32 steg mot ett starkare gotländskt näringsliv
Vi måste ta ett ordentligt och samlat grepp över hela näringslivet på Gotland. Vi behöver
höja tempot. Vi måste bli bättre på att samarbeta. Vi måste helt enkelt ta bort de hinder
som finns för det gotländska näringslivets tillväxt.
För att få en samlad bild av vilka tillväxthinder de gotländska företagen tampas med har
vi på Tillväxt Gotland (TvG) sedan vintern 2016 intervjuat, samtalat och haft ett stort
antal möten med olika delar av det gotländska näringslivet. Vi har velat skapa en
övergripande bild av vad som kortsiktigt skulle kunna göras för att skapa en ännu bättre
tillväxt på Gotland. Vi har valt att titta på vilka kortsiktiga åtgärder som kan vidtas
under perioden 2016 till 2018, och som samtidigt stödjer målet med en långsiktig och
hållbar samhällsutveckling på Gotland. TvGs roll är att se på detta ur ett branschöverskridande tillväxt perspektiv och att de 32 punkterna blir ett tvärsnitt av viktiga
frågor som vi arbetar med.
Vi har landat i ett 32-punktsprogram som vi har delat in i 10-olika branscher eller
industrikluster. Att dom är indelade i olika industrier innebär inte att dom är isolerade
från varandra. Tvärtom måste alla delar hänga ihop. De är beroende av varandra för
optimal effekt på tillväxten.
Det handlar om allt från att underlätta för vindkraftsutbyggnad för en grönare energi, till
att bygga ut kollektivtrafiken och utnyttja de byggnader, som idag står tomma, till
bostäder.
Kartläggningen och förslaget på vad som behövs har Tillväxt Gotland gjort. Hur det ska
göras måste hela ön tillsammans komma fram till och ta tag i – från Region Gotland, till
de enskilda företagarna. Tillsammans kan vi få det Gotländska näringslivet och hela ön
att växa. Några av våra punkter är redan påbörjade under 2016.
Styrelsen Tillväxt Gotland september 2016.

Bank & Finans
Kapitalanskaffning
Utveckla ett ännu
bättre stöd för
kapitalanskaffning till
näringslivet på
Gotland.

Bygg
Byggbar mark
Bidra till att andelen byggbar
mark över hela ön utökas.

Fastighet
Hamnutveckling
Utveckla samhällen med
hamn genom nyetablering av
verksamheter inom industri
och turism samt utveckla
möjligheterna att bo där.

Fler företag
Bidra till att fler små och
medelstora företag etablerar
sig och att fler befintliga bolag
skriver sig på Gotland.

Bygglov
Bidra till bättre e-tjänster för
bygglovsansökan och att fler
bygglovshandläggningsärenden
verkställs inom utsatt tid.
Nya bostäder
Bygga fler enklare boenden
med låga boendekostnader,
t.ex. studentlägenheter.

Fastighetsförädling
Öka förädlingen av det
fastighetsbestånd som ägs av
såväl regionen som
näringslivet.
Parkeringsstrategi
I samverkan med berörda
delar av näringslivet utveckla
en parkeringsstrategi för de
gotländska tätorterna.

Upphandlingar
Få fler gotländska byggföretag
att medverka i upphandlingar.

Lägre boendekostnader
Åstadkomma lägre
boendekostnader genom en
effektivare
fastighetsförvaltning.

Handel
Ökad export
Skapa ett exportcentrum som
stödjer små och medelstora
företags etablering på
exportmarknader.

Hotell och restaurang
Gotlands hamnstäder/orter
Utveckla verksamheter i
hamnorterna på ön i syfte
att öka den lokala
besöksnäringen.

Industri
Samverkan naturområden
Ökad medverkan vid
utveckling av natura 2000områden, i syfte att balansera
utbredningen av dessa
gentemot industrins behov.

Utveckling handelspolicy
Formulera en policy med
riktlinjer för utveckling och
nyetablering av
handelsområden.
Kollektivtrafik till
handelsområden
Bidra till att minska
biltrafiken till
handelsområden genom att
öka kollektivtrafikens
turtätheten samt att
områdena blir mer
tillgängliga för cykeltrafik

Vinterturism
Utveckla besöksnäringen med
inriktning mot unika
vinteraktiviteter.

Hållbar energiproduktion
Öka investeringarna i
teknik för hållbar
energiproduktion.

Kurort Gotland
Utveckla besöksnäringen med
inriktning mot mat, friskvård
och generellt välmående.

Industri- och
hamnutveckling
Utveckla industrier
som har tillgång till de
större hamnarna. De hamnar
som har kommersiell
hamnverksamhet behöver
fortsatt utvecklas ur ett
sjöfartsperspektiv för att
säkra Gotlands transport och
logistik behov..

Parkeringsstrategi
Bidra till utveckling av en
parkeringsstrategi för
handelsområden.

Lantbruk
Vattenförsörjning
Utveckla befintliga och nya
vattenreserver samt initiera
en utredning om
vattenpipeline till
fastlandet.

Transport
Landsbygdstrafiken
Öka kollektivtrafikens
turtäthet på landsbygden i
syfte att stötta utvecklingen
av hamnsamhällen.

Lagar och regler
Öka kompetensen om viktiga
lagar och regelverk.

Eldrift
Utveckla infrastruktur för
eldrivna transportmedel.

Kapitalanskaffning
Utveckla möjligheter att söka
och bidra till crowdfounding
baserad finansiering.

Flygförbindelser
Bidra till att etablera
flygförbindelser från fler
flygplatser än Bromma.

Förädlingsgrader
Genom utveckling av
sharefarming uppnå
kostnadseffektivisering
samt utveckla
jordbruksprodukters
förädlingsgrader.

Anslutningstransporter
Utveckla persontransporterna
till och från hamnar och
flygplatsen.

Övrigt
Utbildningssamverkan
Bidra till ökad samverkan
mellan näringsliv, studenter,
lärare och forskare vid
Campus Gotland och
folkhögskolan.

Kulturen som
tillväxtfaktor
Medverka i etablering och
vidareutveckling av
kulturevenemang som året
runt bidrar till ökat antal
inresande besökare.
Bro till Fårö
Bidra till att byggandet av en
bro mellan Fårö och
Gotländska fastlandet
initieras.

