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Sammanfattning
Rapporten avser uppdraget och erbjudandet Hållbara Gotland och är
Tillväxtverkets slutredovisning av uppdraget att genomföra insatser
för tillväxt i Gotlands län.
Regeringen beslutade den 31 augusti 2015 om att föreslå nya Natura
2000 områden på Gotland. Beslutet påverkar möjligheten till framtida
kalkbrytning vilket vidare bedömts påverka sysselsättningen och
tillväxten på ön. I samband med beslutet gavs en statlig kontaktperson
i uppdrag att i samverkan med det gotländska näringslivet, fackliga
organisationer och regionen ta fram förslag till insatser för att stärka
sysselsättning och en hållbar näringslivsutveckling på ön. Regeringen
fattade den 30 juni 2016 beslut om att avsätta 100 miljoner kronor för
insatserna.
Region Gotland och Tillväxtverket har fattat beslut om de 100 miljoner
kronor som aviserats för uppdraget. Totalt har 24 insatser genomförts
för att stärka det gotländska näringslivet inom programmets fem
insatsområden: livsmedel och maritima näringar, besök och kultur, ny
industriell utveckling, digitalisering samt kompetensförsörjning.
För att stärka gotländska företags direkta möjligheter till stöd och
investeringar avsattes 25 miljoner kronor till företagsstöd inom
insatsområdena; ny industriell utveckling, livsmedel och maritima
näringar samt besök och kultur.
Slutrapporten innehåller ett antal rekommendationer som är baserade
på utvärderingen av programmet samt erfarenheterna av hur
uppdraget initierades, planerades och genomfördes.
Tillväxtverket och Region Gotland rekommenderar att:


Regeringen utreder hur den bäst kan bistå regioner vid den
här typen av extraordinära händelser samt vilka verktyg som
är ändamålsenliga. Vidare innehåller slutrapporten en
sammanfattning av utvärderarens rekommendationer till
Regeringen, Tillväxtverket och Region Gotland.

Region Gotland och Tillväxtverket kan konstatera att Hållbara Gotland
bidragit till ett viktigt lärande. Genomförandet av programmet och de
enskilda projekten har stärkt samverkan mellan näringsliv, akademi
och offentliga aktörer, vilket ger goda förutsättningar för att långsiktigt
stärka det gotländska näringslivet. Aktiviteterna inom programmet
har vidare resulterat i att deltagande företag och organisationer har
erhållit nya kunskaper, kompetensutvecklats och vidgat sina nätverk.
Konkreta aktiviteter i form av affärsrådgivning har skapat direkta
mervärden i företagens verksamhet. Utvärderingen av programmet
visar på att projekten har bidragit till att etablera synergier inom, såväl
som mellan, näringar.
Region Gotland och Tillväxtverket har verkat för att de resultat som
skapats genom Hållbara Gotland ska tas tillvara och implementeras i

det regionala utvecklingsarbetet, såväl på projekt- som programnivå.
På programnivå har Region Gotland arbetat för att stärka förmågan att
förvalta uppnådda resultat. Dels för att försäkra sig om att
erfarenheter från genomförandet av programmet tas tillvara i ett
lärande inom organisationen, dels för att stärka förmågan att arbeta
externt och programövergripande med resultatförankring och lärande.
Region Gotland och Tillväxtverket har särskilt arbetat med att utveckla
arbetet med smart specialisering för att stärka innovationsförmåga
och innovationsarbete bland gotländska utvecklingsaktörer.
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Uppdrag

1.1

Bakgrund

Regeringen beslutade den 31 augusti 2015 om att föreslå nya Natura 2000 områden på
Gotland. Beslutet bedömdes påverka framtida kalkbrytning och därmed sysselsättning och
tillväxt på ön. En statlig kontaktperson fick i uppdrag att samverka med Länsstyrelsen i
Gotlands län samt övriga berörda myndigheter, företag och fackliga organisationer kring
konkreta insatser för fler jobb och hållbar näringslivsutveckling i Gotlands län.
Kontaktpersonen skulle föreslå åtgärder för att stärka företag och företagande i Gotlands
län och bereda Gotlands kommun (Region Gotland) möjlighet att delta i processen i alla
delar.1

1.2

Uppdrag till Tillväxtverket och erbjudande till Region Gotland

Enligt regeringsbeslut (N2016/04642/RTS) resulterade kontaktpersonens förslag till
åtgärder i ett uppdrag till Tillväxtverket och ett erbjudande till Region Gotland om att
genomföra insatser för sysselsättning och hållbar näringslivsutveckling på Gotland under
tidsperioden 2016–2019. 100 miljoner kronor aviserades för uppdraget. Genomförandet
har efter en förlängning den 21 december 2017 pågått till den 31 december 2020, med
slutrapportering till regeringen i mars 2021.2 I enlighet med uppdragsbeskrivningen har
Tillväxtverket och Region Gotland i tillämpliga delar samverkat med Länsstyrelsen i
Gotlands län, särskilt vad gäller insatser med anknytning till landsbygdsutveckling.
Utgångspunkten för uppdraget var att under perioden 2016–2020 möta de utmaningar
som finns på Gotland med de möjligheter som identifierats och att genom strategiska
insatser långsiktigt stärka det gotländska näringslivet.
I regeringsuppdraget identifierades fem strategiska insatsområden:
1. Ny industriell utveckling
2. Hållbara livsmedel och maritima näringar
3. Besöksnäring och kultur
4. Digitalisering
5. Kompetensförsörjning.
Regeringen utsåg Tillväxtverket till samordnare av uppdraget. Tillväxtverket har, i
enlighet med regeringens uppdrag, svarat för rapportering, uppföljning samt
administration inom ramen för genomförandet. Region Gotland har bistått Tillväxtverket i
arbetet och i övrigt lämnat de uppgifter som Tillväxtverket behövt för att genomföra
uppdraget.
Tillväxtverket har i enlighet med uppdraget, efter samråd med Region Gotland, tagit fram
urvalskriterier för insatser samt en plan för genomförande av insatser inom ramen för

1

Regerings beslut (N2015/6211FF), Kontaktperson för näringslivsutveckling i Gotlands län.

Regeringsbeslut N/2017/04522/RTS Ändring av uppdrag respektive erbjudande att genomföra insatser för
tillväxt i Gotlands län
2
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uppdraget. Avvikelser från den indikativa fördelningen av resurser mellan
insatsområdena har redovisats och motiverats i planen för programmets genomförande.
I genomförandet av insatserna skulle medfinansiering med medel från de Europeiska
struktur- och investeringsfonderna, annan statlig eller kommunal finansiering samt
resurser från det civila samhället eller näringslivet eftersträvas.
Samordning har i enlighet med uppdraget skett med andra program för tillväxt och
utveckling. Region Gotlands strategier och styrdokument för regionala utvecklingsinsatser
samt tillväxtarbete har varit en utgångspunkt för samtliga insatser inom programmet.

1.3

Syfte

Syftet med programmet var att bidra till långsiktigt hållbar utveckling av företag och
näringsliv i hela Gotlands län. I de fall där det var lämpligt med hänsyn till insatsernas
karaktär skulle förutsättningarna för den norra länsdelen särskilt beaktas.

1.4

Mål

Det övergripande målet för uppdraget var att genomföra insatser för att skapa samverkan,
lärande samt att frigöra innovations och utvecklingskraft i det gotländska näringslivet.
Målen med programmet var mer specifikt att insatserna vid uppdragets slut ska ha:




Stärkt samverkan, lärande och genomförandestrukturerna kring regionalt
tillväxtarbete3 på Gotland.
Frigjort innovations- och utvecklingskraft i det gotländska näringslivet.
Främjat utvecklingen i riktning mot fyra innovationsmiljöer avseende;
o ny industriell utveckling,
o hållbara livsmedel och maritima näringar,
o besök och kultur samt
o digitalisering

Programmålen följer logiken att insatser för att stärka samverkan och
genomförandestrukturer kring regionalt tillväxtarbete samt för att frigöra
innovations- och utvecklingskraft i näringslivet, också ska bidra till utveckling av
relevanta innovationsmiljöer. Begreppen innovationsmiljöer, arena och plattform
används mer eller mindre synonymt i detta dokument. Användningen av begreppen är
beroende av kontext. Vad som avses här, och inom programmet, kan övergripande
beskrivas med; en miljö eller organisation som intar en koordinerande,
sammanhållande, faciliterande och katalyserande roll och som kan verka platsbundet
eller platsobundet. Det handlar alltså om mötesplatser där kunskap, kreativitet,

3

Regional tillväxt är det begrepp som används i regeringsuppdraget och även i den program och projektlogik
som är bifogad till denna rapport. I rapporten används därför begreppet ”regional tillväxt” kopplat till
programmets måluppfyllelse. I övrigt används begreppet ”regional utveckling”.
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kompetens och drivkrafter kan omsättas i nya lösningar och värdeskapande i nya eller
befintliga företag, i offentlig verksamhet, eller i civilsamhällets organisationer.4

1.5

Målgrupper

Målgrupperna för uppdraget var gotländska företag och lokala, regionala och nationella
utvecklingsaktörer som ville stärka det gotländska näringslivet.

1.6

Arbetssätt

Region Gotland och Tillväxtverket förde dialog med utvalda aktörer och diskuterade
tillsammans förslag på konkreta projektidéer, som låg i linje med regionens
tillväxtprogram och det gemensamma uppdraget.
En styrgrupp har löpande följt arbetet för Hållbara Gotland med Tillväxtverket som
huvudansvarig. Representanter i styrgruppen har utgjorts av två företrädare från
respektive deltagande part; Region Gotland, Tillväxtverket samt Länsstyrelsen Gotland.
Förstudier genomfördes inom respektive insatsområde som vidareutvecklade förslag på
insatser och möjliga utvecklingsaktörer för genomförande. Under 2017 beredde Region
Gotland och Tillväxtverket gemensamt ansökningar och fattade beslut om stöd till projekt
inom samtliga insatsområden. I början av 2018 hade Tillväxtverket och Region Gotland
fattat beslut om samtliga aviserade medel inom programmet. Region Gotland och
Tillväxtverket har följt och gemensamt gett stöd åt projektens genomförande genom
lägesrapporter, projektbesök och erfarenhetsträffar. Programmet har utvärderats genom
lärande utvärdering av WSP Sverige AB.5
Tillväxtverket tog i samråd med Region Gotland under våren 2018 fram en programlogik6
för uppdraget som har underlättat att konkretisera uppdragets mål och resultat. Samtliga
insatser inom programmet har inordnats i programlogiken för att underlätta för Region
Gotland och Tillväxtverket att följa hur insatserna samlat förhåller sig till programmet
syfte och mål. Programlogiken är bifogad till slutrapporten.

4

Ett exempel på innovationsmiljöer är kluster där aktörer inom ett geografiskt område samverkar kring en
gemensam sektor eller ett tematiskt område. Andra exempel är science parks och testbäddar. För att företag
och andra berörda aktörer ska kunna nyttiggöra kunskap som grund för innovation är en viktig utgångspunkt
att innovationsmiljöerna utvecklas behovsdrivet, baserat på företag och andra berörda aktörers behov.
5

Bilaga, Utvärdering Hållbara Gotland

6

Bilaga, Programlogik Hållbara Gotland
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2

Slutsatser och rekommendationer

2.1

Slutsatser

Efter genomförandet av uppdraget har Tillväxtverket tillsammans med Region Gotland
gjort följande iakttagelser och slutsatser.
Projektportföljen motsvarar i hög grad regeringens intentioner i uppdraget
Projekten som har genomförts motsvarar i hög grad de förslag på insatser som beskrivs i
regeringsuppdraget. Samtliga av regeringens föreslagna insatser har genomförts helt eller
delvis, med undantag för insatser för att säkra redundans och robusthet för den samlade
bredbandsinfrastrukturen på landsbygderna.7
De genomförda insatserna har goda förutsättningar att stärka det gotländska
näringslivet
Projekten har bidragit till lärande, stärkt samverkan mellan näringsliv, akademi och
offentliga aktörer samt bidragit till att utveckla strukturer för regional utveckling och
tillväxt. Med utgångspunkt i att detta är centrala förutsättningar för näringslivets
utveckling är det Tillväxtverket och Region Gotlands bedömning att genomförda insatser
har potential att långsiktigt stärka det gotländska näringslivet.
Förutsättningar för innovationsmiljöer har stärkts
Region Gotland och Tillväxtverket anser att programmet har främjat utvecklingen i
riktning mot att etablera innovationsmiljöer. Framför allt inom besöksnärings- och
livsmedelsområdet finns det goda förutsättningar för långsiktiga näringslivsfrämjande
strukturer. Här finns det dessutom aktörer som kan fungera som klusterorganisationer.
Region Gotland och Tillväxtverket anser därför att fortsatt samverkan med dessa
organisationer ska prioriteras.
Projekten har tagit fram regionala strategier och handlingsplaner för mat och livsmedel
samt besöksnäring. Genom utbildningsinsatser har företag, organisationer och individer
utvecklat sina kompetenser. Samverkan har stärkts och nätverk har utvecklats.
Genomförandet av programmet och en mobilisering av utvecklingsaktörer har resulterat i
en betydande förstärkning av genomförandekapaciteten hos de organisationer som har
deltagit i programmet. Akademins engagemang och samverkan med näringsliv, Region
Gotland och övriga aktörer har varit betydelsefullt för framväxten av innovationsmiljöer.
Det är en utmaning att etablera långsiktiga strukturer genom tidsbegränsade
projektmedel, vilket även har framhållits i utvärderingen av programmet. Därför har
Region Gotland och Tillväxtverket under programmets gång arbetat med att främja
förutsättningarna för att resultaten av projekten ska leva vidare och implementeras i det
fortsatta utvecklingsarbetet. Erfarenhetsträffar med projekten har varit inriktade på
framtida finansiering och förvaltning av resultat. Region Gotland har genomfört intern
kompetensutveckling med inriktning på resultatförankring. Dels för att erfarenheter från

