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Utveckla hela Gotland  
Vänsterpartiet arbetar för är att hela landet ska leva och presenterade 2013 en 

landsbygdpolitisk plattform för att möjliggöra detta. Vänsterpartiet på Gotland vill 

med det här programmet Utveckla hela Gotland redovisa hur landsbygdens 

tillgångar, mark och råvaror, natur och kulturlandskap kan användas för utveckling 

och för attraktiva boendemiljöer.  

Välkommen att läsa vårt program som i korthet kan sammanfattas i sju punkter. 

• Sverige behöver en livsmedelstrategi, med sikte på ökad inhemsk 

produktion och ”det hållbara matlandet” 

• Gotlandsfärjorna bör ägas av staten för att säkra en långsiktigt trygg och 

miljövänlig trafik 

• Utveckla biblioteken som servicepunkter för Region Gotland 

• Förbättra kollektivtrafiken med tätare turer på stomlinjerna och snabba 

pendlingsturer på de viktigaste linjerna  

• Hela Gotland ska ha en välfärd att lita på 

• Stöd de gröna näringarnas utveckling på Gotland, genom att satsa på 

Lövsta som ett Grönt center 

• Räddningstjänst är viktig samhällsservice. Behåll de deltidskårer och 

räddningsvärn som finns  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänsterpartiet  
Gotland 
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Vår unika ö 

Naturen, kulturarvet, ljuset och solens många timmar. Mitt i Östersjön ligger vår unika 

ö. Det är här vi vill bo men läget mitt i Östersjön innebär både möjligheter och 

utmaningar. 

Färjetrafiken, vägen till utveckling. 

Goda kommunikationer är grunden för alla regioners utveckling, Gotland är inget 

undantag. Vänsterpartiet, inte bara lokalt utan hela partiet, arbetar för god 

tillgänglighet till Gotland. Det innebär att trafiken ska drivas med låga priser och 

snabba, moderna färjor som möjliggör en bra tidtabell och hög kapacitet. 

Gotlandsfärjorna bör ägas av staten för att säkra en långsiktigt trygg och miljövänlig 

trafik. 

Östersjön 

Östersjön är en tillgång som höjer livskvalitén men det är också en tillgång för många 

näringsidkare, till exempel inom besöksnäringen. Men Östersjön är också ett hav som 

hotas av flera miljöproblem, bland annat övergödning. För att Östersjön ska kunna 

erbjuda människor att bada i klart vatten, vandra längs rena stränder och äta fisk som 

är hälsosam måste miljöinsatserna vara kraftfulla och ha hög prioritet. 

Sverige och Gotland ska naturligtvis delta i det internationella Östersjösamarbetet 

samtidigt som vi också måste göra vår del på hemmaplan för att minska 

miljöbelastningen.  

Bra tillgänglighet till stränder med hög kvalitet måste vara en av de ambitioner som är 

viktig för en utveckling av hela Gotland. Genom ett fungerande strandskydd och 

insatser för tillgänglighet kan tillgången till Östersjön och strandområdena öka och 

bidra till livskvalitet och attraktivitet. 

 

Utveckla hela Gotland 

För att det Gotländska samhället ska må bra, behöver hela Gotland utvecklas, och öns 

alla styrkor tas tillvara. Gotland erbjuder många attraktiva livsmiljöer som kan ge 

förutsättningar för ett gott liv i framtiden. Här finns en levande landsbygd med 

fungerande serviceorter och ett rikt omväxlande landskap. Här finns också Visby, den 

lilla nära staden med stort kulturutbud, god service och universitet.  Attraktiva och 

unika miljöer som kompletterar varandra, men som behöver delvis olika strategier för 

att utvecklas.    

Mångfald av möjligheter 

Här finns natur- och kulturmiljöer men också levande lokalsamhällen. Genom att 

utnyttja de olika möjligheter som finns kan en mångfald av attraktiva livs- och 

boendemöjligheter åstadkommas på olika delar av Gotland.  
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Att utnyttja de lokala och naturliga förutsättningarna och värna tillgänglighet till lokal 

service borde vara utgångspunkten för att en bra livsmiljö. Men för att kunna 

konkurrera med de många andra alternativ som finns vid val av boendeort så krävs 

mer och för många delar av Gotland kan det vara helt nödvändigt att åstadkomma 

mycket mer och det är viktigt att regionen medverkar till detta. 

