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Välkommen att kontakta oss på 
gotland@mp.se

Besök oss gärna på www.mp.se/gotland 
fb: Miljöpartiet de gröna på Gotland

Läs mer om vår politik för 
ett hållbart näringsliv på 
www.mp.se/gotland/naringsliv
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Politiken måste vara tydlig, konsekvent 
och ge stabilitet så att näringslivets gröna 
omställning blir både hållbar och lönsam. 
Näringslivet behöver kunna lita på att 
politiken inte drar undan mattan genom 
att ändra förutsättningarna längs vägen.
 

Vi behöver inte alltid köpa nytt för att 
uppfylla ett behov. Samhället utvecklar 
nu alltmer återvinning till återbruk. 
Miljöpartiet vill vi att det i anslutning till 
återvinningscentralerna skapas återbruks-
gallerior, där material och produkter kan 
återanvändas och/eller repareras på ett 
mer resurseffektivt sätt.

Miljöpartiet vill ha ett system av mobila 
miljöstationer på ett flertal lättillgängliga 
platser, som tar emot papper, glas, plast, 
farligt avfall och småelektronik.

Klimatförändringar ger Gotland nya förut-
sättningar och vi ökar vårt oberoende med 
en lokal livsmedelsproduktion. Därför krävs 
en utveckling av livsmedelsförädlingen på ön. 
Ekojordbruk ska gynnas och det ska vara lätt 
för företag att ställa om till fossilfritt.

Gotland har en stark tradition 
av småföretagande, inte minst 
inom jordbruk, besöksnäring 
och kultur. Alla företag ska kunna 
verka för en långsiktigt hållbar 
och levande ö. Digitaliseringen 
ger oss ännu större möjlighet att 
studera, jobba och driva företag 
var vi vill.

Miljöpartiet ser en hållbar framtid i nya 
affärsmodeller inom cirkulär ekonomi 
och utökad resursåtervinning. För ett robust 
näringsliv måste Region Gotland verka för 
nyföretagande och entreprenörskap inom 
gröna näringar samt stödja mat- och 
energiproduktion, kultur och ekoturism.

Det krävs utbildningsmöjligheter för att 
säkra tillgången på arbetskraft som företag 
på ön efterfrågar för att kunna utvecklas. 
Vi vill verka för fler utbildningar med fokus 
på miljöteknik, för att stimulera och under-
lätta samarbetet mellan olika delar av 
näringslivet på ön.
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Vidareutveckla Region Gotlands
stödformer till grön omställning

Satsa på småskalig energilagring 
vilket ger företagen tillgång till grön el

Öka andelen klimatsmart, 
ekologisk och närodlad mat 
i Region Gotlands verksamhet

Utveckla lantbruk, matproduktion 
och livsmedelsförädling så lönsamheten 
blir högre

Säkra tillgången på efterfrågad 
arbetskraft genom lämpliga 
utbildningar

Att kulturella och kreativa näringar 
främjas för en besöksnäring med 
hållbara jobb

Resor och transporter till och från
ön ska kunna ske med minimal 
klimatpåverkan

Vi vill därför:


