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GOTLAND

Tänk stort
– tänk grönt!

Gröna kandidater till regionfullmäktige 2014.

Samhället måste ställas om så att det håller sig inom ramarna för vad
planeten tål. Det är bråttom men inte för sent. I ett demokratiskt,
jämställt och kreativt samhälle är förändring möjlig.
Vi vill att Gotland ska vara en öppen plats där saker händer och idéer
förverkligas. Vi vill att det ska finnas en mångfald av människor och utrymme
för nya möten och nya idéer. En regions tillväxt och utveckling är beroende av
kreativa människor och att platsen i sig är attraktiv. Vi vill värna om talang,
teknologi och tolerans samt om de unika natur- och kulturvärden som finns här.
Vi på Gotland har stora möjligheter att möta de globala utmaningarna samtidigt
som detta kan skapa många jobb. Vi vill se ett Gotland som drar till sig
investeringar i modern teknik för grön omställning – hela Gotland som ett
växthus för företag som vill och kan anta utmaningarna!
I detta manifest presenteras hur miljöpartisterna på Gotland vill arbeta under
mandatperioden 2014-2018 om vi får ditt förtroende i valet till
regionfullmäktige.
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LÄRA OCH VÄXA

Lisbeth Bokelund besöker Gråboskolan där barnen gör kretsloppsflaskor.

Varje människa har en kraft och potential inom sig. Utbildning,
möten och kreativa sammanhang som inspirerar och väcker egen
skaparlust bidrar till att fler kan förverkliga sig själva och sina
drömmar.

1. Skolan behöver tid, tillit och resurser

Sverige och därmed Gotland behöver en ny skolpolitik. En politik som ger
lärarna tid att se varje elev. Skolan behöver tid, tillit, resurser och en politik
som värderar lärarna som en av samhällets allra viktigaste yrkesgrupper. Vi vill
satsa på varje elevs möjligheter att klara skolan och ge skolan mer resurser och
arbetsro. Även om “förstalärarsystemet” är bra genom att det tillför löneresurs
till läraryrket, så motsvarar det inte vår syn att läraryrket som helhet måste
prioriteras och uppvärderas. Vi vill ge samtliga lärare bättre arbetsvillkor och
högre lön. Vi vill även öka antalet speciallärare och specialpedagoger samt ha
bemannade skolbibliotek. Detta är en viktig kvalitetssatsning för att fler elever
ska få en bra skolgång. Vi vill behålla en bra geografisk spridning av skolor.

2. En skolmiljö som stimulerar

Forskning visar att en genomtänkt och stimulerande lärmiljö är viktig för inlärning och välmående. Vi vill förbättra skolmiljön både inne och ute på grund-,
förskola och gymnasium. För att orka en hel skoldag behövs näringsriktig och
god mat som serveras i lugna och fräscha lokaler. Vi vill fortsätta satsningen
på närproducerad, ekologisk och vällagad skolmat samt införa fler vegetariska
rätter på menyn.
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3. Ge alla unga framtidstro och möjligheter

Det finns ungdomar som inte klarar skolan, visar upp självskadebeteende eller
hamnar i drogmissbruk. Vi vill kunna sätta in rätt stödinsatser i ett tidigt skede.
Uppdraget till barnavårdscentralen och förskolan att identifiera barns särskilda
behov redan när de är små behöver förtydligas. Vi vill också stärka barnhabiliteringens terapeutiska roll samt ha fler speciallärare i klassrummen. Vi vill att
satsningen på sommarjobb till unga samt projekt som “Ungdomskraft” behålls
och utvidgas.

4. Universitetet som motor för regional utveckling

Uppsala Universitet Campus Gotland är en viktig motor för utvecklingen i
regionen som övriga samhället behöver samspela med. Möjligheten till en högre
utbildning innebär att fler lockas att stanna på ön eller vistas här en längre
period. Det är också en tillväxtplats för tankar och idéer där kreativa människor
samlas och utvecklas. Vi vill att Region Gotland tillsammans med universitetet
och näringslivet ska vara en aktiv part för att förverkliga nytänkande
utvecklingsidéer. Vi vill stödja universitetet i att klara behovet av bostäder till
studenter, lärare och gäster. Vi vill också att specialutbildningar blir förlagda till
Gotland som svarar mot arbetskraftsbehovet på ön.