7

Det har inte varit ändamålsenligt att använda programmets medel till investeringar i bredbandsutbyggnad
på grund av sådana investeringars storlek, givet att det har funnits en rad övriga prioriterade insatser som ska
finansieras inom ramen för Hållbara Gotland.
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genomförandet av programmet ska tas tillvara inom organisationen, dels för att
koordinera och stödja det övergripande arbetet med att ta tillvara programmets resultat.
För att ytterligare stärka förmågan att långsiktigt främja utvecklingen mot
innovationsmiljöer har Region Gotland genomfört två workshops med inriktning på smart
specialisering. Den första i samverkan med Tillväxtverket och ett antal externt deltagande
organisationer. Den andra i form av ett erfarenhetsutbyte med Region Kalmar och Region
Norrbotten.
Under programmets sista år har ett antal nya projekt startats som ett direkt resultat av
Hållbara Gotland, primärt med stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden men
även med stöd från landsbygdsprogrammet. Dessa projekt tar resultaten från Hållbara
Gotland vidare, vilket är värdefullt eftersom det innebär ytterligare steg i riktning mot att
etablera varaktiga strukturer.
Digitaliseringen har stor betydelse för utvecklingen av Gotland
Under genomförandet av programmet har det blivit tydligt att digitalisering särskilt skiljer
sig från de andra insatsområdena genom att den även är en central beståndsdel inom
programmets övriga områden. Utöver att digitalisering kan vara ett styrkeområde i sig,
bidrar digitalisering till utveckling och tillväxt i företag, organisationer och verksamheter i
alla andra näringar. Detta är i linje med utvärderarens slutsatser om att digitaliseringen är
en helt avgörande del för utvecklingen av Gotland och som därför bör ges strukturerat
stöd inom övriga styrkeområden.
Några initiativ riktar sig specifikt till norra delen av ön
I linje med regeringsuppdraget har det genomförts insatser med fokus på de norra
länsdelarna. Framför allt genom projekten Besöksnod Norr och I Tjelvars fotspår. Dessutom
har de projekt som genomförts inom insatsområdet livsmedel och maritima näringar i
högre grad gynnat landsbygderna på Gotland genom att främja areella och gröna näringar,
vilket även gynnat delar av norra Gotland. Vidare har Almi Företagspartner Gotland, inom
ramen för projektet Ny industriell utveckling - Hållbara Gotland, genomfört en
företagarutbildning i Slite. Inom de avsatta företagsstöden har spridning över ön varit
större, jämfört med projektmedlen. I det här sammanhanget är det viktigt att beakta att
Tillväxtverket och Region Gotland inte har avslagit några projekt som bedömts ligga i linje
med programmet och som kunnat visa på genomförandekapacitet. Projektportföljen
motsvarar den regionala efterfrågan och genomförandekapaciteten vad gäller projekt och
övriga insatser.
Det är även viktigt att ha i åtanke att programmet var ett program för hela Gotland.
Programmet var inte en kompensatorisk nationell insats till följd en kris på norra Gotland
orsakad av Natura-2000 beslutet. Hållbara Gotland hade fokus på strukturbyggande
insatser för att möta den omställning som behövs i relation till de utmaningar och
målkonflikter dagens samhällsutveckling måste möta.
Programmet har framför allt medfinansierats av regionalfondsprogrammet
Småland och Öarna
Åtta av programmets 24 projekt har erhållit extern medfinansiering, utöver de medel som
har beviljats genom Hållbara Gotland. Fem av dessa projekt har medfinansierats av
Regionalfondsprogrammet Småland och Öarna, som har varit den största medfinansiären
av programmet sett till medel och antal projekt. Extern medfinansiering från de övriga
EU-programmen som nämns i regeringsuppdraget saknas, som till exempel
Landsbygdsprogrammet, Socialfondsprogrammet eller programmet för Lokalt ledd
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utveckling.8 Programmets upplägg med 100% finansiering av projekten har sannolikt
trängt undan snarare än ökat efterfrågan på extern medfinansiering.
Det kan för framtida insatser, framför allt sådana som riktar sig till den norra delen av ön,
finnas ett värde i ökad samverkan med aktörer som arbetar med insatser inom ramen för
landsbygdsprogrammet och programmet för Lokalt ledd utveckling. Även om projekten
inom Hållbara Gotland inte har medfinansierats genom dessa program så har företagsstöd
och stöd från Landsbygdsprogrammet och Lokalt ledd utveckling beviljats till insatser som
har varit i linje med Hållbara Gotlands mål. Det finns också några projekt inom Hållbara
Gotland som har initierat samverkan med projekt inom Lokalt ledd utveckling. Till
exempel projektet Cruise Gotland 3.0 som har samverkat med ett projekt inom Lokalt Ledd
Utveckling med fokus på produktutveckling inom gröna och blå näringar på Gotlands
landsbygd.
Hållbara Gotland har skapat lärande och stärkt det regionala utvecklingsarbetet
Hållbara Gotland har skapat ett lärande, särskilt för aktörer med begränsad erfarenhet av
att driva regionala utvecklingsprojekt.
För Tillväxtverket och Region Gotland har genomförandet av programmet medfört ett
viktigt lärande. Uppdraget och erbjudandet har inneburit att operativ samhandling har
utvecklats i praktiken mellan nationell och regional nivå, delvis löpande. Insatser har
anpassats till regional kontext för att på bästa sätt utgå från regionala förutsättningar, ta
tillvara regional kunskap och hitta synergier med löpande utvecklingsarbete på Gotland.
Tillväxtverket har bidragit med betydande insatser i det gemensamma genomförandet av
programmet. Inledningsvis genom att ta fram urvalskriterier, genomförandeplan,
utformning av utlysningar och framtagande av programlogik. Därefter löpande genom
kommunikationsinsatser, arrangemang av erfarenhetsmöten, rapportering, utvärdering,
ekonomisk granskning och beredning av projekt.
Det har delvis varit en utmaning att hitta roller, ansvar och processer mellan
Tillväxtverket och Region Gotland som har balanserat det gemensamma uppdraget med
rollen som nationell myndighet respektive regionalt utvecklingsansvarig aktör.
Tillväxtverket och Region Gotland har under programmets gång arbetat med att ta fram
gemensamma arbetsprocesser som bygger på dessa roller samtidigt som de skapar
förutsättningar för ett effektivt programgenomförande. Detta är erfarenheter som är
särskilt viktiga att ta tillvara framöver med avseende på nationella myndigheters roll i
regionalt utvecklings- och tillväxtarbete och Tillväxtverkets arbete med andra statliga
myndigheter. Det finns ett behov att på nationell nivå arbeta fram riktlinjer och rutiner för
regeringsuppdrag som ska genomföras i operativ samverkan mellan nationella
myndigheter och regionalt utvecklingsansvariga. I det arbetet behöver erfarenheter från
programmet tas tillvara.
Tillväxtverket och Region Gotland vill också framhålla att projekten inom Hållbara Gotland
utgått från och knutit an till andra satsningar inom det regionala utvecklingsarbetet på
både regional, nationell och EU-nivå. Programmet har varit väl integrerat med Gotlands
regionala tillväxtprogram och den regionala utvecklingsstrategin. Satsningarna inom
Hållbara Gotland har vidare fungerat som en katalysator för fortsatta insatser i det

8

Under programperioden genomfördes det initiativ för att informera projektägare om möjligheter till
finansiering från övriga EU-program. Exempelvis deltog representanter för Regionalfonden, Socialfonden,
Landsbygdsprogrammet, havs- och fiskerifonden samt Lokalt ledd utveckling på en erfarenhetsträff.
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regionala utvecklingsarbetet. Exempelvis har förstudien digital samhällsbyggnadsprocess
tagits vidare till ett större regionalfondsprojekt med en budget på 26 miljoner kronor.
Erfarenheter från programmet och projektens resultat ska fångas upp och tas vidare inom
befintliga strukturer för det regionala utvecklingsarbetet. Här har Region Gotland en viktig
uppgift i att fortsatt stötta och samverka med de regionala utvecklingsaktörer som har
drivit projekt inom programmet. På så sätt kan Region Gotland tillsammans med övriga
utvecklingsaktörer bygga vidare på den samverkan som etablerats och stärkts genom
programmet. Genom ny regional utvecklingsstrategi och ett programarbete för
genomförandet som ska påbörjas under 2021 finns mycket goda förutsättningar för detta.
Tillväxtverket och Region Gotland har genom hela genomförandet arbetat för att skapa
goda förutsättningar för långsiktiga resultat och att främja starka och självbärande
strukturer. Det är dock utmanande då projekt delvis bygger på att verksamheten är
tidsbegränsad och delvis utgår från ett antagande om att en självbärande struktur
existerar som projektverksamheten ska utveckla.

2.2

Rekommendationer till regeringen

Rekommendationerna syftar till att stärka förutsättningar för genomförandet av
extraordinära insatser inom den regionala utvecklingspolitiken.
Rekommendationerna är baserade på extern utvärdering, Tillväxtverkets och Region
Gotlands erfarenheter av hur uppdraget planerades och genomfördes, samt Tillväxtverket
erfarenheter från genomförandet av regeringens uppdrag att bistå med insatser vid större
varsel och omställning i näringslivet.9
Tillväxtverket och Region Gotland rekommenderar regeringen att


Mot bakgrund av erfarenheterna av Hållbara Gotland utveckla hur regeringens
extraordinära insatser initieras och planeras.



Utveckla verktygen inom ramen för den regionala utvecklingspolitiken så att de i
högre grad kan bidra till strategiska och långsiktiga utvecklingsinsatser. Exempelvis
genom att
o Skapa alternativ till projektberoendet, det vill säga kortsiktigheten som
projekthanteringen medför.
o Tydliggöra förväntningarna på de myndigheter vars medverkan är central för
genomförande av extraordinära insatser som initieras av nationell nivå, bland
annat genom att beskriva hur myndigheterna ska bidra i det operativa arbetet.

9

Tillväxtverket har under perioden februari 2017 och december 2018 haft regeringens uppdrag att bistå med
insatser vid större varsel och omställning i näringslivet (N2017/01030/RTS).
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3

Ekonomi

I mars 2018 hade Tillväxtverket och Region Gotland fattat beslut om de 100 miljoner
kronor som aviserades för uppdraget. Totalt har 24 insatser genomförts som indirekt och
direkt syftat till att stärka det gotländska näringslivet inom de fem insatsområdena.
Insatserna har utgjorts av inledande förstudier, genomförandeprojekt och företagsstöd.
Förstudierna genomfördes för att förankra genomförandet av programmet i relation till
rapporten om Hållbara Gotland10 och dess förslag enligt regeringsuppdraget, för att på så
sätt lägga en grund för genomförandeprojekt. Inom projekten har det utförts ett stort antal
aktiviteter som har bidragit till att uppnå programmets mål.
Tillväxtverket och Region Gotland bedömde att möjligheten för enskilda företag att söka
stöd för investeringar var ett viktigt komplement till de insatser som verkade på en mer
strukturövergripande nivå och att det skulle stärka genomförandet av Hållbara Gotland.
Cirka 25 miljoner kronor avsattes därför till företagsstöd i syfte att stärka små och
medelstora företags tillgång till kapital inom tre av programmets insatsområden:
- Ny industriell utveckling 5 miljoner kronor
- Hållbara livsmedel och maritima näringar 10 miljoner kronor
- Besök och kultur 10 miljoner kronor
För att kunna avsätta medel till företagsstöd gjordes en ändring i anslagsfördelningen
mellan Tillväxtverket och Region Gotland enligt nedanstående:
Fördelning medel
Tillväxtverket

Region Gotland

TOTAL

Projektmedel

36,8 mkr

36,8 mkr

73,6 mkr

Företagsstöd

0

24,9 mkr

24,9 mkr

Följeforskning

1,5 mkr

0

1,5 mkr

TOTAL

38,3 mkr

61,7 mkr

100 mkr

Beviljade medel
Totalt har det beviljats 103,8 miljoner kronor11 från programmet till förstudier, projekt
och företagsstöd, varav 4,8 miljoner kronor för att förstärka Region Gotlands organisation
för genomförandet av programmet. Dessutom avsattes 1,5 miljoner kronor till
följeforskning och uppföljning av Hållbara Gotland.
Fördelningen av beviljade medel på programmets insatsområden framgår av
nedanstående tabell. Av tabellen framgår även totalt beviljade medel inklusive
medfinansiering från övriga finansiärer, vilken framför allt består av medfinansiering från
regionalfondsprogrammet Småland och öarna.

