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ÅRET SOM GÅTT
Föreningen och dess medlemmar gör skillnad! Att på ett samlat och strukturerat
sätt driva viktiga frågor är det bästa sättet att komma framåt. Näringslivet på
Gotland gör ett fantastiskt jobb och bidrar varje dag till att Gotland är vad det är.
Gotland har ett utbud som de flesta platser i vår storlek endast kan drömma om!
Även 2020 var ett år då Tillväxt Gotland bedrev grundverksamheten till 100
procent finansierad av medlemsintäkter. Föreningen har en aktiv styrelse
bestående av 13 personer samt en verksamhetsledare och en kommunikatör på
20%. Kontoret är beläget på Donners plats där utrymmen finns för möten och
konferenser. Eftersom verksamheten också växt med olika projekt de sista åren
så har föreningen totalt sju anställda.
Året har kännetecknats av hög aktivitetsnivå som till stor del påverkats av
pandemin. Genom det Tillväxt Gotland gör vill vi bidra till:
•
•

Regional hållbar tillväxt och fler företagsetableringar
Ett bättre företagsklimat och ett bättre samarbete

Tillväxt Gotland är en lokal näringslivsorganisation som växer. De sista åren har
nätverket utökats och gått från 200 till idag cirka 800 medlemmar som på olika
sätt är anslutna. 800 medlemmar som kan vara med och påverka föreningens
arbete genom sitt ”ägande”. Nätverket är utspritt över hela Gotland och finns i alla
branscher.
Tillsammans med övriga näringslivsorganisationer har vi under året jobbat vidare i
vår gemensamma näringslivsberedning. Även här har vi fått lägga lite av ordinarie
frågor åt sidan för att istället fokusera på uppgifter som behöver göras med
anledning av pandemin.
På uppdrag av våra medlemmar har vi sökt EU pengar för att kunna förverkliga en
del av de önskemål som finns. Vi driver nu ett större ESF projekt som heter Alla
behövs på Gotland med två anställda samt ett ERUF projekt som också har två
anställda. Till detta gör vi olika lokala projekt och totalt är vi nu sju anställda. Bland
pågående projekt kan nämnas:
•
•

Sustainable Speis (ERUF). Två personer är anställda för att jobba med
måltidsturism och hur Gotland kan locka fler besökare genom just
måltiden.
”Operation Matbyrån”. Tillsammans med Gotland Grönt Centrum och LRF
Gotland skapa ”en väg in” för den gotländska mat- och livsmedelsnäringen
och även engagera övrigt näringsliv för att än mer jobba tillsammans. Två

2

•

•
•

personer anställda, en hos Tillväxt Gotland och en hos Gotland Grönt
centrum.
Industriell Symbiosis Park. Tillsammans med IVL, svenska miljöinstitutet,
utreds möjligheterna för att skapa en modern och hållbar industripark.
Arbetet kommer att ta två år och målet är att skapa en ny industripark på
minst 10000 kvadratmeter
Alla behövs på Gotland (ESF). Två personer anställda som jobbar med att
få personer som står långt från arbetsmarknaden in i riktiga arbeten
Idékontoret. Tillväxt Gotland tillsammans övriga organisationer i
näringslivsberedningen handhar medel från Region Gotland som företag
drabbade av pandemin kan söka. En person anställd som koordinator.

Under året har vi också jobbat vidare med att få en handels/framtidsutredning till
stånd. En sådan utredning ska vara ett praktiskt verktyg för kommande
översiktsplan som Region Gotland börjar med under 2021. Ansökan om medel har
gjorts och har i skrivande stund blivit beviljat.
Slutligen så har under året ett stort arbete gjorts på att ta fram de gotländska
ståndpunkterna för kommande kommunikationer mellan Gotland och fastlandet. I
Trafikrådet har Tillväxt Gotland varit aktiva och kontinuerligt fört fram våra
medlemmars ståndpunkter. Till detta har till detta har vi också tagit fram
rapporten ”Kommunikationer som ger Gotland växtkraft”. Den visar med all
önskvärd tydlighet kopplingen mellan goda kommunikation och Gotlands
möjlighet att fortsätta växa.

Visby mars 2021/Styrelsen för Tillväxt Gotland

Paul ”Dino” Larsson, ICA Maxi Visby, ORDF. Christer Bruzelius, Destination Gotland. Jenny Sander, Cementa AB. Eva
Engström, Gotländska utvecklingsbolag i samverkan. Murat Eldenblom, Gotlands internationella företagarförening.
Martin Becker, Länsförsäkringar. Dan Kolmodin, Arriba. Mathias Cöster Uppsala universitet Campus Gotland. Magnus
Larsson, McDonald’s. Johan Granath, E-Go AB. Nancy Yossef, egen företagare. Markus Moisejeff, PayEx. Cecilia Daun,
egen företagare.