Bra bredband ger tillgång till hela världen genom några knapptryck och ses av de 

flesta som en nödvändighet. 

Mötesplatser är viktiga och kommer möjligen att bli ännu viktigare i framtiden. Möten 

är viktiga för att utveckla de sociala sammanhang som har stor betydelse för ett bra 

liv men de möjliggör också ett samspel med andra där vi kan utveckla den kreativitet 

och engagemang som har stor betydelse, bland annat för den lokala utvecklingen.  

Möjligheten till kreativa möten underlättas givetvis om det finns en mångfald av 

mötesplatser. Det kan vara ett café, en bygdegård, ett kulturarrangemang eller 

biblioteket för att nämna några exempel. 

Lokala utvecklingsplaner  

Utvecklingen på landsbygden och de mindre orterna är hög grad beroende av ett bra 

lokalt engagemang. Det är ett engagemang som det finns gott om på Gotland men 

som ser lite olika ut, det kan vara föreningar eller mer tillfälligt sammansatta grupper. 

På några platser finns särskilda utvecklingsbolag som bildats för att få en tydligare 

struktur på det lokala utvecklingsarbetet. Regionen har givetvis en viktig roll men bör 

framförallt försöka hitta former att stödja det lokala utvecklingsarbetet. För ett 

breddat engagemang och för att kunna ge en bra struktur på det lokala 

utvecklingsarbetet kan lokala utvecklingsplaner vara ett bra instrument.  

Kunskaper rustar för framtiden. 

Tillgång till kunskap och utbildning är avgörande för förmågan att möta framtiden. 

Vänsterpartiet arbetar för en bra utbildning för alla unga men också en utbyggd 

vuxenutbildning. Möjligheterna att som vuxen skaffa en gymnasieutbildning måste 

förbättras, likaså tillgången på yrkesinriktad utbildning i olika former. Att Uppsala 

Universitet nu finns på Gotland ger möjlighet till nya samarbeten och 

utvecklingsmöjligheter. Med ett gott samarbete kan universitet också betyda mycket 

för Region Gotland och näringslivets möjligheter att i framtiden rekrytera 

medarbetare. 
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Sverige behöver landsbygden 

Gröna näringar grund för landsbygdens liv. 

De gröna näringarna, företag som har sin bas inom jord, djuruppfödning, skog, 

trädgård eller hästverksamhet utgör tillsammans med förädlingsindustrin basen för 

den Gotländska landsbygdens ekonomi. Det är därför väldigt viktigt för Gotland att 

det både nationellt och lokalt ges goda förutsättningar att utvecklas. Nationellt är det 

nödvändigt med en livsmedelsstrategi som gör Sverige mer självförsörjande på 

livsmedel och bidrar till produktion över hela landet. Sverige måste bli ”det hållbara 

matlandet”. Lokalt är det viktigt att behålla arealer och branschernas konkurrenskraft.  

Vi arbetar för att Lövsta, av Region Gotland och näringen gemensamt ska utvecklas till 

ett grönt center. Ett center som kan arbeta med utveckling i hela det breda spektret 

från jord till bord eller energi. Ett center med utbildning för ungdomar och vuxna 

kring både lantbruk, livsmedelsförädling och energiproduktion. 

Besöksnäringen. 

Besöksnäringen är en växande bransch i Sverige och har goda möjligheter att växa 

också på Gotland. För att det ska vara möjligt krävs god tillgänglighet med färjor och 

en utveckling av näringen på ön. Det är många platser som konkurrerar om besökare, 

därför måste Gotland öka kvalitén för sol- och badturismen och utveckla de populära 

arrangemang som idag drar mycket besökare som Almedalsveckan och 

Medeltidsveckan. Samtidigt måste Gotland bli bättre på att locka andra typer av 

besökare, till exempel natur och kulturintresserade, cyklister, vandrare och de som är 

intresserade av mathantverk. Det är också viktigt att det skapas fler evenemang 

utanför högsäsong. Regionen bör stödja en sådan utveckling. 