10

Regeringens rapport om förslag på åtgärder för hållbar näringslivsutveckling på Gotland, N2016/04387/FF

11

Eftersom återföring av medel sker från avslutade projekt kunde bruttobeloppet för beviljat stöd överstiga
det total belopp som aviserades till Hållbara Gotland.
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Beviljade medel per insatsområde

Av tabellen framgår att den procentuella fördelningen mellan programmets
insatsområden avviker i viss mån från den indikativa fördelningen enligt
regeringsuppdraget. Avvikelsen är en anpassning till efterfrågan hos de regionala
utvecklingsaktörerna samt deras genomförandekapacitet.
Inom ramen för kompetensförsörjning har projekt genomförts i syfte att knyta starkare
band mellan skola, forskning och näringsliv, projekt som långsiktigt ska stärka näringslivet
och företagens tillgång till kompetens och arbetskraft inom samtliga de övriga
insatsområdena. Därför har en större andel medel fördelats till projekt inom
kompetensförsörjning än den indikativa fördelningen. Fördelningen inom Livsmedel och
maritima näringar återspeglar delvis de behov som fanns, men också utmaningen i att
arbeta med ett område som tydligt tangerar primärproduktionen, med de medel och
verktyg som ligger inom ramen för jordbrukspolitiken. Region Gotland och Tillväxtverket
har under utlysningsperioden inte avslagit några projekt som bedömts vara i linje med
programmet och som kunnat visa genomförandekapacitet i relation till uppsatta mål.
Fördelningen av medel återspeglar därmed det regionala intresset och
genomförandekapaciteten för att genomföra insatser under programperioden.

Fördelning mellan insatsområden
5%
14%

26%

9%

22%

25%

Ny industriell utveckling

Livsmedel och maritima näringar

Besök och Kultur

Digitalisering

Kompetensförsörjning

Programsamordning
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Utbetalade medel
Sedan programmets start 2016 har Region Gotland och Tillväxtverket, betalat ut 71,2
miljoner kronor i projektmedel och 22,1 miljoner kronor i företagsstöd, vilket innebär att
5% av programmets medel inte har förbrukats. Återföringar i storleksordningen 5% är
rimligt, jämfört med program inom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.12

Beviljade, utbetalade och återförda medel, kr

Utfall
Anslag
Utbetalat
Andel utbetalat

Projektmedel
73 600 000
71 192 160
97%

Företagsstöd
24 900 000
22 117 296
89%

Totalt
98 500 000
93 309 456
95%

Samlad lägesrapport programavslut, Tillväxtverket 2017-05-04, Utbetalda medel uppgick till ca 98 procent
av EU-ramen under programperioden 2007–2013 för de 8 regionala strukturfondsprogrammen.
12
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4

Redovisning och utvärdering av programmets resultat

4.1

Resultat

Här redovisas resultatet av de insatser som har genomförts. Först i form av en
sammanfattning av de övergripande resultat som har observerats av utvärderaren. Sedan
följer en sammanställning av resultaten per insatsområde som bygger på exempel från
projekt och följeforskarens observationer.13
4.1.1

Utvärderarens slutsatser

Projekten har levererat tydliga resultat
Utvärderaren konstaterar att det är ett brett spektrum av värden som har skapats inom
ramen för Hållbara Gotland. Framför allt för enskilda företag och deras personal, som har
fått tillskott av finansiella resurser, ny och fördjupad kompetens, samt ett nytt
sammanhang genom nätverk och utvecklade relationer med andra aktörer i det regionala
innovationssystemet. Inom respektive insatsområde och projekt har ett stort antal
aktiviteter genomförts där man på olika sätt främjat samverkan mellan aktörer från
akademi, näringsliv, offentlig sektor samt ideell sektor.
Störst nytta för enskilda deltagare i projekten
Utvärderaren konstaterar dock att det inte är alla projekt som har nått sådan
innovationshöjd att det haft strukturpåverkande effekter eller satt avtryck inom
branschen som helhet på Gotland, än så länge. Resultaten skiljer sig åt mellan
programmets insatsområden beroende på att förutsättningarna varierar. Det resultat som
utvärderaren anser i viss mån saknas är förändringar i termer av att pådrivande aktörer
framträder, eller att branschen samlas kring en framåtsyftande (innovations)agenda.
Sådana exempel har enligt utvärderaren också skapats, men inte lika utbrett som den
nytta som har uppstått för de enskilda projektdeltagarna.
Hållbara Gotland har resulterat i ett antal spinn-off-effekter
Vidare konstateras att en rad spin-off-effekter genererats, både genom nya projekt och
aktörer som tar resultaten vidare. Många av dessa spinn-off-effekter är dock konstruerade
som just nya projekt. Utvärderaren bedömer att en starkare samverkan mellan
projektaktörerna också skulle kunna byggas genom starkare samordnande aktörer inom
de olika programområdena. Genom att stärka samordnande aktörer, som kan driva och
leda olika projekt inom ett givet område, skapas ett naturligt samband mellan olika
insatser. I förlängningen leder det till en samlad organisatorisk struktur inom de
prioriterade områden som utpekas i programmet.
4.1.2
Livsmedel och maritima näringar
Syfte med insatsområdet
Sammantaget var syftet med insatserna inom området att bidra till att dels skapa
förutsättningar för en strategisk och hållbar produktion av livsmedel. Dels till att stärka
I bilaga Projektportfölj Hållbara Gotland finns ytterligare information i form av en kortfattad
sammanfattning av projektens syfte, aktiviteter, resultatmål, utfall och effektmål.
13
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strukturer för en plattform för samverkan mellan akademi, offentliga aktörer och
näringsliv som långsiktigt bidrar till utvecklingen av livsmedelsnäringen. Totalt beviljades
fyra projekt inom insatsområdet. Utöver dessa projekt avsattes tio miljoner kronor i syfte
att kunna bevilja företagsstöd till gotländska företag inom ramen för insatsområdet.14
Utvärderarens bedömning
Inom området Hållbara livsmedel och maritima näringar, konstaterar utvärderaren att det
har skett en operationalisering av nationell och regional livsmedelsstrategi, exempelvis
genom en förankring av övergripande gemensamma mål i Gotlands mat- och
livsmedelssystem. Förankringen av den regionala livsmedelsstrategin och förstudien kring
vattenbruk har enligt utvärderaren tydliga framåtsyftande anslag; den förra som ett sätt
att skapa ramar för näringen, den senare som ett första steg mot en ny näringsdel.
Det har varit en stark betoning på det lärande perspektivet, däribland arbetet med att
etablera en stark forsknings- och innovationsmiljö för hållbar livsmedelsproduktion. Ett
stort antal insatser har genomförts som främjat samverkan både på kort och lång sikt.
Hållbarhetsperspektivet har lyfts särskilt, både inom den befintliga köttindustrin på
Gotland och utifrån de framtida möjligheterna med vattenbruk. Därtill är den gotländska
livsmedelsbranschen redan välrenommerad ur ett hållbarhetsperspektiv, stärkt av
trender som exempelvis närproduktion och hantverksmässighet.
En grund har lagts för en plattform som stödjer och ger ett mervärde till gotländska matoch livsmedelsföretag i deras arbete med kapacitetsutveckling, innovation och
värdeutveckling.
Utvärderaren konstaterar vidare att resultaten har gynnats av att redan starka aktörer har
stärkts ytterligare. Detta gäller framför allt gäller Gotland Grönt Centrum, som sedan
tidigare är etablerat som mötesplats och innovativ nod. Organisationen har ett starkt
nätverk med kunskapsleverantörer och näringsliv som främjar innovation bland mat- och
livsmedelsföretag. Dock har Gotland Grönt Centrum ett relativt stort beroende av
kontinuerlig projektfinansiering. För att ytterligare stärka organisationen som plattform
krävs det ett minskat beroende av projektfinansiering och starkare en starkare
organisatorisk bas.
Samlade resultat
Sammanfattningsvis resulterade insatserna i att samverkan etablerades mellan projekt
och aktörer, liksom till Region Gotland som bärare av den regionala mat- och
livsmedelsstrategin. Detta har skapat goda förutsättningar för en vidareutveckling av
insatsområdet. Bedömningen är att insatserna inom Livsmedel och maritima näringar på
olika sätt bidrog till att uppnå alla tre programmål. Därtill har Hållbara Gotland möjliggjort
både implementering av den regionala livsmedelsstrategin och insatser riktade till företag.
Det har varit fokus på att synliggöra gotländsk mat- och livsmedel lokalt, regionalt och
nationellt samt i nya konstellationer.

14

Se kapitel 4.7 Resultat företagsstöd för andel beviljade stöd.
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Exempel på resultat
Samarbete för en hållbar köttproduktion
Projektet Fossilfritt kött bidrog till att frigöra innovations och utvecklingskraft inom
livsmedelsnäringen, där ett nära samarbete mellan Lantbrukarnas Riksförbund, lokala
gårdar och Gotlands Slagteri AB resulterade i ett utökat samarbete för att skapa en hållbar
och i slutändan fossilfri köttproduktion.
Projektet, liksom övriga projekt inom insatsområdet, kännetecknades av ett nära
samarbete med aktörer inom hela livsmedelskedjan – från producent till förädling och
konsument. Detta bedöms vara en framgångsfaktor och bidragande till projektets goda
resultat. Projektet har exempelvis lett till att Gotlands Slagteri AB och dess leverantörer
förflyttat sig mot ökad hållbarhet. Enligt projektledaren har projektet skapat goda
förutsättningar för ett fortsatt hållbarhetsarbete som efter projektet övergår till att
fokusera mer på energieffektivisering och energiproduktion på gårdsnivå.15
Främjat utvecklingen mot en innovationsmiljö
Flera av projekten inom insatsområdet bidrog till att främja utvecklingen i riktning mot att
etablera en innovationsmiljö. Det finns goda förutsättningar för fortsatt samverkan och
utveckling inom området livsmedel och maritima näringar efter programperioden.
Exempelvis bidrog projektet Gotland är mat – Mat är Gotland till att stärka
livsmedelsnäringen och en mer hållbar produktion av mat- och livsmedel. Detta gjordes
framför allt genom att föra samman centrala aktörer inom styrkeområden och bidra till
ökad kunskap och stärkt motivation bland enskilda företag, till exempel via den årligen
återkommande Gotlands mat- och livsmedelskonferens. Insatserna inom projektet
resulterade i flertalet nya samarbeten inom distribution, förädling, marknadsföring och
produktion.
Under programperioden var Gotland Grönt Centrum en tongivande aktör i att driva
utvecklingen mot att etablera en innovationsmiljö. Gotland Grönt Centrum arbetade för att
stärka samverkan, lärande och genomförandestrukturerna kring regionalt utvecklingsoch tillväxtarbete.
Genom Hållbara Gotland och projektet Ökad Livsmedelsförädling16 stärkte Gotland Grönt
Centrum sin genomförandekapacitet och roll som sammanhållande aktör. Projektet
genomförde insatser för kapacitets-, innovations- och marknadsutveckling i små och
medelstora företag inom livsmedelsnäringen.
Därtill bidrog projektet till att lägga grunden för en långsiktig och stabil plattform för
samverkan mellan företag inom livsmedelsnäringen, akademi och offentliga aktörer.
Projektägaren bidrog under programperioden till att ge ett mervärde till gotländska matoch livsmedelsföretag. Detta är en bild av projektet som även lyfts fram i intervjuer med
projektdeltagare.

15

Löpande utvärdering av hållbara Gotland, 2021, WSP: s. 17–18.

