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Centerpartiet på Gotland

Nytt ledarskap för Gotland!

Gotland och Sverige behöver ett nytt ledarskap och en
närodlad politik som ser till hela landets utveckling.
Gotland behöver en politik som förenar miljöansvar
med tillväxt och utveckling. En politik som förenar
människor, förenar land och stad och bidrar till
framtidstro istället för den oro och frustration som
många idag känner.
Vi i Centerpartiet tror på alla människors förmåga, och
vill att alla får möjlighet att bidra utifrån sina egna
förutsättningar. Tillsammans är vi starka och kan
förändra!

Centerpartiet vill ta ansvar för en positiv utveckling på Gotland!

Närodlad politik för hela Gotland

Centerpartiets värderingar behövs för öppenhet och trygghet
Allas lika rätt och värde. Frihet under ansvar. Levande landsbygd. Välfärd för alla.
Handlingskraft. Ansvar. Stå med båda fötterna på jorden. Långsiktigt hållbart.
Helhetssyn. Decentralisering. Jobbskapande. Valfrihet. Trygghet. Detta är
värderingar och ord som beskriver och styr Centerpartiets politik.
Vi tror på människans egen förmåga
Centerpartiet har en politik som utgår från människan och allas lika rätt och värde.
Vi är alternativet för dig som är övertygad om att lösningarna inte ligger vare sig
längst till höger eller till vänster utan någonstans där emellan. Centerpartiet är för
ett öppet och liberalt samhälle utan onödig detaljstyrning. En politik för att få
vardagen att fungera och där vi känner tilltro till människornas förmåga att själva ta
ansvar. Det offentliga ska se till att det finns en fungerande välfärd och infrastruktur
med hög kvalitet men det offentliga ska inte motarbeta din möjlighet att välja vilken
förskola eller hemtjänst du ska anlita.
Vi vill ge alla lika möjligheter i ett jämställt samhälle
Det ska inte vara avgörande var eller i vilken familj du växer upp. Det är inte
plånbokens storlek som ska avgöra dina möjligheter. Vi vill ge alla lika villkor,
oavsett till exempel ekonomi, sexuell läggning eller ursprung. Lika villkor vare sig du
är man, kvinna eller ickebinär. Centerpartiet strävar mot ett jämställt och likvärdigt
samhälle. Jämställdheten går långsamt framåt men kräver ett strukturerat arbete
där vi hela tiden måste vara observanta och motarbeta de maktstrukturer som finns i
dagens samhälle. Gotland ska vara öppet och välkomnande för alla och jobba aktivt
för en fungerande integration och mot diskriminering i alla former.
Vi vill underlätta för fler jobb genom bättre företagsklimat
Gotland behöver ett företagsklimat och en politik som stimulerar till nya jobb. Våra
gotländska småföretag ska kunna växa och nyanställa genom tillgång till rätt
utbildad arbetskraft och ett konstruktivt innovationsklimat. Bra bostäder runt om på
Gotland med närhet till bra service är en viktig pusselbit för att Gotland ska
attrahera fler invånare och besökare. Uppsala universitet Campus Gotland, är en
annan viktig faktor för kompetensförsörjning och utveckling. Vi behöver också satsa
mer på bra och miljövänliga kommunikationer. En ökad tillväxt, ökad befolkning och
fler i jobb behövs för att klara framtidens finansiering av vår gemensamma välfärd.
Vi vill förena miljöansvar och grön tillväxt
Klimatet står inför stora utmaningar. Vi måste därför vara miljömedvetna och
använda modern teknik kombinerat med mångårig kunskap om hur vi brukar jordens
resurser utan att förbruka dem. Centerpartiet vill gynna gröna smarta
tekniklösningar. De gröna näringarna har en stor utvecklingspotential om vi
fortsätter utveckla primärproduktionen, nya grödor, nya odlingsformer samt ett
aktivt brukande av skogen. De gröna näringarna är en stor resurs vid omställningen
till ett Gotland som är självförsörjande på förnyelsebar energi. Basnäringarna Mat
och livsmedel samt Besöksnäringen är starkt beroende av varandra. Genom att satsa
på närproducerat och vidareförädling kan Gotland bli både besöks- och matlandet
Gotland!

Låt inte Gotland klyvas
Det finns idag en klyvning såväl socialt som regionalt. För oss i Centerpartiet är det
därför både angeläget och självklart att jobba för att hela Gotland ska utvecklas.
Grunden till såväl en bättre integration som att både land och stad utvecklas, är att
det finns jobbmöjligheter och att företagen upplever det enkelt att anställa.
Företagsklimatet måste upplevas positivt och utgå från småföretagens villkor. En
ökad befolkning bidrar till fler arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. En ökad
befolkning är viktig för att klara en god servicenivå över hela ön liksom
kompetensförsörjningen framöver.
Vi välkomnar nyanlända för en ökad mångfald och för att klara
kompetensförsörjningen i det gotländska samhället. Det är viktigt med en snabb och
lyckad integration för att ta tillvara allas kunskap och kompetens. Det kan handla om
snabbspår in på arbetsmarknaden och att ge möjlighet att lära sig språket och
jobbet på jobbet.
Trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas. Grunden är att våra ungdomar
lämnar grund- och gymnasieskolan med en godkänd utbildning. Högre utbildning,
universitet, YH-utbildning liksom vuxenutbildning är viktiga för att klara
kompetensförsörjning men avgörande för varje individs utveckling är en bra
grundutbildning.
Centerpartiet vill:
•