Att bygga för, och utveckla besöksnäring handlar också om att ta vara på och behålla 

de styrkor Gotland har. Det är viktigt att värna de obebyggda stränderna, och se till 

att den strandnära bebyggelse som kan tillåtas inte stör känslan av orörd natur eller 

allmänhetens tillgång till stränderna. 

Vindkraft och solenergi 

Gotland har mycket goda förutsättningar för vindkraft. Vi anser att den ska utnyttjas 

och att en ny kabel till fastlandet bör byggas snarast för att möjliggöra fler och större 

vindkraftverk på och runt Gotland. Vindkraft har som annan energiproduktion också 

nackdelar, som måste hanteras. Vi anser att det är viktigt att behålla de riktlinjer om 

avstånd till bostäder som finns, och att inte placera vindkraftverk i eller intill känslig 

natur - eller kulturmiljöer.   

En del intäkter från vindkraftverk bör stanna lokalt, antingen genom en lagreglerad 

bygdepeng liknande den som finns för vattenkraft eller genom att man inför en 

kommunal fastighetsskatt för vindkraftverk. 

Användningen av solenergi ökar nu snabbt och kommer att få ökad betydelse för 

energiförsörjningen. Solenergi kan utvinnas både småskaligt, till exempel på 
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byggnader, och storskaligt genom större markbaserade anläggningar. För större 

anläggningar kan det vara en fördel om de samlokaliseras med vindkraft för att 

utnyttja gemensam infrastruktur. 

Kalkindustrin. 

Kalken ger viktiga jobb på Gotland och en viktig råvara för industri. Brytningen måste 

ske på ett miljömässigt acceptabelt sätt och inte hota Gotlands känsliga grundvatten 

eller större vattentäkter. Att utnyttja naturresurser, ändliga eller oändliga, ska inte 

vara gratis. Vänsterpartiet anser att all mineralbrytning, av såväl koncessions som 

jordägarmineraler, skall beskattas högre. Vi vill att de skattepengar som då kommer in 

skall avsättas i regionala gruvfonder som ska kunna användas för investeringar i 

infrastruktur och för att bidra till nya jobb när brytningsperioden är över. 

Vänsterpartiet säger nej till utvinning av olja på eller runt Gotland. 

Småföretagen 

Små och medelstora företag är viktiga för den Gotländska landsbygden. Vi vill 

förbättra förutsättningarna för småföretagarna genom några grundläggande 

förändringar. 

Vänsterpartiet vill: 

• Förbättra regionens service till företag. 

• Slopa sjuklöneansvaret för småföretag. 

• Införa ett socialförsäkringssystem som ger samma trygghet för företagare 

som för anställda. 

• Förändra lagen om offentlig upphandling genom att ge större möjligheter att 

upphandla ekologiskt hållbart och närproducerat. 

• Underlätta generationsskiften för att behålla arbetstillfällena och servicen på 

den gotländska landsbygden. 
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Samarbete och regionens ansvar 

Utvecklingen på landsbygden och de mindre orterna är hög grad beroende av ett bra 

lokalt engagemang men ett engagemang från regionen är också nödvändigt. 

Förutsättningen för en orts eller ett områdes utveckling är ofta en bra kommunal 

service. Det måste finnas en välfärd att lita på som gäller hela Gotland. Tydliga 

utfästelser från regionen om den kommunala servicen kan därför vara ett sätt att 

åstadkomma goda förutsättningar för ett uthålligt utvecklingsarbete. För de 

serviceorter som pekas ut i översiktsplanen bör därför också redovisas vilken 

kommunal service som invånarna har rätt att förvänta sig. Servicen i områden långt 

från Visby, behöver särskild uppmärksamhet, om dessa områden ska kunna utvecklas 

så bra som möjligt. 

Eftersom serviceorterna har olika förutsättningar måste varje ort få en särskild 

redovisning. 

En väl fungerande kollektivtrafik är viktig, stomlinjerna bör förbättras med tätare 

turer, och snabba pendlingsturer bör prövas på några av dem.  

Stöd lokalt utvecklingsarbete 

Regionen bör stödja det lokala utvecklingsarbetet, för att underlätta för lokala krafter 

som arbetar med landsbygdsutveckling. En form för det kan vara genom lokala 

utvecklingsplaner.  