5. Kulturens och konstens betydelse för ett attraktivt och
innovativt samhälle

En betydande del av Gotlands attraktionskraft är kulturlandskapet samt våra
samtida konstutövare och de kulturella näringarna. Vi vill därför lyfta fram
kulturpolitiken som en väsentlig faktor i bygget av en attraktiv plats att leva och
arbeta på. Vi vill att regionen står för en tydlig kulturell infrastruktur i form av
kvalitativa länsinstitutioner och undervisning inom olika konstarter.
Institutionerna ska samverka med fria kulturutövare och andra aktörer. Vi vill
stärka biblioteken som kulturmötesplatser över hela Gotland. Vi vill arbeta för
förbättrade villkor för att främja konstnärlig verksamhet genom exempelvis
finansiering, ersättningssystem och kompetensutveckling. Vi vill undersöka
möjligheten att garantera alla barn på Gotland en plats i Kulturskolan. Vi stödjer
och ser gärna mer av den verksamhet som Skapande skola står för.

6. Ett starkt föreningsliv

Ett starkt och mångsidigt föreningsliv gör Gotland till en attraktiv plats att bo
och verka på. Det skapar delaktighet och gemenskap och bidrar till ett levande
närsamhälle baserat på demokratiska värden. Vi vill att föreningslivet lyfts fram
som den viktiga utvecklingsfaktor som det är. Vi vill att det ska vara
okomplicerat att söka stöd genom bland annat lättillgänglig och tydlig
information. Vi vill särskilt uppmuntra ungdomars engagemang och se till att det
finns en jämlik och jämställd fördelning av resurserna.
LÄRA OCH VÄXA
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JOBB OCH
HÅLLBAr TILLVÄXT

Isabel Enström pratar energiomtställning med Biogas Gotland i Bro.

Vi behöver skapa förutsättningar till nya arbetstillfällen. På så sätt
kan fler få en inkomst och därmed bo och verka på Gotland. Bostäder
och annan infrastruktur ska byggas på ett hållbart sätt.

7. Ett gott näringslivsklimat

Vi vill stärka småföretagare bland annat genom att ta bort arbetsgivarens
sjuklöneansvar. Vi vill inom regionen eftersträva skyndsam och korrekt
handläggning, snabba svar, öppen och tydlig dialog. Vi vill bidra till byggandet av
nödvändig infrastruktur som bredband. Vi vill satsa på nyföretagande och entreprenörskap inom de gröna näringarna som mat- eller energiproduktion, kultur
och ekoturism. Vi vill genom lämpliga utbildningsmöjligheter säkra tillgången
till arbetskraft som företagare på Gotland efterfrågar för att kunna utvecklas.

8. Framtidens energi är förnyelsebar och lokalproducerad

En omställning till 100% förnyelsebar energiförsörjning på Gotland är nödvändig och möjlig! Nödvändig för att möta klimathotet, minska känsligheten mot
kommande oljeprisstegringar och för att säkerställa en trygg energitillförsel
i framtiden. Möjlig eftersom vi har goda förutsättningar på Gotland med ett
bra vindläge, många soltimmar och ett aktivt jordbruk. En stabil infrastruktur
behövs för att kunna förverkliga potentialen på Gotland att producera grön
6
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energi. Vi vill att en ny elkabel mellan fastlandet och Gotland ska vara på plats
så fort som möjligt. Vi vill särskilt främja etableringen av solenergiparker där
mark redan har tagits i anspråk av vindkraftverk. Vi vill också göra det möjligt
för enskilda hushåll att bidra till energiproduktionen. Vi vill att Region Gotlands
fordonspark blir helt fossilfri och därmed stimulerar en utbyggnad av biogasinfrastrukturen. Vi vill även stimulera framväxten av bilpooler som drivs med
förnybara bränslen.