Att Gotland får ett bättre företagsklimat - för fler nya jobb och tillväxt

•

Att arbetsgivaravgiften slopas de två första åren i yrkeslivet

•

Få fram individuella lösningar där praktik och språkinlärning för nyanlända
kombineras

•

Stärka regionens satsningar på tillväxt och landsbygdsutveckling

•

Satsa på entreprenörskap i utbildningarna så att valet att starta eget blir lika
naturligt som en anställning

•

Minska regelkrånglet

•

Se bostadsbyggande över hela ön. Trygghetsboende i Hemse och Slite.
Studentboende i Visby

•

Ha goda och tillgängliga kommunikationer till, från och på Gotland.
Färjetrafiken är vår landsväg och direktlinjer på flyget är viktigt för snabba
resor. Bromma flygplats är viktig för närtrafik till huvudstaden.

•

Bra och tillgänglig kollektivtrafik är avgörande för att hela Gotland skall vara
attraktivt för boende och verksamheter. Halvtimmestrafik på stomlinjerna.

•

Att Regionen gemensamt med samhället jobbar mer aktivt med att föra ut
Gotlands varumärke. Gotlands starka varumärke genom en unik natur och
kultur kan bidra både till inflyttning och utveckling.

•

Digitaliseringen ger ökade möjligheter för jobb och utbildning på distans

•

Att vägar över hela ön är tillgängliga. Gotland behöver bli rundare med
snabbare och trafiksäkra länsvägar (140-vägarna) för att underlätta pendling.

Det ska vara tryggt att bo på Gotland.
Oavsett var du bor ska du kunna känna en trygghet och ha tillgång till
samhällsservice med kvalitet. Det gäller till exempel i förskola och skola och en
tillgänglig och nära vård. Det skall vara tryggt att åldras på Gotland med tillgång till
olika boendeformer och hjälp i hemmet när det behövs. Vi vill se en äldreomsorg
med samma valfrihet som i övrig vård och omsorg.
Våra barn är det finaste vi har. Varje förälder ska kunna känna sig trygg med den
förskola och skola där man lämnar dem på dagarna. Det är du som förälder som ska
bestämma vilken barnomsorg och vilken skola som är bäst för just ditt barn.
Grundläggande för en långsiktig och trygg samhällsservice är ordning och reda i
regionens ekonomi för att kunna möta utmaningarna med en åldrande befolkning,
fler barn och unga och kostnadsutvecklingen inom vård och omsorg.
Vår politik utgår alltid från alla människors lika rätt och värde. Vi har länge drivit på
kampen för HBTQ+-personers rättigheter. Fortfarande mår många HBTQ+-personer
dåligt för att de utsatts för diskriminering, våld och hatbrott. Även om det har blivit
bättre så behövs mer HBTQ+-kunskaper inom vården, i skolan, och inom Region
Gotlands förvaltningar.
Vi i Centerpartiet står upp för valfrihet och kvalitet. Privata och alternativa utförare
är ett viktigt komplement för att behålla mångfald och valfrihet både för brukare och
medarbetare. Vi behöver också en politik och ett ledarskap som står upp för
landsbygden och att landsbygdssäkra alla beslut.
Kulturen betyder mycket för en orts attraktionskraft och människors hälsa och
välbefinnande. Möjligheten till aktivt kultur- och fritidsliv har stor betydelse för en
socialt hållbar samhällsutveckling. Gotlands stora möjligheter till ett rikt kultur-,
natur-, frilufts- och idrottsliv är därför viktiga utvecklingsfaktorer. Stödet till olika
föreningar och organisationer bidrar tillsammans med alla ideella timmar till ett
aktivt Gotland.
Centerpartiet vill:
•

Ha större fokus på kvalitet i offentligt finansierad verksamhet istället för
driftsformer

•

Ha en öppenhet för att utifrån lokala förutsättningar organisera skolan
flexibelt och att använda fjärrundervisning för att klara kompetenskraven

•

Att barn- och ungdomar känner sig trygga och säkra i en väl fungerande
skolmiljö med nolltolerans mot mobbing och kränkningar

•

Att Kulturskolan mer aktivt underlättar för barn och ungdomar över hela ön
att delta i verksamheten

•

Att fokus läggs på barn och ungas hälsa för att bland annat förebygga psykisk
ohälsa och övervikt

•

Utveckla serviceorterna genom att t ex samordna och erbjuda delar av
Regionens service (t ex bygglov) i anslutning till befintlig verksamhet, över
hela ön