16

Projektets egentliga namn är Samverkansplattform för tillväxt inom livsmedelssystemet på Gotland.
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Vattenbruk som ett fortsatt fokusområde
Förstudien Hållbart vattenbruk, något för Gotland? resulterade i en tydlig bild över behov
och förutsättningar för vidareutveckling av ett hållbart vattenbruk.
Samtidigt med förstudien pågick parallella insatser finansierade av Leader Gute, vilket
medverkat till förstärkt samverkan och etablering av tre anläggningar geografiskt
fördelade på södra, mellersta samt norra Gotland, varav två igångsatt kommersiell drift.
Efter förstudien bildades också ett vattenbruksnätverk som genererat
kompetensutveckling och saminvesteringar. Förstudien medförde att Blått Centrum
Gotland fick en tydligare roll som kunskapshöjande aktör genom realisering av
demoanläggning, utbildningar samt informationsinsatser i såväl skola som för
allmänheten.
Utmaningar, som även belyses i den nationella handlingsplanen för vattenbruk, är att trots
insatser och stort intresse, råder det brist på motiverade entreprenörer. Därför behövs
både kort- och långsiktiga kommunikationsåtgärder med syfte att snabbare inkludera
vattenbruk i det gotländska näringslivet samt sänka tröskeln och steget till etablering.
Landbaserat vattenbruk är ett branschsegment med stor potential för Gotland; från ett
hållbarhetsperspektiv, tillgänglig infrastruktur och Gotlands attraktiva varumärke som
matregion.
Insatser under programperioden gav upphov till nya projekt och samarbeten
Programmet har bidragit till att andra nya strategiska samarbeten börjar ta form. Vid
sidan av de genomförda projekten inom programmet har Region Gotland stöttat
etableringen av flertalet nya projekt inom området vilket anses som positivt för öns
framtida utveckling. Uppskattningsvis har ett tiotal projekt fått finansiering via Region
Gotland och andra finansiärer.17
Exempelvis visade projekten Ökad livsmedelsförädling och Gotland är Mat- mat är Gotland
ett fortsatt behov av en stödstruktur för näringen efter programperioden, vilket har lett till
nya initiativ inom insatsområdet. Gotland Grönt Centrum har initierat projektet Operation
Matbyrån tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund Gotland och Tillväxt Gotland.
Syftet med projektet är att fortsätta kunskapshöja och skapa möjligheter till samverkan
mellan företagare inom mat- och livsmedelsnäringen. Projektet har mottagit finansiering
om 2,4 miljoner kronor18
Operation matbyrån är ett exempel på hur ett tidigare projekt, i detta fall Ökad
livsmedelsförädling, kan ge upphov till spin-off effekter som tar tillvara resultat och
genomför nya insatser som skapar förutsättningar för vidare utveckling inom näringen.
Därtill bidrar projekten till genomförandet av Gotlands mat- och livsmedelsstrategi 2016–

17 Exempel på andra finansiärer

avser Europeiska regionalfonden, Leader Gute, Landsbygdsfonden, Interreg. Exempel på

projekt är Hantverksbryggerinäringens samverkan och betydelse för lokala SME:s tillväxt (projektägare Lunds Universitet)
som knyter an till det faktum att Gotland 2019 är Sveriges såväl bryggeri- som mest destilleritäta län; samt projektet
Sustainable Speis vilket står för en viktig koppling mellan styrkeområdena mat och livsmedel och besöksnäringen.
18

Utlysningen grundar sig i att Länsstyrelsen och Region Gotland identifierade tydliga utmaningar i arbetet med att stärka

strukturer för, samt i arbete med att etablera en plattform för, samverkan. Därför genomfördes en utlysning i syfte att
förstärka arbetet med en modell för effektivare samverkan inom mat- och livsmedelssystemet, där näringslivet bjuds in till
att ta en mer aktiv roll.
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2025, vilket är av stort värde på en övergripande regional nivå och anses som positivt av
Region Gotland.
4.1.3

Besök och kultur

Syfte med insatsområdet
Sammantaget var syftet med insatserna inom området att dels bidra till att utveckla
förutsättningarna för hållbara besök med stöd av Uppsala universitets forskningsprogram
inom området. Dels stödja samverkan, metod- och affärsutveckling; dels utbildning inom
näringen. Insatserna skulle även bidra till att använda digitaliseringens möjligheter för att
tillgängliggöra kultur och upplevelser samt att tillvara initiativet från Riksutställningar och
Riksantikvarieämbetet om en kulturarvsinkubator på Gotland.
Sju projekt beviljades medel inom insatsområdet. Utöver dessa avsattes tio miljoner
kronor i syfte att kunna bevilja företagsstöd till gotländska företag inom ramen för
insatsområdet.
Utvärderarens bedömning
Utvärderaren konstaterar att insatsområdet har uppmärksammats på en
näringsövergripande strategisk nivå, genom konkreta kompetenshöjande insatser, lokalt
nätverksbyggande och verktyg för att stärka den befintliga näringen. Dessutom har
hållbarhetsperspektivet och näringens hållbarhetsutmaningar uppmärksammats.
Slutligen har steg mot en innovationsmiljö tagits genom projektet Kulturarvsinkubatorn.
Projekten inom insatsområdet skiljer sig något åt vad gäller deras bidrag till lärande och
samverkan. Gotlands Förenade Besöksnäring finns som en potentiell samlande aktör, men
har inte synts så mycket i den rollen i projekten inom Hållbara Gotland.
Samlade resultat
Sammanfattningsvis resulterade insatserna i att stärka relationerna mellan Region
Gotland och centrala aktörer inom näringslivet. Flertalet projekt skapade även möjligheter
för samverkan mellan lokala aktörer, så som Gotlands Förenade Besöksnäring, Gotland
Convention Bureau med flera. Insatserna resulterade även i en stärkt relation och ökat
samarbete mellan Region Gotland och Uppsala universitet Campus Gotland.
En tydlig innovationsmiljö kan inte sägas ha etablerats under programperioden men
Hållbara Gotland skapade goda förutsättningar för att en sådan kan utvecklas framöver.
Hållbara Gotland möjliggjorde att aktörer inom besöksnäringen stärkte sin
genomförandekapacitet och axlade en ledande och samlande roll inom näringslivet.
Uppsala universitet har även etablerat en forskarskola om hållbar destinationsutveckling
på campus Gotland. Sammantaget är bedömningen att allt detta utgör ett viktigt resultat
från programperioden och ett första steg mot att etablera en innovationsmiljö.
Exempel på resultat
Innovationsmiljö med koppling till kulturarv och digitalisering
Projektet Kulturarvsinkubatorn utgör ett exempel som kan ses som ett steg i rätt riktning
mot etableringen av en innovationsmiljö med koppling till kulturarv och digitalisering.
Kulturarvsinkubatorn växte fram under programperioden och har haft ett nationellt fokus
på nyetablerade företag inom kulturarv och digitalisering – om än lokalt med förankrad

23

och förlagd verksamhet. Bedömningen är att detta främjar det gotländska näringslivets
utveckling och möjlighet till att etablera nya samarbeten efter programperioden.
Besöksnäringsstrategi framtagen
Mycket av det strategiska arbetet med att skapa förutsättningar för innovation och
förnyelse samt för en hållbar destinationsutveckling genomfördes inom det
strukturbyggande projektet Besöksnäringsstrategi för Gotland.
För Region Gotlands som projektägare har arbetet med framtagandet av den regionala
besöksnäringsstrategin varit särskilt betydelsefullt för att ta fram en långsiktigt plan för
utvecklingen av besöksnäringen efter programperioden. Bedömningen är att projektet har
lyckats väl med att i ett tidigt skede inkludera flertalet stora aktörer inom besöksnäringen
i framtagandet av besöksnäringsstrategin. På så sätt har besöksnäringsstrategin från en
början varit förankrad i lokala förutsättningar, näringslivets faktiska utmaningar och
framtida behov. Projektgruppen för den regionala besöksnäringsstrategin betonar även
att programmet Hållbara Gotland varit givande för arbetet med att ta fram strategin,
särskilt då det skapats tillfällen för samverkan med andra besöksnäringsprojekt inom
programmet.
Gotlands Förenade Besöksnäring har tagit ansvar för implementeringen av
besöksnäringsstrategin
Projektet Besöksnäringsstrategi för Gotland har även lett till flera spinoff-effekter som nu
tas vidare efter programperioden. Exempelvis har Gotlands Förenade Besöksnäring tagit
en framträdande roll i implementeringen av den regionala besöksnäringsstrategin. Detta
implementeringsarbete har hittills resulterat i tre nya projekt, varav två
genomförandeprojekt och en förstudie. Projektet Sustainable Speis har fokus på
besöksnäring och mat- och livsmedelsnäringen; projektet OUT-Experience Gotland har
fokus på utomhusupplevelser för en mer hållbar utomhusturism; förstudien Innovativa
lösningar för hållbar kultur- och naturturism fokuserar på kulturarvs- och
naturupplevelser.
Projekt inom insatsområdet har haft en tydlig koppling till norra Gotland
Insatsområdet Besök och kultur omfattade även de två projekt inom programmet som
allra tydligast knöt an till norra Gotland. Detta avser projekten Besöksnod Norr och I
Tjelvars fotspår. Båda dessa projekt syftade till att utveckla attraktiva hållbara besöksmål
på Gotlands landsbygder och skapa en ökad genomströmning av besökare till den norra
länsdelen, vilket vidare ska stärka det lokala näringslivet runt besöksmålen.
En gemensam lärdom från dessa projekt är att en lokal förankring varit betydande för
projektets genomförande och resultat. När lokala företagare och intresseorganisationer är
inkluderade från början till slutet av ett projekt, i planering såväl som genomförande, ökar
möjligheterna för att projektets resultat förvaltas efter programperioden och tas vidare.
Exempelvis arbetade Besöksnod norr tydligt med att etablera en styrgrupp där
representanter från den lokala näringen var delaktiga. Styrgruppen tog sedan över
ansvaret för att förvalta projektets resultat efter projektavslut.
Ökat samarbete mellan Region Gotland och Uppsala universitet med fokus på
hållbar destinationsutveckling
Under programperioden hade Region Gotland en tät dialog med akademin genom Uppsala
universitet Campus Gotland. Hållbar destinationsutveckling var genomgående i fokus för
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dialogen. Uppsala universitet etablerade dessutom en tvärvetenskaplig forskarskola med
fokus på hållbarhet, vilket var en intressant utveckling med anknytning till Hållbara
Gotland. Forskarskolan omfattar bland annat fokusområden som hållbar
destinationsutveckling; hållbar energiomställning, fiske-kustzonsutveckling samt digital
innovation för hållbar konsumtion.19
Akademin representerad som projektägare
Genom Uppsala universitet Campus Gotland har akademin även varit representerad som
projektägare. Ett exempel är projektet Hållbara besök - mellan kartan och besökarens
upplevelse som genererade data över besökares rörelsemönster. Tack vare insamlade data
kunde projektet identifiera besöksmål och områden som är utsatta för påfrestningar på
kulturarv och miljö av ett stort antal besökare. Resultaten presenterades i slutskedet av
projektet inför representanter från besöksnäringen och Region Gotland. Utöver ökad
kunskap hos flertalet aktörer om framtagna data, bidrog projektet med att skapa goda
förutsättningar för ett fortsatt arbete med att identifiera potentiella hållbarhetsrisker och
utmaningar för den gotländska besöksnäringen efter programperioden.
4.1.4

Ny industriell utveckling

Syfte med insatsområdet
Sammantaget var syftet med insatserna att öka företagens tillgång till expertkompetens,
affärsutveckling, internationalisering, investerings- och expansionskapital samt att stärka
samverkan mellan företag och branscher.
Utvärderarens omdöme
Resultaten har främst synts hos de enskilda deltagarna i projekten, genom att både de
kompetenshöjande insatserna och tillskottet av riskkapital i första hand har gynnat
enskilda företag. Utvärderaren konstaterar vidare att det syns få tecken på stärkta
strukturer till följd av projekten inom delområdet. Resurserna har varit splittrade på
många olika aktiviteter och på många olika företag. Det är därför svårt att betrakta
insatserna som strategiskt betydelsefulla för näringen i sin helhet, med undantag för
insatserna kopplade till träindustrin.
Utvärderaren konstaterar att vissa synergieffekter har uppstått genom att
kompetenshöjande insatser och företagsstöd har kombinerats. Intentionen att skapa
synergieffekter mellan kompetenshöjande insatser och företagsstöd är god, men endast
ett fåtal företag har utnyttjat möjligheten.
Samlade resultat
Sammanfattningsvis kännetecknades insatserna inom området av en kombination av
utbildning, företagsstöd och riskkapital. Några företag tog emot företagsstöd kombinerat
med utbildningsinsatser, framför allt inom ramen för projektet Ny industriell utveckling –

”Forskarskola inom hållbarhet startar vid Uppsala universitet Campus Gotland”
https://www.campusgotland.uu.se/om/nyheter/artikel/?id=14758&typ=artikel&lang=sv Hämtad: 2021-0126
19
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Hållbara Gotland. Denna kombination av utbildningsinsatser och investeringsstöd kan
medföra synergieffekter som på sikt kan stärka företagens konkurrenskraft. Exempelvis
genom att investeringar i maskiner kombineras med utbildning av personal.
Exempel på resultat
Almi Företagspartner AB viktig för genomförandet av insatser
Almi Företagspartner AB stod för en stor del av genomförandet av insatser och aktiviteter
inom insatsområdet. Almi har uppvisat en god kännedom om det gotländska näringslivets
förutsättningar, utmaningar och behov, samt att de besitter en hög
genomförandekapacitet vilket bedöms ha stärkt insatserna inom insatsområdet under
programperioden.
Fokus på att vidareutveckla gotländskt kärnvirke efter programperioden
Projektet Ny industriell utveckling - Hållbara Gotland syftade särskilt till att höja
kunskapen och kompetensen hos små och medelstora företag på Gotland; samt att öka
deltagarnas konkurrenskraft och möjliggöra tillfällen för ett ökat nätverksbyggande. Inom
ramen för projektet genomfördes ett antal delprojekt.
Ett exempel är delprojektet Gotländskt Kärnvirke som syftade till samverkan och
branschutveckling inom gotländskt kärnvirke. Almi har fortsatt riktat insatser mot
träindustrin efter programperioden genom projektet FramgångsHubb vilket är positivt.
4.1.5