T
Grön Energi ger
Nya jobb på Gotland

9. Fler bostäder och ett långsiktigt samhällsbyggande

Samhällsplaneringen ska genomsyras av en helhetssyn där människans
välmående och miljön sätts i centrum. Byggandet ska ske på ett yteffektivt,
resurseffektivt och klimatsmart sätt, samtidigt som höga natur- och kulturvärden
ska skyddas. Där Region Gotland har möjlighet att ställa höga krav på
energieffektivitet, miljövänlighet samt bostadstyp ska detta utnyttjas. Vi vill att
det byggs framför allt hyresrätter men också andra lägenhetstyper och boendeformer. Vi vill ta särskild hänsyn till att tätorternas grönområden bevaras och
utvecklas. Vi vill bidra till byggandet av mindre lägenheter för unga och
pensionärer på landsbygdens centralorter.

10. En modern färjetrafik till rimliga priser

Gotland är beroende av färjetrafiken. Den är en förutsättning för näringslivets
utveckling och för oss som bor på ön. Vi vill att bosatta, turister och anhöriga ska
kunna ta sig till och från ön till rimliga priser. Vi vill även att färjorna så fort som
möjligt ska ställas om till att drivas med miljöanpassade bränslen. Detta för att
möta klimathotet men också för att i framtiden kunna försäkra en trygg
bränsleförsörjning till vår livsnerv. Vi vill se ett teknikutvecklingsprojekt kring
vätgas där öns vindkraftspotential och behov av stora mängder förnybara
bränslen kan bli basen för nästa generations färjor.

11. Badhus vid Gutavallen

Visby behöver ett nytt badhus med småbarnsbassäng. Vi vill hitta samarbetsformer med förenings- och näringslivet för att kunna kombinera detta behov
med en satsning på ett äventyrsbad som kan lokaliseras till grusplanen på
Gutavallen. På så sätt skulle en mycket efterlängtad attraktion för
gotlänningarna kunna bli en ny reseanledning för besökare. Badhuset skulle
också bli en nödvändig förstärkning för Österscentrum med omnejd där vi vill se
en livskraftig stadskärna med god service och kollektivtrafik.
JOBB OCH HÅLLBAR TILLVÄXT
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U
cykel och buss är
framtidens färdmedel

12. Bra fungerande kollektivtrafik ger ökad frihet

En väl fungerande kollektivtrafik gör det lättare att bosätta sig på landsbygden.
Även i stadsmiljö minskar det behovet av att använda bilen och ökar
möjligheterna att förflytta sig. Vi vill att avgångstider, linjesträckning och
snabbheten på kollektivtrafiken anpassas med målet att öka antalet resor med
50% till år 2018. Vi vill till exempel införa direktbuss från Burgsvik-Visby med
enbart stopp på Hemse och i Roma. Stomnäten ska trafikeras med 30 minuters
intervall. Kompletterande stadsbussar behövs med en linje Väskinde-Västerhejde. Vi vill att det ska vara enkelt att kunna ställa bil eller cykel vid fler busshållplatser för att underlätta kombinerade resor med andra transportsätt.

13. Cykla för en bättre miljö och hälsa

Cirka 30% av antalet bilresor är idag kortare än 3 km och hälften är kortare än
5 km. Att cykla är både bra för hälsan och miljön varför vi vill att fler ska kunna
välja cykeln framför bilen där det är möjligt. Vi vill därför anpassa väginfrastrukturturen så att den gör det attraktivare att cykla. Detta innebär till exempel att
länsvägarna behöver breddas och ljussättas för att öka tryggheten. På några väl
valda platser måste körbanor och cirkulationsplatser markeras för cyklister. Det
behövs även andra mindre justeringar för att cyklister ska få en bekväm
körsträcka. Vi vill också att Region Gotland som enskilt största arbetsgivare på
ön ska stimulera sina anställda till att cykla.
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GEMENSKAP, HÄLSA
& VÄLBEFINNANDE

Stefaan De Maecker brinner för en bra hälso- och sjukvård.

Vi värnar om vår välfärd och en högkvalitativ vård och omsorg. Det
är viktigt att kunna känna gemenskap och kunna få hjälp för att må
bra.

