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Moderaterna, för säkerhets skull 

För många människor är Gotland ett utflyktsmål, men för oss  

är det ett hem. Från Hoburgs fyr till Norsta Auren – vi är alla en del av  
en ö som står trygg i långa traditioner, men som vill och kan mer. Med  
rätt förut sättningar kan Gotland växa och utvecklas. Framtiden finns  
på Gotland!

Moderaterna har ett löfte. Det är att samhällsutvecklingen ska vara trygg, 
värdig och hållbar. Det är inte ett löfte om att politiken kan lösa alla 
 problem. Men det är ett löfte om att politiken ska lösa de problem som  
bara politiken kan och därför måste lösa. Det är det moderata löftet.

Vi vet att ett starkt politiskt ledarskap är förutsättningen för ett samhälle 
som håller ihop. Det har vi också visat under mandatperioden som gått.  
Vi är rösten för att hålla hårt i dina skattepengar när andra vill genomföra 
dyra politiska experiment. De nämnder vi moderater haft ansvar för att leda 
visar sunda överskott i stället för rödgröna underskott.

Men vi är inte nöjda. Mer behöver göras för att bota den växtvärk som 
Gotland just nu lider av. Det är välkommet att vi har en växande befolkning, 
men bygglovskön måste bli kortare och bostadsbristen byggas bort. Det är 
bra att många turister vill komma hit, men då behövs också vattenledningar 
och vägar som klarar trycket. Listan kan göras lång.

Dessutom är det viktigt att konstatera att vi är beroende av en stark röst 
i Sveriges riksdag. Idag har Gotland två riksdagsledamöter som stöttar 
samma regering – en regering som vill lägga ned Bromma flygplats, som 
utreder långsamma statliga båtar i Gotlandstrafiken och som försenar  
byggandet av en tredje elkabel till ön.

Vill du också byta regering och bidra till en trygg, värdig och hållbar 
 utveckling på Gotland? Rösta på Moderaterna, för säkerhets skull.
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Mariette Nicander, Andreas Unger och  
Sara Wilhelmsson är Gotlandsmoderaternas 
toppkandidater till regionfullmäktige.
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På Gotland får man vård i tid 

Medelåldern på Gotland är hög och andelen människor över 

65 år fortsätter att öka. Många som går i pension är fortfarande aktiva 
och pigga, samt klarar sin vardag på ett bra sätt utan andras inblandning. 
 Samtidigt har andra behov av samhällets hjälp och stöd. Därför behöver vi 
göra mer för att säkra att omsorgen som erbjuds anpassas till människors 
behov och önskemål.

Visby är vår residensstad, men det bor fler gotlänningar utanför stan än 
i den. Det ställer krav på vården eftersom alla gotlänningar har rätt till en 
tillgänglig vård av hög kvalitet – oavsett var man befinner sig. Här kan  
politiken skapa bättre förutsättningar genom att prioritera arbetsmiljön  
för vårdens medarbetare, så att de stannar inom yrket och kan finnas på 
hela ön.

I både äldreomsorgen och vården är det viktigt att vi bevarar och utvecklar 
valfriheten. Vi moderater tycker att Gotlands pensionärer är gamla nog att 
bestämma själva. Därför står vi upp för äldres rätt att välja – samtidigt som 
vi ställer samma höga krav på offentliga och privata utförare.

Gotlandsmoderaterna vill:

 Æ Införa valfrihet inom hela äldreomsorgen. Har man bott på Hemse 
hela livet ska man kunna välja ett äldreboende där, inte placeras  
i Slite för att det passar Region Gotlands planering bäst.

 Æ Utöka primärvården med en ny vårdcentral som har generösa 
 öppettider. Då ökar tillgängligheten och färre behöver åka till 
 akuten med milda symtom. Starta också en utredning om nytt 
sjukhus på ön.

 Æ Satsa på en god arbetsmiljö för vårdens medarbetare. Då kan  
vi säkerställa geriatrisk kompetens och minska beroendet av dyr 
hyrpersonal. Dessutom behövs ett listningstak för läkarna  
i primärvården.
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Bota Gotlands växtvärk  

Gotland är en fantastisk plats att leva, bo och verka på.  De senaste 
åren har vi också haft en positiv befolkningsutveckling och är på god väg 
att nå målet om 65 000 invånare. Men om det ska vara möjligt att nå dit 
krävs det att vi bygger fler bostäder som folk har råd att bo i. Då krävs 
 utbyggda vattenledningar, färdiga detaljplaner och sund konkurrens. Inte 
ett kommunalt byggbolag, som de rödgröna partierna föreslagit.

Gotlandsmoderaterna har tagit fram något vi kallar för Gotlandsgarantin. 
Det är ett förslag till samspelskontrakt mellan gotländska politiker, regionens 
tjänstemän och öns invånare – som syftar till att korta tiden mellan idé och 
nyckelfärdigt hus. Läs allt på: www.moderaterna.se/gotland/var-politik

Vi behöver också sätta ned foten kring hur det gotländska landskapet ska 
se ut. Här tycker vi moderater att fler tak borde kläs med effektiva solceller 
och fler parkeringar ha laddstolpar. Men vi tackar samtidigt nej till massiva 
vindkraftsparker mitt på ön, där det föreslås hundratals blinkande kraftverk 
som är i samma storlek som Eiffeltornet. Vi tycker inte att behovet av ny 
energi ska äventyra besöksnäringen, kulturarvet och de övriga miljömålen.

