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gotland@mp.se

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

Läs mer om vår politik
för en hållbar livsmiljö på 
www.mp.se/gotland/politik
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Kultur och kreativa näringar är tillsammans 
med vårt kulturarv och kulturlandskapet ett 
av Gotlands profilområden, därför behöver 
den offentliga finansieringen stärkas. 

Det ska vara möjligt till skapande oavsett 
var man bor, i funktionella lokaler med
ändamålsenliga hyror, enligt den modell 
som idrottsrörelsen har. Vi saknar scener för 
professionella evenemang inom scenkonsten.

All sjukvårdspersonal måste ha goda 
arbetsvillkor och en attraktiv arbetsmiljö 
som stimulerar viljan att jobba kvar och 
tillsammans utveckla vården. Region Gotland 
behöver utveckla nya arbetssätt inom vården 
och se över var vården erbjuds.

Andelen äldre på Gotland ökar och det ställer 
stora krav på samhället. Den gröna politiken 
utgår från vår gemensamma grundtrygghet 
och en välfungerande välfärd som ger förut-
sättningar för individuell frihet, livskvalitet 
och kreativitet, också när vi blir äldre eller 
inte längre kan tala för oss själva. 

Gotland är en gynnad plats med 
fantastiska förutsättningar för 
ett solidariskt, rättvist och hållbart 
samhällsbygge. En av de största 
utmaningarna i vår tid är att 
tillsammans utveckla vår ö till ett 
ekologiskt hållbart samhälle, där 
miljö- och klimatfrågor alltid står 
i centrum. 

Gotland ska vara ett levande samhälle 
där det finns närhet till arbete, vård, skola 
och omsorg, där transporter sker utan CO2-
utsläpp, där bussen kommer när du behöver 
och där det lyser i alla hus året runt. 

Skolan ska vara en plats där kunskap och 
nyfikenhet får näring att växa. Att satsa på 
alla former av utbildning är en långsiktigt 
hållbar investering i framtiden för såväl 
individen som för hela samhället. Skolans 
syfte ska vara utbildning – aldrig vinst.

Vi vill uppmuntra allas engagemang i att 
tillsammans bidra till ett hållbart Gotland 
där det är gott att leva – ett grönt folkhem.

livsmiljöpartiet mp.se/gotland

Region Gotland aktivt arbetar för 
att lagstifta om boplikt likt några 
av vår grannländer

Region Gotland utvecklar 
vuxenutbildningen

Det projekteras ett Scenkonsthus 
för professionella evenemang i ett 
centralt läge

Ett listningstak införs för samtliga 
vårdcentraler

Ingångslönerna för sjuksköterskor 
och undersköterskor höjs till en 
rimlig nivå

Hemtjänstpersonal ska ha heltidslön 
för 30 timmars arbetsvecka.

Satsningarna fortsätter för att 
uppnå jämställda löner i Region 
Gotlands verksamheter

Vi vill därför att:

mpg_livs_trifold_v3_tryck.indd   2mpg_livs_trifold_v3_tryck.indd   2 2022-06-09   21:332022-06-09   21:33