14. Äldres rätt till trygghet och gemenskap

Vi vill skapa mötesplatser för att alla som vill ska kunna få uppleva samvaro och
gemenskap. Att utveckla daglig verksamhet är en väg att gå och driva ett
samarbete mellan Region Gotland, frivilligorganisationer och pensionärsorganisationer för att få ett brett utbud av aktiviteter och mötesplatser. Den som
behöver vård måste också kunna känna sig trygg med att få den hjälp man
behöver. Vi vill därför ha en vårdkedja som fungerar med ett bra samarbete
mellan hemtjänst, hemsjukvård och hemtagningsteam som följer upp
sjukvårdsinsatser så att ingen blir felbehandlad.

15. En jämlik, patientsäker och modern hälso- och sjukvård

Vården ska hålla god kvalité och behöver ständigt utvecklas. Vi vill att de allt
större möjligheterna till vård ska komma alla till del och vara skattefinansierade
istället för att den enskilda förväntas bekosta en allt större del själv. Vi vill att en
helhetssyn på människan och människans omgivning ska genomsyra hälso- och
sjukvården. Patientens självbestämmande och delaktighet är viktigt. Lika viktigt
GEMENSKAP, HÄLSA & VÄLBEFINNANDE
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är också att man får vård efter behov och att de svårast sjuka patienten prioriteras. Vi vill att skador orsakade på grund av brister inom vården till varje pris
ska undvikas och att oönskade följder orsakade av medicinering behöver få ännu
högre prioritet. En patientsäker vård kräver att sjukvårdspersonal får tid för sitt
arbete och möjligheter till kompetensutveckling och reflektion samt en lyssnande
ledning som ser till helheten. Vi ser ett stort behov av samordning mellan olika
vårdformer, exempelvis mellan primär- och akutvård och äldreomsorg.

U
VÅrden ska ha en
helhetsyn på Människan

16. Ökad psykisk hälsa

Psykisk ohälsa har ökat i vårt samhälle bland unga, medelålders kvinnor
och bland äldre. Det är en av våra vanligaste orsaker till sjukskrivningar,
självskadebeteenden, missbruk och självmord. Vi vill kraftsamla för att vända
denna utveckling genom att vården ska ha en helhetssyn på människan. Målet
ska vara att behandla sjukdomens orsak och inte symptomen. Vi vill att
patienten ska vara delaktig i sin egen vårdinsats för att öka förmågan till eget
tillfrisknande. Vi vill att nya vårdformer ska kunna tas tillvara genom att lägga
stor vikt vid möjligheter till kompetensutbildning.

17. Fokus på att förebygga sjukdomar

Rökavvänjning och möjlighet till rådgivning kring alkoholkonsumtion, motion
och kost kan underlätta att vi väljer en hälsosammare livsstil. Vi vill att
hälso- och sjukvården ska fortsätta öka sitt fokus på att underlätta möjligheter
att leva ett hälsosamt liv i syfte att undvika sjukdomar och vara frisk. Men
folkhälsoperspektivet behöver vara förankrat i många fler verksamheter. Det
handlar om livsvillkor så som till exempel utformning av bostadsområden och
god arbetsmiljö med möjlighet till delaktighet och inflytande, liksom makt över
sin vardag. Vi vill satsa på ett samordnat arbete kring folkhälsan som omfattar
den fysiska samhällsplaneringen, kultur- och fritidsverksamhet, skolan och
hälso- och sjukvård.
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MILJÖ

Storslagen natur vid Bästeträsk.

Miljö är inte en sakfråga bland andra sakfrågor. Det handlar om
hushållning med jordens naturresurser: att inte utarma, förgifta och
förstöra det vi behöver. Vi måste ha en bra livsmiljö även för
framtida generationer.

18. Vattnet är avgörande för framtiden

Vi behöver säkra tillgång till tillräckligt sötvatten av bra kvalité på Gotland. Under vissa delar av året råder vattenbrist och många brunnar får anmärkningar.
Det är därför viktigt att nederbörden från de blötare månaderna kan hållas kvar
på land och att vi gör insatser för att minska föroreningar. Vi vill att alla våra
kommunala vattentäkter får ett vattenskyddsområde. Vi vill att vattenförsörjning
alltid ska gå först i avvägningen mellan kalkbrytning och öns vattenförsörjning.
Vi vill att regionen bidrar till återskapande av våtmarker för att rena vattnet
och öka vattentillgången även under torrare perioder. Vi vill skapa lösningar
som liknar naturen och dess kretslopp och hitta alternativ till dyra, storskaliga
VA-lösningar som släpper ut stora mängder vatten i Östersjön. För att minska
trycket på reningsverken vill vi att regnvatten som rinner av fångas upp i
uppsamlingsdammar, planerade grönstrukturer och växtlighet på mark och tak.