3

PRIORITERADE KONTAKTYTOR 2021
Här anges i första hand kontaktytor gentemot det offentliga. Viktiga nätverk där vi
ska representera våra medlemmar och de arbeten och projekt vi har igång.
Näringslivsberedning
Tillväxt Gotland, LRF Gotland, Företagarna, Svenskt Näringsliv, Gotlands förenade
besöksnäring, Gotland Handel och Visby centrum driver tillsammans rådet. Med
oss har vi också Region Gotlands chef för hållbar tillväxt samt ansvarig tjänsteman
för företagsklimat.
Antal möten har under året blivit betydligt fler med anledning av pandemin. Vi har
tillsammans fått vara remissinstans för Region Gotland i frågor som rör vilka
resurser som ska tillföras vårt näringsliv.
Tillväxtrådet
Arrangeras av Region Gotland med viss delaktighet från olika
näringslivsorganisationer som Tillväxt Gotland, LRF Gotland, Företagarna, Svenskt
Näringsliv, Gotlands förenade besöksnäring med flera.
Trafikråd
Arrangeras av Region Gotland med näringslivsorganisationer, universitet m fl som
deltar. Tar upp frågor som rör Gotlands infrastruktur, färjor, flyg, vägar mm.
Kompetensråd
Leds av Region Gotland. I rådet sitter alla aktörer som på något sätt har med
kompetensförsörjning på Gotland att göra. Arbetet handlar om att matcha utbud
och efterfrågan av arbetskraft.
Rådet håller på att ta fram nya arbetsformer och kommer att delas upp i ett
strategiskt och ett operativt råd. Tillväxt Gotland deltar i det strategiska rådet.
Studie- och yrkesmässa
Skolan på Gotland arrangerar och vi är med och skapar en mötesplats mellan de
olika gymnasieprogrammen och våra branschgrupper.
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AKTIVITETER 2021
Tillväxt Gotland ska samla det gotländska näringslivet för att ge service och
inspiration. Normalt gör vi ca 55 aktiviteter, allt från frukostmöten till årets stora
Företagardag i kongresshallen. Under rådande pandemi är det osäkert på vilka
aktiviteter som kan genomföras. Vi försöker lösa det mesta genom videomöten
vilket har visat sig fungera mycket bra.
Just nu planerar vi för att höstens stora Företagardag som är torsdagen den 21
oktober ska kunna genomföras fysiskt.
Nedan listar vi de aktiviteter som vi normalt brukar genomföra.
Branschträffar
Vi fortsätter med olika typer av branschträffar. Några av branschnätverken, ex
handel och industri, är vi med och driver själva. I övriga finns vi med i olika grad
efter behov. Gotlands åtta största branscher är bygg, fastighet, handel, industri,
transport, lantbruk, bank/finans samt hotell/restaurang.
Frukostmöten
Frukostmöten är ett trevligt forum där vi har olika teman efter behov och
önskemål. Utvecklingen av pandemin får styra när vi kan börja ses på det sättet
igen.
Träffa gotländska politiker
Tidigare har vi träffat gotländska politiska partier för att berätta om vår
verksamhet och skapa förståelse för hur vårt näringsliv jobbar. Ambitionen är att
även under 2021 få komma ut och berätta om vår verksamhet och om vårt
näringsliv.
Företagardagen 2021
Datumet är satt till torsdagen den 21 oktober. Om det går att genomföra kommer
vi att fortsätta arbetet och temat från 2019 där vi hade de globala målen som
tema. Företagardagen är en aktivitet som starkt förknippas med fysiska möten.
92 möjligheter
Inspirationsdag om platsutveckling i samverkan med andra organisationer. Till
skillnad från företagardagen som har målgruppen företag/entreprenörer så
vänder sig denna aktivitet till både eldsjälar och entreprenörer. Många av
besökarna representerar olika utvecklingsbolag, bygdegårdsföreningar etc. 2021
kommer inte att ha någon fysisk aktivitet utan istället inrättas Studio 92 som
kommer att innehålla tre olika filmer på tre olika teman. Platsutveckling,
energiomställning samt eldsjälar.
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Investerarnätverk
Under året har vi bildat ett investerarnätverk. Syftet är att samla gotländska
investerare för att stärka dom i sina roller samt att också då stärka möjligheten för
gotländska företag att hitta kapital. För detta har vi också ingått avtal med den
nationella organisationen Connect.
Kommunikation/Marknadsföring
Under året har vi anställt en kommunikatör på 20%. Målet är att öka kännedomen
om vad vi gör i syfte att öka medlemsnyttan. Vi syns nu mer aktivt via sociala
medier, medlemsbrev och hemsida.
Budget 2021
Budgeten avser ordinarie verksamhet, dvs alla projekt exkluderade. Varje projekt
ska bära sig självt och har en egen budget. Den ordinarie verksamheten ska inte
vara beroende av projekten och är helt självfinansierad av medlemsintäkter.
Utfall 2020

Budget 2021

Nettoomsättning

1270

1365

Övriga intäkter

200

0

S.a intäkter

1470

1365

Externa kostnader

504

440

Personalkostn

796

920

S:a kostnader

1301

1360

Resultat

169
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Årsstämma
Kommer att hållas 11 mars via Zoom.

Visby mars 2021
Roger Hammarström

Paul ”Dino” Larsson

_____________________________
Verksamhetsansvarig

___________________________
Ordförande
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