas flytta från Gotland. De som bor på Gotland behöver
föda fler barn, men den största delen av ökningen beräknas
personer äldre än 65 år stå för – om vi inte kan få fler ungdomar
att välja Gotland! I Sverige och på Gotland blir det allt fler invånare som är äldre än 65 år, samtidigt som det dröjer allt längre
för de unga att bli yrkesverksamma.
Idag flyttar fler från Gotland än till och de som flyttar mest är i
åldern 20–30 år. Vi måste vända trenden, göra Gotland mer attraktivt även för unga vuxna så att fler flyttar hit.

●● Ekonomiskt välstånd
Gotlänningarnas välstånd hör till de bästa i landet
Andelen av den gotländska arbetskraften som är i arbete ligger
bra till om man jämför med resten av landet. Däremot ligger vi
lågt om man ser till inkomster och köpkraft – vissa år har vi till
och med legat lägst i landet, jämfört med andra län!
Om vi vill fortsätta att leva i ett välfärdssamhälle måste vi ha
en hög sysselsättningsnivå. Det kan skapa mer delaktighet för
individen och möjligheter till inomregional balans, dvs att hela
Gotland kan utvecklas.
Gotlands bruttoregionalprodukt, BRP, är summan av alla
tjänster och varor som produceras på Gotland under ett år. BRP
jämförs med BNP (bruttoregionalprodukten) som gäller hela
riket. Beräknat per invånare har Gotland legat lägst i Sverige
under flera år. Den måste stiga! Då kan vi på sikt minska Gotlands beroende av skatteutjämningsbidrag och bli mer självförsörjande.
Om det privata näringslivet utvecklas, får vi fler anställda
inom privat sektor, skatteunderlaget ökar och vi kan balansera
finansieringen av den offentliga servicen. Blir vi fler invånare
ökar också den lokala köpkraften så att det blir fler som handlar
varor och tjänster på Gotland.
Besöksnäringen bidrar med ett stort tillskott av köpkraft.
Under 2006 var inflödet cirka 1,47 miljarder kronor att jämföra
med Gotlands BRP som 2005 var 13,7 miljarder kronor.

●● Mötesplatsen
Gotland är den naturliga
mötesplatsen i Östersjöregionen
Gotland har ett unikt läge mitt i Östersjön som vi ska utnyttja.
Vi har en geografisk närhet till länderna runt Östersjön och är
därmed en naturlig mötesplats för nationella och internationella samarbeten kring näringsliv, utbildning, kultur, forskning
och miljö.
Färje- och flygförbindelser är själva livsnerven för Gotland.
Kommunikationerna måste stödja och stimulera näringslivets
behov och utveckling liksom människors önskan och behov
av att resa.
Vi kan erbjuda en attraktiv mötesplats som präglas av det
goda ö-livet med trygghet och livslust, tack vare ö-läget, vår
kultur, natur och levande gotländskt samhälle både på landet
och i staden. Att komma hit som tillfällig besökare väcker nyfikenhet som kan vara första steget till att flytta hit!

●● Folkhälsa
Gotlänningarna har bra
hälsa och mår bäst i landet
God hälsa är mer än att inte vara sjuk. Gotlänningarna uppskattar sin hälsa som ungefär lika god som riksgenomsnittet. De
hälsoproblem som dominerar sjukdomsbördan idag är hjärtkärlsjukdomar, psykisk ohälsa, cancersjukdomar och skador.
Våra livsvillkor påverkar våra levnadsvanor och underlättar eller försvårar en hälsofrämjande livsstil. Det är viktigt att
ha möjlighet till delaktighet och inflytande, en god utbildning, social och ekonomisk trygghet samt en fysisk och social
miljö som underlättar ett hälsosamt liv. Andra friskfaktorer är
att ha tillgång till rekreation, fysisk aktivitet, natur och kultur.
Inom vård och omsorg är arbetssätt och bemötande viktigt för
att barn, äldre, funktionsnedsatta och sjuka ska uppleva hälsa
och livskvalitet. Därför måste vi jobba hälsofrämjande inom alla
dessa områden!

●● Miljö och klimatmål
Gotland är en världsledande
ö-region i miljö- och klimatfrågor
När vi bygger ett hållbart samhälle på Gotland är de stora
utmaningarna energiförsörjning, tillgång på rent dricksvatten
och en levande Östersjö. Vi ska utveckla ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretsslopp, en god och hälsosam bebyggd
miljö, hållbar förvaltning av produktiv mark och förutsättningar
för att bevara olika natur- och kulturmiljöer.
Vårt mål är att Gotland ska ha en lokal energiförsörjning som
är klimatneutral år 2025. Den ska bygga på en hög andel lokalt
producerad förnyelsebar energi som bioenergi, vindkraft och
solenergi. Samtidigt behöver vi minska och effektivisera energianvändningen.
På Gotland står ibland exploateringsintressen mot naturvärden, men det kan också vara olika miljömål som står i konflikt med varandra. Då blir det än viktigare att balansera de tre
dimensionerna i hållbar utveckling: det ekonomiska, sociala
och miljömässiga.
Gotlänningarna är redan miljömedvetna men det finns ännu
mycket att göra. Det kräver kunskap och engagemang hos var
och en av oss!

För att uppfylla visionen
och klara en hållbar ut
veckling har vi satt upp
fem övergripande mål:
●● Minst 65 000 invånare
bor på Gotland
●● Gotlänningarnas
välstånd hör till de
bästa i landet
●● Gotland är den naturliga
mötesplatsen
i Östersjöregionen
●● Gotlänningarna har bra
hälsa och mår bäst
i landet
●● Gotland är en världs
ledande ö-region i miljöoch klimatfrågor

Utgångspunkten för formandet av det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 är en hållbar utveckling. I
begreppet hållbar utveckling ingår tre samspelande dimensioner – den ekonomiska, sociala och miljömässiga. Det innebär
att alla mål i Vision 2025 syftar till att uppnå en hållbar utveckling.
Vision Gotland 2025 är det övergripande programmet på
Gotland och ska utgöra basen för andra planer och program
med bäring på utveckling av regionen.

Ledningskontoret
Klosterplan 2, 621 81 Visby
Telefon reception: 0498-26 90 00
E-post: gotlands.kommun@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se/lk

För att kunna uppfylla de övergripande målen redovisas ett antal målbilder och strategier i Vision Gotland
2025. Här beskriver vi hur arbetet med att uppfylla de övergripande målen ska gå till i praktiken. Allt från rent vatten till goda
kommunikationer.
Hela Vision Gotland 2025 finns att läsa på www.gotland.se/
vision2025 eller kontakta ledningskontoret 0498-26 90 00.
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Vision Gotland 2025, regionalt
utvecklingsprogram, är styrande för
hela det gotländska samhällslivet.