•

Att alla ska ha tillgång till en egen läkarkontakt i primärvården

•

Att det ska vara enkelt att komma i kontakt med sin läkare och vårdcentral

•

Ha en nära och tillgänglig vård, med helg- och kvällsöppna vårdcentraler för
att avlasta akuten

•

Inför regelbundna hälsosamtal från 40 års ålder

•

Satsa på kompetensutveckling kring HBTQ+-frågor för all personal inom
Region Gotland

•

Skapa ordning och reda i regionens ekonomi för att undvika kortsiktiga
besparingar

•

Att landsbygdsvägar hålls öppna för allmänheten eftersom det påverkar såväl
boende som besökare

•

Satsa på enklare gång- och cykelvägar för att öka trafiksäkerheten, få säkra
skolvägar och förbättrad folkhälsa

•

Hitta lösningar för att behålla och förnya belysning, underhåll och snöröjning
på de mindre vägarna. Ett alternativ förutom regionens ansvar kan vara att
belägga vägarna och sedan bistå med bildande av vägföreningar

•

Skapa tillgång till bra och ändamålsenliga samlings-, idrotts- och
fritidsanläggningar. Gotland behöver en anläggningsstrategi

•

Att badanläggningar ska finnas runt om på ön. Vi vill möjliggöra för privat drift
av Romabadet

•

Att polisen ska vara närvarande och skapa trygghet oavsett var på Gotland
man bor.

•

Att räddningstjänsten ska finnas över hela Gotland, underlätta rekrytering av
deltidsbrandmän.

•

Att kulturen ses som en viktig utvecklingsfaktor

•

Att äldre människors kompetens då det gäller arbete, kultur och övriga
erfarenheter tas tillvara på ett bättre sätt utan åldersdiskriminering

•

Att räddningsvärnens resurser för att bistå med exempelivis hjärt- och
lungräddning inventeras

•

Att Region Gotland som är dominerande på arbetsmarknaden måste vara
attraktiv som arbetsgivare och kunna erbjuda god arbetsmiljö. Det är viktigt
för att behållla medarbetare och klara kompetensförsörjningen framöver

•

Verka för en kontinuerlig fortbildning och bra arbetsmiljö, det är viktigt för all
personal inom Regionen

•

Öka kompetensen om äldres sjukdomar

•

Satsa på ungdomars demokrati och möjligheter till inflytande

Resultat för miljön
Målet är att Gotland ska bli koldioxidneutralt till 2035 och självförsörjande på
elproduktion genom utbyggnad av sol- och vindkraft samt utveckling av olika
lagringsmöjligheter. Centerpartiet tror på morötter istället för piskor för att stimulera
övergången till miljövänliga bränslen. Kollektivtrafiken behöver också byggas ut och
utvecklas med stöd av digitalisering och modern teknik. Tätare turer, utbyggd
kompletteringstrafik och samåkning kommer underlätta för boende och arbete över
hela ön, samtidigt som det bidrar positivt till besöksnäringen.
Vattenförsörjningen och utbyggnad av vatten och avlopp är avgörande för
bostadsbyggande över hela ön. Vi anser att livsmedelsproduktionen och
vidareförädlingen på Gotland kan och ska utvecklas. Vi behöver öka
självförsörjningsgraden av livsmedel. Det bidrar till ett öppet landskap, fler jobb
samt är viktigt av beredskapsskäl. Livsmedelsstrategin måste genomföras. Därför
behövs förenklingar och ökade utvecklingsinsatser för att stärka
landsbygdsutveckling och varumärket gotländsk mat.
Centerpartiet vill:
•

Ha en ökad och närodlad livsmedelsproduktion på Gotland. Framförallt
svenska och närodlade livsmedel i våra offentliga kök

•

Bygga ut kollektivtrafiken med tätare trafik och fler kvälls- och helgturer. Det
ska vara enkelt att åka kollektivt. Kombinera turlista med samåkningsappar
och öppen närtrafik. Använd ny teknik

•

Skynda på omställningen till mer miljövänliga bränslen

•

Att Gotland ska vara självförsörjande på el. Vi vill ha ett koldioxidneutralt
Gotland till 2035.

•

Att staten ska ta sitt ansvar för tredje el-kabeln, för att underlätta utbyggnad
av vind- och solenergi

•

Säkra vattenförsörjningen samt bygga ut det kommunala VA-nätet men också
tillåta småskaliga och lokala initiativ

•

Utveckla goda transporter för resenärer och varor med förnyelsebara
bränslen. Gotland gynnas av bra kommunikation med fastlandet och resten av
världen

•

Jaga utsläppen, inte resenärerna! Nej till flygskatt – Ja till förnyelsebara
bränslen.

•

Att det ska vara lätt att göra rätt. Vi vill underlätta för den enskilde individen
att göra miljövänliga val

•

Snabba på takten i rensningen av giftiga material och leksaker i t ex förskola
och skola, för en giftfri vardag