MILJÖ
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19. Vi möter klimatförändringarna

Klimatanpassning av samhället är en ödesfråga eftersom det handlar om
livsvillkoren för våra barn och barnbarn. Den nödvändiga omställningen har
bara börjat men det är bråttom. Frågan är global, europeisk och nationell
men det finns mycket att göra även hos oss på Gotland. Vi vill se Gotland ta
stora kliv mot klimatneutralt boende, klimatneutrala resor och klimatneutral
matförsörjning. Vi vill se detta genomföras vid till exempel nybyggande och
restaurering av bostäder, vid utveckling av biobränslen, vid inköp av livsmedel
och vid fortsatt omställning av jordbruket. Vi vill ta hänsyn till kommande
klimatförändringar i stadsplaneringen.

U
en nationalpark ger
möjligheter

20. Nationalpark Bästeträsk

Den nordgotländska sjön Bästeträsk med omgivningar består av omfattande
ostörda hällmarks- och våtmarkskomplex samt skogar och sjöar med rik
biologisk mångfald. Bebyggelse saknas nästan helt och området är vildmarksartat med särpräglad orörd natur. En nationalpark skulle sätta norra Gotland
på kartan, även internationellt, vilket skulle bidra till en ökad åretruntbaserad
besöksnäring. Detta skapar hållbara och långsiktiga arbetstillfällen på ön. Vi
vill därför aktivt bidra till att Bästeträsk med dess orörda omgivningar ska bli
en nationalpark.

21. Bruka marken hållbart

Jord- och skogsbruket är huvudnycklar i en levande landsbygd. Bördig
jordbruksmark ska behandlas varsamt för att kunna förse även kommande
generationer med livsmedel. Vi vill förhindra att god åkermark exploateras för
andra ändamål än odling. Produktion av skogsbruksråvara är en viktig resurs i
det gotländska samhället och skogsmark ska skötas så att den ger god
avkastning. Samtidigt måste mer gammal skog undantas från kalhuggning så
att vi även i fortsättningen har fungerande skogsekosystem. Vi vill att
skogsägare ska använda sig av alternativa metoder som hyggesfritt skogsbruk
eller blädning på lämpliga marker. Vi vill att Region Gotlands skogsinnehav
används för att utveckla hållbara och alternativa skogsbruksmetoder.
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22. Gotlands stränder - en resurs för alla

Vi vill värna om strandskyddet som innebär en möjlighet att behålla Gotlands
attraktionskraft och upplevelsevärden i många generationer framåt.
Utveckling av publika mötesplatser som restauranger, campingsplatser med
mera behövs och kan förläggas utanför strandskyddet samt i särskilt utpekade
strandnära områden för landsbygdsutveckling, så kallade LIS-områden. Vi vill
även ha en liknande bebyggelsefri zon på våra inlandsklintar då de också har
ett stort värde för upplevelse och friluftsliv.

23. Värna Östersjön

Gotland är helt beroende av att Östersjön kan återhämta sig från den stora
miljöbelastning den har utsatts för under många år. Vi vill stödja lokala
miljöprojekt som syftar till att förbättra kust- och havsmiljöer runt Gotland.
Vår egen påverkan i form av utsläpp av närsalter till havet behöver minskas. Vi
vill även se Region Gotland som en mer engagerad aktör på den
internationella scenen för att driva på Östersjöfrågorna.

24. Nej till oljeutvinning på Gotland

Vi säger bestämt nej till oljeborrning och oljeutvinning på Gotland. Vi vill
värna om vårt grundvatten vilket borrningarna utgör ett hot mot. Om vi överhuvudtaget ska kunna bidra till att lösa klimatutmaningen måste vi dessutom
avstå från att utvinna all olja som vi vet finns i jordskorpan för att använda till
drivmedel och uppvärmning. Gotlands varumärke som grön energiproducent
stärks om vi låter bli att ta upp oljan ur vårt sköra kalkberg.