Lokala utvecklingsplaner ska kunna utformas helt efter de lokala förutsättningarna 

och det är de berörda som avgör innehållet men det är också viktigt att regionen ger 

stöd under arbetet med utvecklingsplanerna. Regionen kan hjälpa till med tips och 

kontakter men också genom att ta fram viktiga underlag för den lokala diskussionen. 

De lokala utvecklingsplanerna ska kunna vara ett dokument som samlar olika aktörer 

och redovisar både långsiktiga planer och mer kortsiktiga aktiviteter. I 

utvecklingsplanerna bör det också kunna ingå olika former av olika överenskommelser 

och partnerskap med regionen. 

Biblioteken – viktiga servicepunkter 

Biblioteken är redan idag viktiga och uppskattade verksamheter, men de skulle kunna 

användas ännu mer. För att utveckla tillgängligheten och säkerställa en jämlik regional 

service vill Vänsterpartiet utveckla och bredda biblioteken, och bokbussen, till att bli 

servicepunkter, med uppdrag att erbjuda information om Regionens verksamhet, 

service och tillståndsgivning. På biblioteken ska det också vara möjligt att få hjälp med 

att få vidare kontakter med region Gotlands olika enheter. 

Genom en utökning av bibliotekens programverksamhet kan bibliotekens betydelse 

som viktiga träffpunkter ytterligare öka. 
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Förskola och skola. 

Förskolor och skolor av god kvalité är viktigt för våra ungas möjligheter och för 

Gotlands attraktionskraft. Det är också en service som många uppfattar som extra 

viktig att ha i närområdet. Vänsterpartiet arbetar för att Gotland ska ha förskolor och 

skolor väl spridda över ön, så att alla områden blir attraktiva också för barnfamiljer.   

Handla lokalt. 

Att handla lokalt för att gynna sitt närsamhälle, kan vara varje gotlännings bidrag till 

öns framtid. Störst påverkan har Region Gotlands upphandling, här förbjuder lagen att 

man gynnar lokala företag, men det finns ändå vissa möjligheter, som att kräva 

leverans av dagsfärskt bröd eller dela upp en upphandling i mindre områden. Dessa 

möjligheter ska utnyttjas, i vissa fall har de stor betydelse för allmänhetens tillgång till 

service över hela ön, ett exempel på det är taxi. 

Vatten och avlopp 

Vatten och avlopp är en del av den infrastruktur som krävs för att en utveckling av 

hela Gotland ska vara möjlig. Men en långsiktigt uthållig utveckling kräver också 

hushållning och skydd av vattentillgångarna. 

För att erbjuda bästa möjliga utveckling på hela Gotland är det nödvändigt med en 

långsiktig och väl genomtänkt planering där också vatten och avlopp ingår i 

planeringen. Högre miljökrav och högre krav på hälsoskydd kommer att kräva mer 

insatser från Region Gotland bland genom fortsatt utbyggnad av det kommunala VA-

nätet men också genom förbättringar av vattenproduktionen och avloppsreningen. 

Regionen bör också stödja och stimulera lokala, kretsloppsanpassade lösningar som 

kan genomföras av regionen eller av de boende själva. 

Räddningstjänsten/ Brandstationer 

Gotland har ett utsatt ö-läge där det är svårt att få förstärkning från andra kommuner, 

en stor yta och under delar av året många människor. Det är därför viktigt att ha ett 

tillräckligt stort antal utbildade brandmän och en geografiskt spridd organisation 

För att ge hela ön bra räddningstjänst ska de stationer och brandvärn som finns 

bevaras. 

Politik behövs 

Det finns goda möjligheter till en bra utveckling av den gotländska landsbygden. Vi vill 

med det här programmet visa på möjligheterna men också på behovet av en samlad 

och genomtänkt politik. Du är välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer 

om vår politik eller om du vill delta i vårt arbete för en bra utveckling av landsbygden. 

Vårt program för Gotland har starkt stöd i Vänsterpartiets nationella 

landsbygdspolitiska plattform som innehåller starka satsningar på landsbygdens men 

också en politik som omfördelar resurser så att alla kommuner ges möjligheter att 

erbjuda god service. 
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Vänsterpartiets nationella landsbygdspolitiska plattsform finns på partiets hemsida: 

http://www.vansterpartiet.se/assets/Landsbygdspolitisk-plattform-120421.pdf 

 

 


