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För mer demokrati

för Gotland

Studiecirkeln »Mitt val« ger alla väljare möjlighet 
att bli delaktiga i den svenska demokratin!

Tillägg till träff
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Gotland är både en kommun och en region

År 2011 bytte Gotlands kommun namn  
till namnet Region Gotland. 
Gotland blev då både en kommun och en region. 
Det finns ingen annan kommun i Sverige 
som också är en region. 
Gotland är alltså unika.

Region Gotland ansvarar för
 all den verksamhet och service 
 som en kommun har ansvar för. 
Det är till exempel skolor, förskolor 
vård och stöd till äldre 
och till personer med funktionsnedsättning. 
De bestämmer om sopor, vatten, 
om var hus får byggas och om miljövård.

Som region har Region Gotland samma ansvar 
 och uppgifter som andra regioner. 
Det är till exempel sjukvård 
 och den lokala trafiken med buss.

Vad regionen ska göra och får göra 
står i olika lagar, 
precis på samma sätt som för alla andra
 kommuner och regioner i Sverige.

Regionens pengar 

Alla som bor i region Gotland 
betalar skatt, en kommunskatt. 
Regeringen ger också pengar till regionen. 
Regionen tar också betalt för  
en del av sina tjänster. 
Tillsammans betalar dessa pengar
 för det som regionen gör.
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Regionfullmäktige bestämmer på Gotland

Kommunfullmäktige är en kommuns riksdag. 
Regionfullmäktige är en regions riksdag.

På Gotland är kommunfullmäktige  
och regionfullmäktige samma sak.  
De har bestämt att kalla sin riksdag  
bara för regionfullmäktige.

Regionfullmäktige på Gotland  
har alla uppgifter som en kommun har  
och alla uppgifter som en region har.
 Regionfullmäktige bestämmer hur  
regionen ska använda pengarna.

De som bor på Gotland väljer 
de som ska vara med i fullmäktige.

Regionfullmäktige väljer en styrelse 
som leder arbetet i Region Gotland. 
Styrelsen kallas regionstyrelsen  
och är regionens regering. 
I styrelsen finns det parti eller de partier
 som fått flest röster i valet.
  
Region Gotland har olika förvaltningar. 
Varje förvaltning ansvarar för ett område. 
Förvaltningarna styrs av en nämnd 
med politiker.

Val till Region Gotland är ett val till kommunfullmäktige

När det är val i Sverige, 
 röstar de som bor på Gotland  
till riksdagen och till kommunen. 
De röstar inte till en region, 
eftersom kommunen och regionen  
är samma organisation på Gotland.

På Gotland är det alltså 
 inte något val till regionfullmäktige 
som det är i andra kommuner i Sverige.



Tillägg till TRÄFF 3 och TRÄFF 4 för Gotland                                           sid 4

Det är viktigt att veta när du ska rösta  
att på valsedlarna står det  
Val till kommunfullmäktige 
fastän Region Gotland  
bara använder namnet regionfullmäktige 
i sin information. 
Detta är förvirrande för många väljare. 

Vem får rösta i valet till kommunfullmäktige?

Du får rösta till kommunfullmäktige i Region Gotland 
om du är 18 år, 
folkbokförd på Gotland, 
är svensk medborgare 
eller om du är medborgare 
 i ett annat EU-land, i Island eller Norge.

Om du är medborgare i ett annat land
 ska du har varit folkbokförd i Sverige
i minst tre år före valdagen 
för att få rösta.

Valmyndigheten har mer information om
 vem som får rösta. 

Diskutera tillsammans:

De här är frågor som ni kan prata om:
• Vem bestämmer i Region Gotland?
• Vilka partier finns i regionfullmäktige?
• Vilket parti är störst?
• Vad heter ordförande i regionfullmäktige?
• Vilka är de viktigaste frågorna  för de olika partierna i regionen?
• Vilka frågor är viktigast för dig?

Det här kan ni göra tillsammans
• Hitta information på lättläst svenska  från Region Gotland.
• Om du bestämde i regionen, vad skulle du göra då?
• Skriv frågor till regionens politiker.