Digitalisering

Syfte med insatsområdet
Sammantaget var syftet med insatserna att bidra till att tillvarata de
utvecklingsmöjligheter inom digitalisering och IT som finns på Gotland till följd av det väl
utbyggda bredbandsnätet. Vidare var avsikten med insatserna att bidra till att skapa en
arena som sammanför akademi, näringsliv och det offentliga för att stimulera till
innovation inom digitala tjänster, processer och produkter. Totalt har tre projekt beviljats
inom insatsområdet.
Utvärderarens omdöme
Utvärderaren konstaterar att digitalisering har uppmärksammats i ett antal avseenden.
Startup-bolag har utvecklat prototyper av nya digitala tjänster, förståelsen för företags
behov kopplat till digitalisering har ökat och effekterna av digitalisering i offentlig
förvaltning har synliggjorts. Resultaten visar dels på digitaliseringens transformativa kraft
när den appliceras i en verksamhet som Region Gotland, dels på att små- och medelstora
företag i många fall står inför en digitaliseringsutmaning.
Spin-off-projekten från Digital Innovation Gotland, tillsammans med Science Park Gotlands
utvecklade innovationsmiljö, är resultat som pekar på att förutsättningarna för att skapa
lösningar är under framväxt. Det saknas i viss mån fortfarande en samlande organisatorisk
plattform för att systematisera digitalisering som drivkraft för gotländskt närings- och
samhällsliv.
Under genomförandet av programmet har det blivit tydligt att digitalisering skiljer sig från
de andra innovationsområdena genom att den även är en central beståndsdel inom övriga
insatsområden. Utöver att digitalisering kan vara ett styrkeområde i sig, bidrar
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digitalisering till utveckling och tillväxt i företag, organisationer och verksamheter i alla
andra näringar. Detta är i linje med utvärderarens slutsatser, som konstaterar att
digitaliseringen är en helt avgörande del för utvecklingen av Gotland; att den bör ges
strukturerat stöd, inom övriga styrkeområden. Den bör också fortsätta att arbeta mot den
offentliga sektorn och mot kultursektorn. Den behöver också arbeta mot övrigt näringsliv
och mot kompetensförsörjningen i regionen i bred mening
Samlade resultat
Sammanfattningsvis resulterade insatserna inom insatsområdet i att aktörer som Uppsala
universitet Campus Gotland stärkt sin genomförandekapacitet som projektägare och ökat
möjligheterna för att ge näringslivet stöd och ökad kunskap kopplat till
digitaliseringsfrågor. Därtill bidrog projekten till att nya tjänster, produkter och protyper
har utvecklats (främst Science Park Gotlands inkubatorsverksamhet) samt att samarbetet
stärktes mellan Region Gotland, Uppsala universitet Campus Gotland och det gotländska
näringslivet.
Exempel på resultat
Digitalt tillgängliggörande av forskning och innovation i gröna näringar
Uppsala universitet Campus Gotland och Gotland Grönt Centrum samarbetade för att hitta
ett sätt att förenkla för företag och organisationer inom gröna näringar att digitalt ta del av
aktuella forskningsresultat och innovationer till företagare och organisationer inom gröna
näringar.
Förstudie resulterade i större genomförandeprojekt
Relativt små insatser i form av förstudier kan resultera i flertalet större
genomförandeprojekt. Exempelvis resulterade förstudien Digital samhällsbyggnadsprocess
i genomförandeprojektet DISA (digital samhällsbyggnad) med en finansiering på 26
miljoner kr från Region Gotland och Europeiska regionalfonden. Detta projekt resulterade
i sin tur i ytterligare ett projekt Digital Dialog som har beviljats 8,2 miljoner kronor från
Europeiska regionalfonden, Region Gotland, Länsstyrelsen och Gotlands
byggmästareförening.
Akademin fortsatt viktig inom kunskapshöjande insatser för ökad digitalisering i
näringslivet
Projektet Digital Innovation Gotland bidrog till att bygga en kunskapsarena för
digitaliseringsfrågor. Projektet bidrog vidare till att etablera nya relationer mellan småoch medelstora företag och Uppsala universitet Campus Gotland rörande digitalisering.
Flera företag fick genom projektet stöd och kunskap om Internet of things (IoT),
strategiskt nyttjande av sociala medier, verksamhetsdriven affärsutveckling, förvaltning
av infrastruktur samt strategisk användning av data genom workshops och
företagssamtal. Projektet bidrog även till flertalet spinn-off projekt.20

Exempelvis har projektet IoT Gotland initierats. Projektet har ett fokus på frågor, utmaningar och
möjligheter som rör sakernas internet (Internet of Things). Ett annat exempel är projektet Digital Innovation
Gotland graduate academy (DIGGA) som tar vid projektet Digital Innovation Gotland och fortsätter att bidra till
att skapa möjligheter för samverkan, samarbete och kunskapshöjning och utbyte kring digital innovation.
20
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Framväxt av en innovationsmiljö kopplat till Science Park Gotland
Under programperioden kunde Science Park Gotland lägga grunden för en långsiktig
inkubatorsverksamhet genom projektet Innovationsmiljö Gotland. Science Park Gotland
har blivit en drivande kraft som stöttar nyetablerade företagare med affärsrådgivning och
finansiering. Några inkubatordeltagare tog även emot företagsstöd inom ramen för
Hållbara Gotland, vilket var positivt för den enskilda verksamheten enligt företagarna och
projektledaren. Flertalet av inkubatorsdeltagarna utvecklade konkreta protyper som har
en tydlig koppling till nyttjande av digitalisering.
Efter programperioden utnämndes Science Park Gotland till en nationellt excellent
inkubator av Vinnova och har, utöver sin inkubatorsverksamhet, initierat flertalet
samarbeten som fortsatt inkluderar Uppsala universitet Campus Gotland, Region Gotland
och aktörer inom näringslivet.
Den sammantagna bedömningen är att Science Park Gotland har tagit ett stort kliv framåt
som en innovationsmiljö för mötet mellan näringsliv, akademin och det offentliga. Därtill
höjde Science Park Gotland sin genomförandekapacitet som organisation under
programperioden och bedöms vara en central aktör i att leda och delta i framtida
utvecklingsinsatser.
4.1.6

Kompetensförsörjning

Syfte med insatsområdet
Kompetensförsörjning är ett horisontellt insatsområde som skär genom övriga
insatsområden inom Hållbara Gotland. Sammantaget var syftet med insatserna att bidra
till att främja tillgången till kompetens som en förutsättning för utveckling av näringsliv
och offentlig sektor, samt för utveckling av nya varor, tjänster, organisatoriska- eller
tekniska lösningar. Det handlade exempelvis om att öka kunskapen om näringslivets
behov av kompetens och utbildningar, om stärkt samordning mellan
utbildningsanordnare och näringsliv samt om att främja branschöverskridande
samverkan och samordning. Tre projekt beviljades inom kompetensförsörjning. Projektet
Kompetenta Gotland samt två partnerskapsprojekt mellan Region Gotland och Uppsala
Universitet Campus Gotland.
Utvärderarens omdöme
Utvärderaren konstaterar att resultaten från projekten inom Kompetensförsörjning i stor
utsträckning har en tvärsektoriell nytta och är av strukturbyggande karaktär, med
förutsättning för fortsatta effekter. Utbildningsstrukturerna i form av Teknikcollege och
distansutbildning via yrkeshögskola (YH) är goda exempel på detta. Det är en utmaning för
alla regioner att organisera arbetet med kompetensförsörjningen, men förutsättningarna
är goda på Gotland där regionen har ett samlat ansvar för både regional utveckling och för
gymnasieutbildningen.
Samlade resultat
Utifrån Tillväxtverkets erbjudande bedriver Region Gotland ett strategiskt
utvecklingsarbete inom regional kompetensförsörjning avseende statistik och analyser,
validering, yrkesvux och lärcentrum. Samtliga regionala insatser inom
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kompetensförsörjning tangerar aktiviteter inom projekten för Hållbara Gotland.
Resultaten inom projekten har således stärkt och kompletterat ordinarie insatser i Region
Gotlands arbete med strategiska regionala kompetensförsörjning. Därtill har de
genomförda insatserna också stärkt och skapat förutsättningar för utveckling i övriga
insatsområden i det regionala utvecklingsarbetet.
Exempel på resultat
Kompetenta Gotland har skapat förutsättningar för långsiktiga hållbara strukturer
avseende kompetensförsörjning
Projektet Kompetenta Gotland har under programperioden uppvisat flertalet konkreta
resultat som möter aktuella utmaningar inom kompetensförsörjning på Gotland.
Resultaten från Kompetenta Gotland har bidragit till att öka tillgången till kompetens
utifrån arbetsgivares behov, samt att skapa långsiktigt hållbara strukturer som förändrar
arbetssätt och minskar glappet mellan skola och arbetsliv. Exempelvis har det genom
projektet bland annat utbildats pedagoger inom samtliga skolformer i studie- och
yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Dessutom etablerades ett Teknikcollege som
främjar samverkan mellan utbildningsanordnare och flertalet privata och offentliga
gotländska arbetsgivare.
Stärkt samarbete mellan Region Gotland och Uppsala Universitet Campus Gotland
Genom projektet Strategisk partnerskap mellan Region Gotland och Uppsala Universitet
har ett väl utvecklat samarbete mellan organisationerna vuxit fram. Samarbetet fortsätter
även efter programperioden i form av ett nytt partnerskap och ett nytt projekt. Detta
projekt kallas Innovationssystem Gotland och har erhållit finansiering från Region Gotland
och Europeiska regionalfonden om totalt 16 miljoner kronor. Projektets fokus är att stärka
innovationssystemet och bygga kapacitet för forskning inom hälso- och sjukvården.

4.1.7
Företagsstöd
Region Gotland beslutade tillsammans med Tillväxtverket och i dialog med
Näringsdepartementet, att avsätta 25 miljoner kronor till företagsstöd inom ramen för
programmet Hållbara Gotland.21 Sammantaget avsåg företagsstöden att bidra till att öka
tillgången till kapital för små och medelstora företag och därmed bidra till hållbar
förnyelse och utveckling i det gotländska näringslivet. Målet var att stärka den långsiktiga
konkurrenskraften för de små och medelstora företagen som beviljas stöd. Insatsen
hanterades inom ramen för Region Gotlands ordinarie system för stöd till enskilda företag
och resulterade i att stöd beviljades till företag över hela ön – från Fårö i norr till Fide i
söder, från Visby i väster till Ljugarn i öster (för fördelning över ön se karta i slutet av
redovisningen).
Satsningen samverkade med andra projekt som bedrevs inom Hållbara Gotland,
exempelvis Innovationsmiljö Gotland, Kulturarvsinkubatorn och Ny industriell utveckling –

21

För att öka boendekapacitet och kvalité i besöksnäringen avsattes tio miljoner kronor. Till ökad försäljning och förädling

av gotländska livsmedel avsattes tio miljoner kronor. För ökad konkurrenskraft hos företag inom ny industriell utveckling
avsattes fem miljoner kronor.
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Hållbara Gotland. Projekten verkade som ambassadörer och marknadsförare av de
stödmöjligheter som fanns för företag som vill utveckla sina verksamheter. Företagen har i
dessa projekt fått kunskap och kompetens om hur de kan utveckla sina företag medan
företagsstödet skapade förutsättningar för att genomföra olika utvecklingsinsatser.
Stöd beviljades till 47 gotländska företag22 med 28,7 miljoner kronor, redovisning av alla
enskilda företag som beviljades stöd finns i bilaga till rapporten.23 Orsaken till att beviljade
stöd översteg budgeterade är att en del för etag inte spenderade hela de beviljade stöden,
vilket möjliggjorde att Region Gotland kunde bevilja ett högre totalt belopp än det belopp
som anslogs. Utbetalning av beviljade stöd uppgick till 22,1 miljoner kronor motsvarande
77 % av de beviljade stöden.

Beviljade-utbetalda stöd, tkr
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Industri

Utbetalt

Utvär der ar ens omdöme
Utvär deraren konstaterar att det i princip är omöjligt att utan en särskild och mer
långsiktig utvärdering fastslå effekten av en ökning av det tillgängliga kapitalet för
investeringar och företagsutveckling, såsom skett genom de 25 miljoner kronor extra som
investerats genom företagsstöden.
Två scenarier är i princip möjliga. I det första fanns det en brist på kapital för produktiva
investeringar innan den aktuella kapitaltillförseln. I det scenariot har– givet ett effektivt
beslutsfattande – det extra kapitalet lett till fler produktiva investeringar och en på sikt
ökad tillväxt i det gotländska näringslivet. I det andra scenariot rådde ingen sådan brist på
kapital. Det talar då för att investeringar med låg avkastning eller större risk istället fått
tillgång till kapital vilket ökar r isken för framtida konkurser och för en osund konkurrens
gentemot företag (i och utanför Gotland) vars kapitalförsörjning inte fått motsvarande
gynnsamma läge.