V
Inga skadliga
kemikalier på våra
förskolor

25. Minska farliga kemikalier i vår vardag

Många av de material och produkter som vi omger oss av i vår vardag
innehåller kemikalier som är direkt skadliga för oss. En del påverkar och stör
kroppens hormonella system, andra ger oss sjukdomar som cancer. Vi vill
som ett första steg rensa bort material med skadliga kemikalier från Region
Gotlands förskolor och grundskolor för att ge en bättre uppväxtmiljö till våra
yngsta medborgare. Vi vill att inspektioner av kemikalier i samhället utförs
mer regelbundet än nu.

MILJÖ
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LIKA RÄTTIGHETER

Vår vision är ett samhälle där alla människor, oavsett bakgrund,
könstillhörighet, könsuttryck, sexuell läggning, härkomst,
funktionsförmåga eller ålder ska ha lika rättigheter, möjligheter
och skyldigheter. Alla individer är olika och samhället ska inte bara
vara anpassat till de som utgör normen.

26. Moderna jämställdhetsmål

Ökade satsningar på jämställdhet bidrar till att kvinnors och mäns, liksom
pojkars och flickors individuella egenskaper tas tillvara, med ett rikare
samhälle som resultat. Vi vill ställa upp regionala jämställdhetsmål som
kontinuerligt ska förbättras och utvärderas. Här ska även ingå utbildningsoch informationsinsatser. Exempel på mål är: jämställdhetsanalyser i
regionala beslut, flickor och pojkar på lika villkor inom förskola och skola samt
lika lön för lika arbete på Gotland. Vi vill även ha en jämn könsfördelning
inom politiska nämnder, styrelser och utskott.

27. Tillgänglighet och LSS

Gotland har haft en tradition som föregångskommun när det gäller att erbjuda
stödjande insatser för funktionsnedsatta och deras familjer. Vi vill värna om
en generös tillämpning av Lagen om Stöd och Service (LSS). Vi vill att
tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra all regional verksamhet och
samhällsplanering. Tillgänglighet är en rättighet. Otillgänglighet är
diskriminerande.
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28. Modern deltagardemokrati

Tillgängligheten för medborgarna till de politiska besluten måste förbättras.
Beslut ska fattas i mer öppna sammanhang och öppna möten ska vara
attraktiva. Vi vill hitta nya former för en modern deltagardemokrati där
Gotland kan bli ett försöksområde med tekniska lösningar som kan
revolutionera möjligheterna för medborgarna att påverka.

29. All kärlek är bra kärlek

Varje individ ska kunna vara den hen vill vara. Alla oavsett sexualitet,
könsidentitet eller könsuttryck ska få definiera sig själva och sin familj. Alla
ska kunna vara säkra på att få ett gott bemötande i kontakt med till exempel
vården, på sina arbetsplatser och i skolan. Vi vill att utbildning och ett aktivt
arbete med fokus på lika rättigheter och normkritik ska vara obligatoriskt
inom alla offentliga yrken. Vi vill att undervisningen i skolan ska ha ett
normkritiskt perspektiv.

T
normer är till
för att brytas

30. Gotland behöver mångfald

Vi ser mångfald som en tillgång. När människor med olika bakgrund och
erfarenheter möts skapas en bredare kunskapsbas. Gotland behöver fler
“fastlänningar” och “utlänningar” för att få till en dynamisk
samhällsutveckling. Dessa olika infallsvinklar borgar också för en ökad
förståelse för människors olikheter och bidrar på så sätt till en ökad tolerans
och respekt för olikheter. Vi vill genomföra en aktiv politik som effektivt och
konkret jobbar mot utanförskap, diskriminering och segregering vilket kräver
att vi satsar på både information och utbildning. Vi vill underlätta för
nyinflyttade gotlänningar att få en anknytning till samhället. Hitflyttade
människor med rötter i andra länder ska kunna utveckla sina kulturella
särdrag där språket är en viktig byggsten. Därför vill vi att
hemspråksundervisning ska vara en självklarhet även för mindre
invandrargrupper.

KONTAKT
Miljöpartiet de gröna på Gotland
Adelsgatan 41, 621 57 Visby
0498-215530
gotland@mp.se
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