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 BESLUT 
 
 2020-05-30 UFV 2020/580 
 
 
 Region Gotland 
 
 
 

Remissvar: Vårt Gotland 2040 Regional 
utvecklingsstrategi för Gotland 

Beslut  
Härmed beslutas 
- att Uppsala universitet överlämnar bifogat yttrande som sitt 
svar på rubricerad remiss.  
 

Bakgrund 
Uppsala universitet har beretts möjlighet  att lämna synpunkter 
på remissförslag för ny regional utvecklingsstrategi för Gotland. 
Bifogat yttrande har utarbetats av Rektorsrådet för Campus 
Gotland Olle Jansson samt Christer Waldenström, utredare 
Planeringsavdelningen.  
 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor efter 
föredragning av utredare Christer Waldenström 
 
 
 
Eva Åkesson 

 
 

Christer Waldenström 
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Synpunkter på Vårt Gotland 2040 – regional 
utvecklingsstrategi för Gotland.  

Gotlands regionala utvecklingsstrategi syftar till att skapa 
förutsättningar för att möta framtidens utmaningar och för att 
skapa bästa möjliga framtid för Gotland. Uppsala universitet har 
som statlig myndighet skyldighet att medverka i det regionala 
utvecklingsarbetet och har också varit delaktig i framtagandet av 
föreliggande förslag. Uppsala universitet kommer även fortsatt 
att medverka i framtagandet, bland annat genom representation i 
styrgruppen för utvecklingsstrategin. 

Vision och mål i den regionala 
utvecklingsstrategin 

Uppsala universitet anser att den vision och de övergripande mål 
som formulerats i strategin är välbalanserade och relevanta. 
Strategin beskriver tydligt hur Gotlands långsiktiga utveckling 
kan främjas och hur framtida utmaningar bör hanteras. 
Universitetet stödjer slutsatsen att det är förmågan till förnyelse 
och omställning som är nyckel till att uppnå ambitionerna i 
strategin. Det tydliga fokus på hållbarhet som strategin redovisar 
i alla sina delar, anser universitetet är av största vikt.  

Universitetet bidrag till måluppfyllelse 
Ett av de områden som identifierats i strategin som bidragande 
till måluppfyllelse är kompetensförsörjning och livslångt 
lärande. Avsnittet beskriver väl universitetets betydelse för 
kompetensförsörjning och för att skapa förutsättningar för en 
ökad utbildningsnivå i regionen. I det strategiska partnerskap 
som formulerats mellan Region Gotland och Uppsala universitet 
finns strategier för att åstadkomma detta. Universitetet vill 
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särskilt betona vikten av målsättningen att öka samverkan 
mellan arbetsgivare på Gotland och studenter och lärare vid de 
utbildningar som erbjuds vid Campus Gotland. 

I samma avsnitt anges några av universitets utbildningar som 
särskilt viktiga för kompetensförsörjningen på Gotland, framför 
allt professionsutbildningar. Universitet vill även lyfta 
utbildningar inom Campus Gotlands profilområde Hållbar 
utveckling. På avancerad nivå erbjuder Campus Gotland flera 
utbildningsprogram med tydlig hållbarhetsinriktning, bl a inom 
energiomställning och destinationsutveckling. Inom dessa 
områden kan universitetet också bidra med kunskaps- och 
kompetensutveckling  och på så sätt stärka Gotlands möjligheter 
att uppnå de ambitiösa hållbarhetsmål som formuleras i den 
regionala utvecklingsstrategin.  

Universitetet kan givetvis även genom sin forskningsverksamhet 
bidra till att uppnå strategins mål. I förslag till strategin pekas 
klimat och energiomställning ut som ett särskilt viktigt 
utvecklingsområde och ett område där Gotland har 
förutsättningar att gå före andra delar av landet. 
Samverkansprojekt kring dessa frågor finns redan nu mellan 
region, näringsliv och universitetet. En målsättning att 
ytterligare stärka och utveckla dessa insatser anser universitetet 
bör ingå i regionens strategi för energiomställning.  

Viktigaste regionala utmaningar på kort sikt 
Den demografiska utmaning som Gotland står inför har länge 
diskuterats. Prognoser för Gotlands befolkning, med en kraftigt 
krympande andel av befolkningen i arbetsför ålder leder till 
stora utmaningar  vad gäller såväl kompetensförsörjning i 
offentlig verksamhet och näringsliv, liksom minskade  
skatteunderlag för att upprätthålla välfärden. 
Gotland har genom universitetet och Campus Gotland en unik 
möjlighet i relation till dessa utmaningar. En betydande 
majoritet av studenterna vid Campus Gotland kommer från 
andra delar av landet (och världen) till Gotland för sina studier 
och stannar på ön under en relativt lång tid (1-5 år). Det 
gotländska samhället har stora möjligheter att bidra till att 
studenterna ska trivas här och därigenom utveckla en vilja till att 
bo och verka på Gotland även efter avslutade studier. Genom att 
arbeta med en tydlig målsättning att fler studenter ska välja att 
stanna kan såväl andelen arbetsföra som utbildningsnivån på 
Gotland öka.  
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