22
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Bilaga, Förteckning insatser Hållbara Gotland.
Beslut fattades löpande under perioden 2017 – 2019 vartefter ansökningar inkom till Region Gotland. Utbetalningar

genomfördes löpande, sista utbetalningen gjordes oktober 2020.
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Besöksnäring
Besöksnäringsstrategin pekar på att Gotland måste arbeta aktivt för att bredda utbudet av
reseanledningar året runt och över hela ön. För att attrahera kundgrupper som är
intresserad av det Gotland har att erbjuda baserat på naturen, kulturen och kulturarvet
krävs också ett breddat kvalitativt boende. För att öka boendekapacitet och kvalité
beviljades tretton företag stöd med 10,7 miljoner kronor, varav 9,8 miljoner kronor har
betalts ut, motsvararande 92 %. Företagen investerade totalt 129,9 miljoner kronor vilket
skapade 679 nya bäddar runt om på Gotland. De största investeringarna gjordes i Visby,
Ljugarn och Klintehamn.
Livsmedelsförädling
I den regionala mat- och livsmedelsstrategin pekas ökad förädlingsgrad ut som ett viktigt
område för att stärka gotländska mat- och livsmedelsnäringar. För att öka försäljning och
förädling av gotländska livsmedelsprodukter beviljades arton företag stöd med 12,1
miljoner kronor, varav 8,1 miljoner kronor har betalts ut, motsvarande 67 %. Anledning
till att utbetalda medel endast uppgick till 67 % av totalt beviljade medel är att två företag
i Visby, som beviljats 3,6 miljoner kronor i stöd, inte kunde genomföra sina investeringar
på grund av förändrade marknadsförutsättningar. Företagens totala investeringar uppgick
till 54,9 miljoner kronor.24
Ny industriell utveckling
För att öka konkurrenskraften i industriföretag beviljades sexton företag stöd med 5,9
miljoner kronor, varav 4,2 miljoner kronor har betalts ut, motsvarande 71 %. Anledning
till att utbetalda medel endast uppgick till 71 % av totalt beviljade medel är att ett företag
på mellersta Gotland, som beviljats 1,2 miljoner kronor i stöd, inte kunde genomföra sina
investeringar på grund av förändrade marknadsförutsättningar. Företagens totala
investeringar uppgick till 24,2 miljoner kronor.

Satsningen bidrog bland annat till att en verksamhet som tillverkar pannkakor etablerats i Tingstäde,
företaget har i dagsläget ett 15 tal anställda i produktionen. Vidare har två nya företag etablerats på Gotland
som båda tillverkar chips på gotländsk potatis. Flera företag har ökat sin omsättning efter blivit beviljade stöd,
ett av företagen ökade sin omsättning från 3,4 miljoner kronor 2018 till 4,7 miljoner kronor 2019, en ökning
med 38 %.
24
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4.2

Måluppfyllnad

Här redogörs för programmets måluppfyllnad. Den bedömning som Tillväxtverket och
Region Gotland gör baserar sig dels på redovisningen av projektens resultat som
sammanfattats i kapitel 4, dels på utvärderarens observationer. Dessutom finns en bilaga
(projektportfölj Hållbara Gotland) som också utgör ett underlag till de slutsatser som
presenteras i detta kapitel. Bilagan innehåller en kortfattad sammanfattning av projektens
syfte, aktiviteter, resultatmål, utfall och effektmål.
4.2.1
Stärkt samverkan, lärande och genomförandestrukturerna kring regionalt
tillväxtarbete på Gotland.
Tillväxtverket och Region Gotland bedömer att programmet har nått upp till målet om att
insatserna ska leda till stärkt samverkan och lärande samt stärkta genomförandestrukturer kring regionalt tillväxtarbete.
Genomgången av projektens resultat visar på att ett stort antal aktiviteter har genomförts
inom samtliga insatsområden som har resulterat i lärande och stärkt samverkan. Inom
samtliga insatsområden har det genomförts olika typer av samverkansinsatser som har
stärkt strukturerna för regional utveckling. Insatserna har främjat ett lärande i
projektledarskap för regionala aktörer, i vissa fal med begränsad erfarenhet av att leda
samverkansprojekt.
Graden av måluppfyllnad varierar mellan insatsområdena och är tydligast inom Hållbara
livsmedel och maritima näringar. Vad man kommer fram till avseende graden av
måluppfyllnad beror dessutom på hur strikt man tolkar resultatmålet, vilket framgår i
nedanstående sammanfattning av utvärderarens resonemang.
Utvärderarens bedömning
Utvärderaren bedömer att programmet delvis har nått upp till målet och konstaterar att
ett stort antal aktiviteter har genomförts inom samtliga insatsområden som har resulterat
i lärande och stärkt samverkan. Inom samtliga insatsområden har även olika typer av
samverkansinsatser genomförts i syfte att stärka strukturer. Det är dock mindre vanligt
med djupare samverkan, där element från olika projekt kombinerats till ett resultat större
än summan av delarna.
Utvärderaren menar att en mer kvalitativ samverkan som stärker lärandet och
genomförandeprocesserna kopplade till det regionala utvecklingsarbetet inte fullt ut har
realiserats. Samverkan har enligt utvärderaren främst varit begränsad till operationella
insatser i projekten. Det finns dock flera viktiga undantag i detta avseende, främst kopplat
till aktiviteterna inom Hållbara livsmedel och maritima näringar och i viss mån kring
digitalisering. Här har befintliga strukturbärande samverkansaktörer stärkts och nya har
delvis etablerats.
4.2.2

Frigjort innovations- och utvecklingskraft i det gotländska näringslivet.

Tillväxtverket och Region Gotland bedömer att programmet har nått upp till målet om att
insatserna ska leda till frigjord innovations- och utvecklingskraft i det gotländska
näringslivet.
Genomgången av projektens resultat visar att ett stort antal aktiviteter har genomförts där
det gotländska näringslivet har kompetensutvecklats; samverkat med varandra, akademin
och det offentliga samt utvecklat nya produkter och tjänster. Programmet har därmed
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bidragit till stärkt innovations- och utvecklingskraft på aktörs- och projektnivå; inte minst
genom en stärkt samverkan mellan näringsliv, det offentliga och akademin.
Eftersom antalet företag som har varit aktiva varierar mellan programmets insatsområden
och målet om frigjord innovations- och utvecklingskraft är kopplat till näringslivets
medverkan, varierar graden av måluppfyllnad mellan insatsområden och projekt.
Näringslivet har primärt deltagit inom insatsområdena Ny industriell utveckling, Livsmedel
och maritima näringar samt Besök och kultur, men i viss mån även inom digitalisering.
Utvärderarens bedömning
Utvärderaren bedömer att innovationshöjden står i relation till förutsättningarna på
Gotland och att innovationsperspektivet inte har varit i fokus för alla projekt, men att
exempel finns inom samtliga insatsområden.
Vidare konstateras att alla projekt inte behöver ha en hög innovationshöjd för att ändå
kunna driva utvecklingen av regionen. Nätverk, kunskapsutveckling och samverkan med
nya aktörer, på och utanför ön, har i flera fall bidragit till en mer dynamisk
näringslivsutveckling på Gotland under de senaste åren. Projekten som genomförts har
tveklöst lett till stärkt innovations- och utvecklingskraft på aktörs- och projektnivå, och
sammantaget främjat ett lärande i projektledarskap för regionala aktörer med liten eller
ingen erfarenhet av att leda samverkansprojekt. Detta bör i sig ses som ett viktigt och
potentiellt bestående resultat av programmet.
4.2.3
Främjat utvecklingen i riktning mot fyra innovationsmiljöer
Tillväxtverket och Region Gotland bedömer att programmet har nått upp till målet om att
insatserna ska leda till en främjad utveckling i riktning mot fyra innovationsmiljöer.
I vilken grad programmet har främjat utvecklingen i riktning mot fyra innovationsmiljöer
beror på utfallet för de två andra målen; i vilken omfattning programmet har bidragit till
lärande, samverkan, stärkta strukturer samt frigjord innovations- och utvecklingskraft.
Genomgången av projektens resultat visar på att ett stort antal aktiviteter har genomförts
som har medfört ett betydande lärande, som har stärkt genomförandestrukturerna och
genomförandekapaciteten hos regionens utvecklingsaktörer och som har involverat det
gotländska näringslivet på en rad olika sätt. Insatserna har snarare främjat utvecklingen
mot innovationsmiljöer som aktörer inom programmets insatsområden kommer att ha
nytta av, än att det kommer finnas utrymme för fyra unika miljöer. Det är tydligt att
graden av måluppfyllnad varierar mellan insatsområdena i relation till hur programmet
har bidragit till att skapa bestående och från projekten oberoende innovationsmiljöer. Det
är framför allt inom insatsområdet Livsmedel och maritima näringar som utvecklingen har
varit tydlig, men även i viss mån inom digitalisering.
Utvärderarens bedömning
Utvärderaren bedömer att programmet har bidragit till att främja en utveckling i riktning
mot att etablera innovationsmiljöer.
Vidare konstateras att programmet har bidragit till att genomförandekapaciteten har
stärkts hos flera aktörer som har tagit en mer aktiv roll och involverats i det regionala
utvecklingsarbetet. Det förefaller, enligt utvärderaren, tydligt att såväl Science Park som
Gotland Grönt Centrum och Uppsala universitet Campus Gotland har stärkt sina roller som
genomförare genom projekten som de har drivit i programmet. Genomförandet av
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programmet och de enskilda projekten kan på detta sätt sägas ha bidragit till ett
omfattande lärande för Region Gotland och projektägarna, vilket i sin tur påverkar
genomförandestrukturerna i positiv riktning. Dock i olika grad beroende på att
förutsättningarna skiljer sig åt i insatsområdena.
Inom insatsområdet ny industriell utveckling anser utvärderaren att det saknas tydliga mål,
att avsaknaden av specialisering bidrar till svagheterna och innovationshöjden i arbetet är
låg. Här saknas också en tydlig aktör för att ta detta ansvar. Inom insatsområdet hållbara
livsmedel och maritima näringar anser utvärderaren att målen delvis är tydligare, och man
har stärkt en redan stark aktör. Inom insatsområdet besök och kultur anser utvärderaren
att den strategiska tydligheten fortfarande brister, med undantag för kulturarvsområdet.
Inom insatsområdet digitalisering anser utvärderaren att flera viktiga steg har tagits,
genom att en samverkan med offentliga aktörer har lagt grunden för en innovationsmiljö
Utvärderaren konstaterar att de fyra miljöerna är fundamentalt olika, och ställer sig
frågande till om det finns förutsättningar för fyra innovationsmiljöer på Gotland.
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5

Genomförande

Halvvägs in i programperioden hade Region Gotland och Tillväxtverket fattat beslut om
användningen av samtliga 100 miljoner kronor som aviserats för uppdraget. Därefter
koncentrerades arbetet på att följa, stötta och skapa goda förutsättningar för projekten att
nå de projektspecifika målen, samt att nå målen för programmet.
Under programperioden genomförde Region Gotland och Tillväxtverket ett antal möten
med projekten. Syftet var att få en direkt dialog mellan projektorganisationerna och
programorganisationerna samt att fånga upp resultat som inte framkom i
lägesrapporterna. Tillväxtverket och Region Gotland hade dessutom regelbundna möten i
syfte att stärka det gemensamma genomförandet och arbetsprocesserna inom ramen för
programmet.
Under 2020 koncentrerades mycket av arbetet på att avsluta programmet i god ordning.
Aktiviteterna omfattade en avslutande erfarenhetsträff med projektägare, en
slutkonferens för programmet, slutrapportering av kvarstående projekt samt utvärdering
av programmet. Samarbetet mellan Tillväxtverket och Region Gotland har stärkts under
genomförandet av programmet, givit ökad förståelse för lokala och regionala utmaningar,
samt grundat för en god dialog och framtida samverkan.
Utvärderarens bedömning
Utvärderarna konstaterar att genomförandet av Hållbara Gotland har fungerat mycket väl.
Detta gäller både satsningen i sin helhet och genomförandet av de enskilda projekten.
Bedömningen baserar utvärderarna på dokumentstudier, projektens slutrapporter,
enkäter, intervjuer, målgruppsanalyser samt observationer vid evenemang. Vidare
konstateras att projektportföljen var väl balanserad i relation till de i regeringsuppdraget
identifierade behoven och målen.