Gotlandsmoderaterna vill:

 Æ Anställa fler på bygglovsenheten och minska den  kommunala 
byråkratin, så att fler bygglov beviljas. Vi ska alltid leta efter 
 möjligheter och skäl att bevilja – det är Gotlandsgarantin.

 Æ Satsa mer på vägunderhåll, tillåta alternativa lösningar för vatten 
och avlopp, samt låta företag delta i detaljplanearbetet. Så möjlig-
gör vi byggande över hela ön och kan bygga bort bostadsbristen.

 Æ Fortsätta satsningen på laddinfrastuktur över hela ön och installera 
fler solceller på offentliga byggnader. Det är en bättre lösning än 
nya landbaserade vindparker som tar bygg- och odlingsbar mark  
i anspråk.
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Gotlands frågor är Sveriges frågor   

Företagsamhet är grunden för vårt välstånd och det som driver 

samhället framåt. Vår ekonomi växer genom innovationskraft, entre-
prenörskap och hårt arbete. Vi moderater tycker att nit, flit och slit alltid ska 
löna sig mer än passivitet och bidrag. Därför är det viktigt att vi förbättrar 
företags klimatet och byter ut den Gotlandsfientliga regeringen, som leds av  
Socialdemokraterna och stöds av Centerpartiet.

Gotland är beroende av goda kommunikationer till fastlandet. Därför 
kommer vi moderater alltid vara på gotlänningars sida i frågor om Bromma 
flygplats, den tredje elkabeln och Gotlandstrafiken. Vi kan inte acceptera 
försämringar som äventyrar vår trygghet och utveckling.

Samtidigt behöver vi göra ett jobb lokalt för att fler småföretag ska kunna 
leva och växa. Då krävs bättre vägar, billigare drivmedel och en affärs-
mässig verksamhet inom Region Gotland. Vi kan inte vara nöjda med att 
vara på den nedre halvan i nationella rankingar över företagsklimatet. En 
del i det är att på nationellt plan öka tryggheten och se till att färre företag 
drabbas av brott.

Gotlandsmoderaterna vill:

 Æ Vässa den regionala servicen och minska regelkrånglet. Vi behöver 
fler upphandlingar som tillgängliggör den offentliga marknaden för 
gotländska företag.

 Æ Behålla Bromma flygplats, bygga en tredje elkabel för framtiden 
och stoppa förslagen om långsamma statliga båtar i Gotlands-
trafiken. Sänk dessutom skatten på el, bensin och diesel så att  
fler klarar av att få vardagen att gå ihop ekonomiskt.

 Æ Fortsätta satsningarna på Polisen och Försvarsmakten. Ordning 
och reda ska gälla vid gränsen, i ekonomin och på gatorna. Stärk 
också dialogen mellan Försvarsmakten och Region Gotland så att 
vi kan arbeta mot gemensamma mål utan att försvåra för varandra.
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Gotlands unga – vår framtid    

Vi vill ha ett utbildningssystem som betonar kunskap och  

ansvar.  Varje skolstart är början på en resa framåt och uppåt i livet.  
Vårt  universitet och vår folkhögskola levererar utbildning och forskning  
som utvecklar  Gotland och gotlänningarna. Här ska tanken vara fri och  
den kritiska  debatten öppen och levande.

I framtidsprognoserna ser vi två tydliga trender: bristen på pedagoger blir 
allt större och den psykiska ohälsan bland unga ökar. Det kräver att vi 
 använder de resurser vi har på ett genomtänkt sätt.

En annan sak som är viktig är tillgången till idrott och kultur. Gotland är 
kulturens och idrottens ö. Ett rikt utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter är 
viktigt både för livskvaliteten och hälsan. Forskning visar entydigt att fysisk 
aktivitet främjar både fysisk och psykisk hälsa. Dessutom vet vi att idrott 
bygger laganda och ansvarskänsla – vilket behövs både i samhället och  
på arbetsmarknaden.

Gotlandsmoderaterna vill:

 Æ Ge alla elever en likvärdig skola av hög kvalitet. Då krävs bland 
annat att vi ökar tillgängligheten hos Barn- och elevhälsan, samt 
att vi stimulerar skolans personal att vidareutbilda sig för att klara 
nya krav och utmaningar i skolans värld.

 Æ Bygga vidare på Arenastaden Visborg genom att förlägga en ny 
ishall i anslutning till ICA Maxi Arena. År 2021 såg vi till att fatta 
beslut om att bygga nytt badhus i Visby – därför kan också gamla 
Solbergabadet göras om invändigt till nytt kulturhus för exempelvis 
scenkonst.

 Æ Ta fram en tydlig strategi för hur olika anläggningar inom  idrotten 
ska utvecklas och prioriteras. Just nu behövs minst två nya 
idrottshallar och fler ytor för fotbollen – inom en snar framtid 
 behövs också ett samlat grepp kring ridsporten på Rävhagen. 



Bli medlem!

Swish: Swisha 100 kr till 

123 336 0070 och uppge 

ditt personnummer eller 

scanna QR-koden.

Gotlandsmoderaterna

@Gotlandsmoderaterna

www.moderaterna.se/gotland

Fotograf: Malin Vinblad