5.1

Programmets koppling till Region Gotlands utvecklingsarbete

Det regionala utvecklingsarbetet på Gotland har under programperioden i huvudsak
genomförts enligt Tillväxtprogram för Gotland 2016 - 2020. Programmet har ett antal
utvecklings- och styrkeområden som Hållbara Gotland överlappar.
Tabellen nedan illustrerar prioriteringar enligt den nationella strategin för hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft. Hur dessa prioriteringar relaterar till regionala
utvecklings- och styrkeområdena i tillväxtprogrammet samt hur insatsområdena inom
Hållbara Gotland relaterar till dessa. Tabellen visar också att Gotland under
programperioden arbetat med två särskilt prioriterade styrkeområden; besöksnäring
samt mat- och livsmedel, vilket särskilt överlappar programmets fokus på utvecklingen av
innovationsmiljöer.
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Attraktiva miljöer och
tillgänglighet

Innovation och
företagande

Nationella prioriteringar för det
regionala tillväxtarbetet

Innovation
Företagande och
entreprenörskap
Miljödriven
näringslivsutvecklin
g och energifrågor

Tillgänglighet genom
transportsystemet
Fysisk planering och
boende
Tillgänglighet genom
IT
Kommersiell och
offentlig service
Kultur och fritid

Regionala
insatsområden inom
vilka prioriteringar
beaktas
Mat och livsmedel
(Styrkeområde)
Besöksnäring
(Styrkeområde)
Digitalisering (inom
kommunikationer)
Företagsklimat
Företagsfrämjande och ny
industrialisering
Attraktionskraft
Företagsklimat
Kommunikationer (fysisk,
digital) Bostadsförsörjning

Insatsområden inom
programmet Hållbara
Gotland
Hållbara livsmedel och
maritima näringar
Besöksnäring och kultur
Digitalisering
Ny industriell utveckling

Digitalisering

Internationellt
samarbete

Kompetensförsörjning

5.2

Internationellt
samarbete
Närområdet – både
handel och stärkt
samarbete

Företagsfrämjande och ny
industrialisering
Kommunikationer (fysisk,
digital)
Mat och livsmedel
(Styrkeområde)
Besöksnäring
(Styrkeområde)

Ny industriell utveckling
Digitalisering
Hållbara livsmedel och
maritima näringar
Besöksnäring och kultur

Utveckling av innovationsmiljöer

Genom Hållbara Gotland aktualiserades betydelsen av innovationsmiljöer på Gotland.
Programmet har bidragit med att föra flera aktörer närmare varandra vilket har initierat
en dialog om utmaningarna, förutsättningarna och möjligheterna för utvecklingen av
innovationsmiljöer.
Gotland har två särskilt prioriterade styrkeområden. Styrkeområden kan kortfattat
beskrivas som breda inriktningar eller branscher där en region är kommersiellt och
akademiskt stark, där det finns innovations- och utvecklingspotential. I Gotlands fall
omfattar dessa styrkeområden besöksnäring samt mat och livsmedel.
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Genom att arbeta med de utpekade styrkeområdena vill Region Gotland med olika insatser
stärka den typ av relationer och nätverk som naturliga kluster eller innovationsmiljöer
karaktäriseras av. Man vill främja strukturer som underlättar för aktörer att interagera så
att kunskap, kreativitet, kompetens och drivkrafter i ökad omfattning kan omsättas i nya
lösningar och värdeskapande i nya eller befintliga företag, i offentlig verksamhet, eller i
civilsamhällets organisationer.
Region Gotland har påbörjat en dialog om innovationsmiljöer och smart
specialisering med gotländska aktörer
Behovet av kunskaps- och strukturbyggande identifierades under våren 2019 som
viktigast för utveckling av innovationsmiljöer och smart specialisering. Därför genomförde
Region Gotland i samverkan med Tillväxtverket en första workshop på temat smart
specialisering som riktades till aktörer i det gotländska företags- och
innovationsfrämjande systemet.25 Syftet med workshopen var att öka kunskapen om
regionalt innovationsarbete samt att öka kunskap och förståelse för begreppet smart
specialisering som arbetssätt för att kraftsamla för innovation, vilket inte minst är viktigt i
relation till att kravet på detta ökar i EU:s programperiod 2021 - 2027. Det tydligaste
resultatet från workshopen var ökad kunskap om smart specialisering samt att den förde
samman aktörer som gemensamt bidrar till att skapa förutsättningar för företag att
tillgodogöra sig kunskap och samverkan som grund för innovationer.
Under hösten 2020 genomfördes ytterligare en workshop om Smart Specialisering och
innovationsmiljöer. Syftet med workshopen var att bygga vidare på den dialog som
initierades i samband med första workshopen. Det tydligaste resultatet från denna
workshop var att deltagarna upplevde en större delaktighet i arbetet med att utveckla
innovationsmiljöer och förståelse för Region Gotlands arbete med smart specialisering.
Erfarenheterna från den första och andra workshopen visar bland annat att det finns ett
fortsatt behov av kunskaps- och strukturbyggande mellan aktörer i näringsliv, akademi
och offentlig sektor.
Efter Hållbara Gotland
Region Gotlands bedömning är att det kvarstår arbete och tid innan tydliga
innovationsmiljöer vuxit fram, men att programmet tydligt har bidragit till att samla
Region Gotland, Uppsala universitet Campus Gotland och aktörer i det gotländska
näringslivet vilket anses som positivt för framtiden.
Det behövs fortsatta gemensamma diskussioner kring hur varje aktör är en del av
strukturen för att underlätta att idéer fångas upp och realiseras som ett led i den regionala
utvecklingen. Temat på det kommande arbetet, efter programperioden, behöver också
relateras till den process som pågår med framtagande av en ny regional
utvecklingsstrategi inom vilken innovation och smart specialisering är viktiga delar.

25

Representanter för Uppsala universitet, Science Park Gotland, Almi Gotland, Tillväxt Gotland, Länsstyrelsen
och Region Gotland.
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5.3

Erfarenhetsträffar

Totalt har Tillväxtverket och Region Gotland tillsammans arrangerat sex
erfarenhetsträffar.
Bedömningen är att erfarenhetsträffarna har varit värdefulla för såväl projektägare som
Region Gotland och Tillväxtverket, om än utmanande att planera och genomföra. I relation
till det sistnämnda har det framför allt varit utmanande att anpassa innehållet och temat
för enskilda erfarenhetsträffar så att det tagit höjd för alla deltagares behov och önskemål.
Samtidigt har erfarenhetsträffarna varit en bra plattform för att bygga nya samt stärka
redan existerande relationer och samarbeten mellan projektägare och Region Gotland.
Erfarenhetsträffarna har även tillhandahållit en arena för gemensamt lärande och
diskussion, samt fungerat som en kommunikationskanal mellan alla projektägare och
programansvariga.
Erfarenhetsträffarna ökade projektägares kunskap om andra projekt inom Hållbara
Gotland
Inledningsvis hade träffarna introduktion av programmet som tema; dess sammanhang,
syfte och mål, jämställdhet och inkludering i regionala utvecklingsprojekt, speed dating
mellan projekten samt samverkansmöjligheter mellan projekten. Enligt löpande
utvärderingar har dessa inslag varit särskilt uppskattade av projektägare och framför allt
bidragit till att deltagarna fått ökad kunskap om andra projekt inom Hållbara Gotland.
Utvärderaren av programmet deltog i erfarenhetsträffar vilket var gynnsamt för ett
kontinuerligt lärande
Utvärderaren av programmet har löpande deltagit vid erfarenhetsträffar och informerat
om resultat och lärande i programmet baserat på följeforskningen.26 På detta vis har även
rekommendationer och åtgärder på programadministrativ nivå tagits hand om löpande
under programperioden, vilket upplevts som gynnsamt av Region Gotland och
Tillväxtverket.
Erfarenhetsträffarna var uppskattade men det finns utrymme för utveckling
Samtliga erfarenhetsträffar har avslutats med en utvärdering. Önskemål och synpunkter
som har framkommit har beaktats i planeringen av efterföljande träffar. Bland annat har
det framkommit vid utvärderingarna att det var värdefullt för projekten att ha en
plattform för att mötas och få kännedom om andra aktörer, projekt och insatser samt för
att initiera samarbete med andra projekt. Projektägare lyfte även potentialen för
erfarenhetsträffarna att utvecklas. Exempelvis genom att träffarna kunde arrangerats
oftare och att deltagarna var intresserade av att påverka innehållet och temat för träffarna
i högre grad.
Region Gotland tar med sig erfarenheten av att planera och genomföra erfarenhetsträffar
från Hållbara Gotland in i det fortsatta arbetet. Region Gotland avser att formatet blir ett
återkommande inslag i den ordinarie projektverksamheten.

26

Tillväxtverket har anlitat WSP Sverige AB för att genomföra en utvärdering av Hållbara Gotland.
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5.4

Kommunikation

Erfarenheterna från Hållbara Gotland har påvisat ett behov av att Region Gotland, i rollen
som regionalt utvecklingsansvarig aktör, kommunicerar exempel från förändringskapande
och medfinansierade insatser. Programmet har även synliggjort behovet av en förbättrad
arbetsmetodik och systematik för hur Region Gotland kommunicerar det regionala
utvecklingsarbetet, vilket är inkluderat i en handlingsplan för resultatförankring och är
fortsatt ett prioriterat område.
Under programperioden växte ett behov av kommunikationsinsatser på programnivå
fram, där huvudansvaret ligger på Region Gotland. Projektet Strategisk kommunikation
vid Region Gotland initierades bland annat av den anledningen. Projektet har finansierats
utanför Hållbara Gotland. Projektet har bidragit till att resultat från Hållbara Gotland
förvaltats och kommunicerats externt och internt, framför allt under det senaste året och i
slutet av programmet.
Projekt och goda exempel från programmet kommunicerades i flertalet kanaler
Större delen av kommunikationsinsatserna under programperioden har varit inriktade på
att presentera de projekt som har beviljats stöd från programmet. Dels genom att
beviljade projekt presenterats på Tillväxtverkets och Region Gotlands hemsida, dels
genom kortare projektfilmer som togs fram för spridning via respektive organisations
sociala medier. Totalt har sju filmer tagits fram. Syftet med dessa insatser har varit att
sprida kunskap om resultat från de satsningar som har gjorts inom ramen för Hållbara
Gotland till en bred allmänhet. Men även att säkerställa att kunskapen om resultaten
kommunicerats internt inom Region Gotland, till förtroendevalda, projektägare och övriga
utvecklingsaktörer.
Under 2020 spreds goda exempel från projekten i form av mindre reportage, kortfilmer
och bilder. Alla reportage, kortfilmer och bilder har nu publicerats på den webbsida som
Region Gotland lanserade i samband med den digitala slutkonferensen för Hållbara
Gotland.27 Slutkonferensen, som genomfördes 25 september 2020, var i sig en omfattande
kommunikationsinsats där syftet var att redovisa konkreta resultat från programmet och
delge dessa till representanter från myndigheter, Region Gotland, förtroendevalda,
näringslivsorganisationer, företag samt lokal media. Projektägare och mottagare av
företagsstöd stod i centrum för konferensen och de fick själva fick berätta om sin
verksamhet samt betydelsen av medfinansiering och programmet Hållbara Gotland.
Flertalet av dessa projektägare och företag lyfte att deltagandet i programmet varit
betydelsefullt.28 En analys över de nyhetsartiklar som publicerats om Hållbara Gotland har
gjorts av Region Gotland. Analysen visar att över 80% av nyhetsartiklarna innehöll
positiva eller neutrala budskap.

27

Konferensen live-textades och finns tillgänglig att se i efterhand på: www.gotland.se/hallbaragotland

28

Projektägarna lyfte framför allt möjligheten till samverkan och utökade nätverk. Mottagare av företagsstöd
ansåg att investeringsstöden varit betydelsefulla för att våga ta steget och investera i en ny eller befintlig
verksamhet, samt att stödet varit betydelsefullt för att etablerade företag investerat på befintlig verksamhet på
Gotland i stället för att förlägga produktion på annan ort. Företag som deltagit i projektens aktiviteter
bedömde att de har fått bra stöd i affärsutveckling, i att etablera sig på nya marknader, även internationellt,
samt stöd för att utveckla nya produkter och tjänster.
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5.5

Förvaltning av resultat

I en delrapport av den löpande utvärderingen av Hållbara Gotland från 2018 påtalade
utvärderaren att det saknades en regional plan för hur projektens resultat skulle
implementeras i det långsiktiga utvecklingsarbetet.
Arbetet med att tillvarata resultaten från programverksamheten prioriterades under 2019
och 2020. Ansvaret för att förvalta programmets resultat ligger på Region Gotland och
under programperioden har flertalet insatser genomförts för att stärka befintliga och nya
strukturer för att tillvarata och förankra resultat från programverksamheten och den
ordinarie projektverksamheten. Mot bakgrund av utvärderarnas iakttagelser genomförde
Region Gotland och Tillväxtverket två erfarenhetsträffar under 2019 med inriktning på
fortsatt finansiering och resultatförankring.
Region Gotland genomförde interna workshops om resultatförankring
Region Gotland har genomfört två interna workshops på temat resultatförankring. Fokus
för dessa var att skapa en gemensam dialog om resultatinsamling, analys och förankring
kopplat till det regionala utvecklingsansvaret. Diskussionerna från träffarna gav Region
Gotland ett underlag för att identifiera utmaningar från programverksamheten som
senare utgjorde grund för den handlingsplan för resultatförankring som togs fram.
Region Gotland tog fram en handlingsplan för resultatförankring
Region Gotland skrev fram en handlingsplan för resultatförankring under hösten 2020.
Handlingsplanen identifierade utmaningar i arbetet med program- och
projektverksamheten inom Hållbara Gotland samt presenterade åtgärder för att stärka
befintliga och nya strukturer och rutiner för resultatförankring i Region Gotlands uppdrag
och genomförande som regionalt utvecklingsansvarig aktör.29
Arbetet med implementering fortsätter
Resultat och erfarenheter från Hållbara Gotland kommer att förvaltas av Region Gotland
som en del av utvecklingen av det ordinarie regionala utvecklingsarbetet. Region Gotland
har under 2020 utarbetat ett förslag till ny en regional utvecklingsstrategi, Vårt Gotland
2040, för behandling i regionfullmäktige i februari 2021. Erfarenheterna från Hållbara
Gotland kommer även att tas tillvara i en plan för genomförande, uppföljning och
utvärdering av den regionala utvecklingsstrategin liksom i de genomförandeprogram som
ska utarbetas för Region Gotlands uppdrag att samordna insatser för genomförandet av
strategin.

Leverans av handlingsplanen till enhetschef vid hållbar tillväxt samt programansvarig vid Tillväxtverket
skedde i samband med slutrapporteringen av projektet Projektsamordning och stärkt handläggarkapacitet.
29
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6

Utvärderarens slutsatser och rekommendationer

Tillväxtverket har anlitat WSP Sverige AB30 för att genomföra en lärande utvärdering av
Hållbara Gotland. Utvärderaren har under programmets gång bistått och bedömt mål,
beviljade projekt samt genomförandet. Utvärderaren har även lämnat rekommendationer
för hur genomförandeplanen och dess prioriteringar av och inom insatsområdena har
kunnat förbättras. Utvärderarna har presenterat resultaten regionalt vid ett flertal
tillfällen samt närvarat vid de erfarenhetsträffar som hållits inom programmet. Denna
kunskapsförmedling har varit uppskattad och de flesta aktörer ansåg att den var
klargörande och återspeglade deras uppfattning om både möjligheter och utmaningar
inom programmet.
I slutrapporten31 har utvärderaren bedömt genomförandet av programmet, sammanfattat
resultat, utvärderat programmets leveranser i förhållanden till uppställda mål och lämnat
ett antal rekommendationer till Region Gotland, Tillväxtverket och Regeringen. Nedan
följer en sammanfattning av utvärderarnas iakttagelser och rekommendationer.
Utvärderaren anser att målen med Hållbara Gotland delvis har nåtts
Projektens innovationshöjd har varierat, men många projekt har ändå drivit på det
regionala utvecklingsarbetet. Härigenom har programmet bidragit till att utveckla och
stärka genomförandesturkturerna. Samtidigt hade mer kunnat göras för att aktivt stärka
de centrala aktörerna inom de fyra miljöerna.
Programmets samlade resultat måste förstås i relation till dess förutsättningar.
Utvärderaren ifrågasätter om det verkligen är realistiskt att sätta ett mål om fyra starka
innovationsmiljöer i en så liten region. Utvärderaren menar att resultaten tydligt visar att
det finns två tydliga styrkeområden för Gotlands hållbara tillväxt – Livsmedel och
maritima näringar samt Besök och Kultur. Inom det ena området har man kommit en god
bit på väg för att etablera en stark innovationsmiljö medan det inom det andra området
finns mer att göra, i synnerhet för att kunna ta ett omtag efter pandemin.
Digitaliseringen utgör även framöver en helt avgörande del för utvecklingen av Gotland.
Den bör ges strukturerat stöd, inom båda de nämnda styrkeområdena. Den bör också
fortsätta att arbeta mot den offentliga sektorn och mot kultursektorn. Den behöver också
arbeta mot övrigt näringsliv och mot kompetensförsörjningen i regionen i bred mening.
Innovationshöjd i förhållande till förutsättningarna
Även om projekten skapat nya tjänster och produkter är utvärderarens bedömning att den
kvalitativa innovationshöjden många gånger är begränsad.
Utvärderaren konstaterar vidare att alla projekt inte samtidigt behöver ha en hög
innovationshöjd för att ändå kunna driva utvecklingen av regionen. Nätverk,
kunskapsutveckling och samverkan med nya aktörer, på och utanför ön, har i flera fall
bidragit till en mer dynamisk näringslivsutveckling på Gotland under de senaste åren. Till
30

Kontigo har per den 1 april 2019 överlåtit sin verksamhet till WSP Sverige AB som har tagit över
utvärderingsuppdraget från Kontigo enligt ursprungligt avtal.
31

Löpande utvärdering av hållbara Gotland, slutrapport, WSP, 2021-02-18.
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det har också den förbättrade kapitalförsörjnings-situationen sannolikt bidragit. Det är i
det här sammanhanget viktigt att se insatserna inom Hållbara Gotland i relation till
förutsättningarna. Möjligheterna till riktigt hög innovationshöjd i en liten region med en
dominans av små företag inom företrädesvis traditionella sektorer är och kommer även
fortsatt att vara begränsad.
Utvärderarens värdering av programmets framgång handlar därför om frågan i vilken
utsträckning som Hållbara Gotland, givet dessa förutsättningar, lyckats att frigöra
innovationskraften i det gotländska näringslivet. Givet det framstår projekten kopplade till
Gotland Grönt Center, Kulturarvsinkubatorn och delar av arbetet inom
digitaliseringsområdet och Gotland Science Park som de som sticker ut när det gäller
innovationskraft.
Hållbara Gotland har delvis skapat starka och hållbara genomförandestrukturer
För att skapa hållbara och starka strukturer krävs att man – för alla aktuella områden –
identifierar och stärker befintliga aktörer alternativt etablerar nya aktörer, som kan bära
ett långsiktigt utvecklingsarbete som sträcker sig bortom ett enskilt finansierat projekt
och bortom den egna organisationen. En sådan aktör behöver ha en finansiell och
organisatorisk styrka, för att kunna agera långsiktigt och inte bli beroende av projekt för
sin finansiering. En sådan aktör behöver vidare även ha en tydlig legitimitet inom både
näringsliv och offentlig sektor. Sannolikt behöver en sådan aktör också ha en legitimitet
inom akademin eller hos andra innovationsaktörer. Utvärderaren tolkar programmålen i
det här avseendet som att målet bör ha varit att skapa minst en sådan aktör för var och en
av de fyra styrkeområden som man menar skulle utgöra innovationsmiljöerna.
Utvärderaren konstaterar att flera aktörer under genomförandet har tagit viktiga steg i
riktning mot att utvecklas till sådana strukturbärande aktörer.
Utvärderarens anser att programmet hade kunnat arbeta mer aktivt för att stärka dessa
aktörer i en sådan framtida roll. Från regionens sida hade man till exempel kunnat vara än
tydligare med vilka målbilder man såg från dessa aktörer och hur man ser på den
långsiktiga organiseringen och finansieringen av ett sådant strukturbyggande arbete från
regionernas sida. I programmet hade man också kunnat stimulera fler
legitimitetsskapande insatser runt sådana nyckelaktörer.
Slutsatsen blir därför att befintliga strukturbärande samverkansaktörer har stärkts, och
nya har delvis etablerats. Det återstår dock ytterligare ett långsiktigt och målmedvetet
arbete innan Region Gotlands tillväxtarbete kan vila på hållbara och lärande
genomförandestrukturer inom alla centrala styrkeområden.
På väg mot hållbara innovationsmiljöer
I relation till målet om utvecklingen i riktning mot fyra innovationsmiljöer konstaterar
utvärderaren att det är tydligt att man ännu inte har skapat fyra långsiktigt hållbara
innovationsmiljöer på Gotland.
Inom området Ny Industriell utveckling saknas till exempel tydliga mål för vad en sådan
miljö handlar om. Dessutom saknas en central aktör för att bygga en sådan
innovationsmiljö runt.
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Inom området Hållbara livsmedel och maritima näringar är det vår bedömning att man har
kommit betydligt längre. Gotland Grönt Center har stärkts, utvecklat och breddat sin roll.
Det finns mer att göra när det gäller samverkan mellan de två delarna av området (gröna
och blå näringar), men inledande steg har ändå tagits. Mer finns också att göra för att
skapa en organisatorisk stabilitet och när det gäller att arbeta med innovationsförmågan i
det lokala näringslivet.
Inom området Besöksnäring och kultur finns fortfarande en viss otydlighet mellan
aktörerna. Vår bedömning är att strategin inte fullt ut lagt grunden för etablerandet av
besöksnäringen som en gemensam etablerad innovationsmiljö på Gotland, inom ramen för
programmet. Mer återstår att göra, och sannolikt kommer effekterna av Coronapandemin
att kräva ett nytänkande inom flera delar av strategin för den gotländska besöksnäringen
framöver.
Inom digitaliseringen har flera viktiga steg mot ökad tydlighet i arbetet tagits under
programmet. Arbetet har utvecklats och givits en mer strukturerad form. Även kopplingen
till besöksnäringen och kulturarvsområdet är ett viktigt resultat. Samtidigt skiljer sig
digitaliseringen som innovationsmiljö åt, jämfört med flera av de andra miljöerna. Vår
bedömning är att digitaliseringen främst ska ses som en beståndsdel i alla näringars och
verksamheters utveckling. För att Gotland ska ligga långt framme när det gäller
digitaliseringen är det därför centralt att digitaliseringen byggs in i Gotlands andra
styrkeområden och innovationsmiljöer, främst som ett verktyg att med digitalt grundade
innovationer bidra till utvecklingen av regionens besöksnäring och utvecklingen av den
lokala livsmedelsnäringen.

6.1

Utvärderarens rekommendationer

Utvärderaren har blivit ombedd att lämna rekommendationer med anledning av de
observationer som har gjorts i samband med uppdraget att utvärdera Hållbara Gotland.
Nedan följer en sammanfattning av dessa rekommendationer.32

Rekommendationer till Region Gotland





Att fortsätta arbetet med att skapa starka innovationsmiljöer, men att samtidigt
ytterligare koncentrera insatserna.
Att fortsätta att utveckla och främja digitaliseringsarbetet som en motor inom
innovationsmiljöerna, inom övriga näringslivet och inom samhällsbyggandet.
Att utveckla sin strategi för att skapa och stärka plattforms- och
drivkraftsaktörerna inom innovationsmiljöerna och inom digitalisering – fokusera
på hur man skapar en långsiktig finansiering och styrning för dessa organisationer.
Att fortsätta att främja projekt med innovationshöjd, både i företag och genom
systeminnovationer, låt plattformsaktörerna arbeta med förstudier.

Rekommendationer till Tillväxtverket


32

Att undersöka hur det skulle kunna vara möjligt för staten att agera mer samlat
när det gäller att stödja enskilda regioners utveckling, till exempel i samband med
en kris eller liknande.

Tillväxtverkets och Region Gotlands rekommendationer till regeringen redovisas i kapitel 2.2.
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Att utreda förutsättningarna för verket att initiera en samordning av olika statliga
myndigheters insatser, till exempel i form av vilka krav det skulle ställa på
regeringens beslut.

Rekommendationer till Regeringen



Att låta utreda hur regeringen bäst kan bidra till kommuners eller regioners
utveckling vid den här typen av händelser.
Att tillsätta en utredning som ser över ändamålsenligheten i regionernas
verktygslåda för att klara det regionala utvecklingsuppdraget. Några frågor en
sådan utredning skulle behöva arbeta med är:
o Hur kan man skapa en större strategisk långsiktighet (komma ifrån det
stora projektberoendet)?
1.
Hur kan man jobba med att strategiskt involvera olika statliga myndigheter
i det regionala tillväxtarbetet?
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Programlogik Hållbara Gotland
Projektportfölj Hållbara Gotland
Förteckning insatser Hållbara Gotland
Utvärdering Hållbara Gotland
Ekonomisk redovisning för slutrapport Hållbara Gotland

Ekonomisk redovisning för slutrapport Hållbara Gotland
Finansiering
Regionala
anslaget

Näringslivsanslaget

Bidrag

0

Anslag

36 723

Summa

36 723

Förvaltningsanslaget

SUMMA
0

5 168

41 891

5 168

41 891

3 450
154
205

3 450
1 408
212

0

3 809

5 070

0

3 809

40 778

2 941

0
43 291

130%
5 436
1 359
5 168

94%
5 436
1 359
42 137

0

Verksamhetskostnader
-Personalkostnader
-Köpta tjänster
-Övriga kostnader
S:a verksamhetskostnader

0
1 254
7
1 261

Transfereringar

35 708

Summa utbetalningar

36 969

Att återbetala
BUDGET

0
40 350

Utfall mot budget, %
Antal timmar
OH-påslag (250 kr/h)*
Summa inkl OH-påslag

92%
0
0
36 969

35 708

0%
0
0

Nyckeltal
Näringslivsanslaget

Särskilda medel
Andel transfereringar/
summa utbetalningar
Andel
verksamhetskostnader/
summa utbetalningar
Personalkostnader/
verksamhetskostnader
Köpta tjänster/
verksamhetskostnader

Förvaltningsanslaget

SUMMA

97%

0%

0%

88%

3%

0%

100%

12%

0%

0%

91%

68%

99%

0%

4%

28%
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