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Framåt eller bakåt  
För landsbygden
i valet den 19 september står sverige inför ett tydligt vägskäl. alliansens arbetslinje står mot 
vänsterpartiernas bidragslinje. alliansens politik för att hela sverige ska leva står mot kraftigt 
försämrade förutsättningar för landsbygden. s, v och mP: s gemensamma politik skulle innebära 
stora hot mot sveriges landsbygd. 

alliansen tror på ett sverige där alla delar av landet ges möjlighet att utvecklas utifrån sina styrkor 
och förutsättningar. att låta hela sverige växa handlar om att bejaka förutsättningarna för boende, 
arbete och företagande i hela landet. våra kommunikationer och infrastruktur, såväl fysiska som 
elektroniska, är av stor betydelse för att människor ska kunna verka och är samtidigt grundläg-
gande för ett konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet. 

landsbygden har särskilda förutsättningar som måste beaktas när vi gemensamt utformar våra 
förslag för hur sverige ska kunna bli än bättre. den präglas bland annat av längre avstånd där bi-
len är en nödvändighet för många för att kunna bo, arbeta och få vardagen att gå runt. natur- och 
kulturlandskapet, jordbruket och rika naturresurser är andra viktiga faktorer. det är särskilda för-
utsättningar som påverkar mycket av människors aktiviteter i landsbygdsområden och därigenom 
skiljer sig även behoven delvis åt från de i tätorter och storstäder.

med en livskraftig landsbygd blir även våra städer rikare. därför måste en modern politik kunna 
klara av att skapa bra villkor för både land och stad. Naturligtvis är flera av de viktigaste frågorna 
för människor på landsbygden desamma som för folk i större städer runtom i landet. det handlar 
om goda förutsättningar för arbete, boende och företagande och en väl fungerande välfärd. allian-
sen har i Jobbmanifestet presenterat en politik för hela sverige som bygger ihop stad och land. 

Vänsteroppositionen går till val på en landsbygdsfientlig politik. Att kraftigt höja bensinskatten, 
införa en kilometerskatt, göra det mindre lönsamt att arbeta för vanliga människor och ansvarslöst 
avveckla kärnkraften skulle effektivt slå undan benen för jobb och tillväxt i hela sverige. 

med detta program vill vi berätta om hur vi gemensamt vill arbeta vidare för en levande landsbygd. 
10 punkter för att stärka förutsättningarna för jobb, boende, företagande, infrastruktur och annat 
som förbättrar villkoren för sveriges landsbygd. den 19 september har väljarna möjlighet att säga 
sitt: framåt eller bakåt för sveriges landsbygd? 

1. Fler jobb på landsbygden
grunden för en levande landsbygd är goda möjligheter att bo, leva och arbeta där. vi håller inte 
med dem som menar att utflyttningen från landsbygden är oundviklig. Tvärtom ser vi stora möjlig-
heter i att få fler människor att bo utanför städerna, men det förutsätter en tydlig jobbpolitik som 
skapar arbetstillfällen i hela sverige. 

Alliansen har en samlad politik för fler jobb. Vi vill ta fortsatt ansvar för ekonomin, göra det mer 
lönsamt att arbeta, förbättra förutsättningarna för entreprenörskap och utveckla den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken med bättre stöd och hjälp för människor. en fortsatt stark arbetslinje är 
avgörande för fler nya jobb som kommer hela landet till del. 

2. Fler och växande Företag – i hela landet
för att hela landet ska kunna växa och för att stärka förutsättningarna för företagande utanför 
våra större städer behöver vi säkerställa att offentlig och kommersiell service finns tillgängligt för 
alla runtom i sverige. genom alliansens landsbygdsstrategi och det landsbygdsprogram som har 
utarbetats ska landsbygdens villkor ytterligare förbättras under kommande mandatperiod.
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för att stärka företagsklimatet föreslår vi även en halvering av tjänstemomsen för restauranger. 
vi vill behålla de uppskattade rUt- och rOt-avdragen och vi säger nej till vänsteroppositionens 
förslag om att fördubbla arbetsgivaravgiften för alla unga runtom i landet.

alliansen gör även en särskild satsning för att stärka utvecklingskraften i norrlands inland. ökat 
entreprenörskap och utvecklad innovationsförmåga ska bidra till förnyelse av ekonomin. en statlig 
fond för riskkapital – inlandsinnovation – ska inrättas och ska arbeta tillsammans med privata och 
offentliga aktörer.

3. nej till höjd bensinskatt
alliansen säger nej till vänsterpartiernas kraftiga skattehöjning på bensin som skulle utarma 
landsbygden. vi lovar att inte höja bensinskatten under nästa mandatperiod. sverige är ett stort 
land med långa avstånd. för alla som bor där avstånden är lite längre och behöver bilen för att 
kunna arbeta, handla eller hälsa på släkt och vänner skulle en höjning av bensinskatten innebära 
en försämring för hushållskassan. På landsbygden är alternativen till bilen färre och möjligheterna 
att nyttja kollektivtrafik ofta sämre. 

4. bättre inFrastruktur i hela sverige
vi vill förbättra nivån av basservice i sveriges landsbygd genom kraftfulla satsningar på bland an-
nat infrastruktur och bredband i hela landet samt att dispenserna från pumplagens fjärde steg ska 
permanentas. alliansregeringen har därtill beslutat om en historisk infrastruktursatsning över hela 
landet, främst på vägar och järnvägar, men också på flyg och sjöfart, som uppgår till närmare 500 
miljarder kronor fram till 2021. 

Detta ska ställas mot Vänsterpartiernas ansvarslöst finansierade infrastrukturpolitik. Finansiering-
en av stora delar av oppositionens föreslagna infrastruktursatsningar ska ske med lån och genom 
höjda skatter på företagande och individer. tillväxten riskerar att bli lidande och arbetstillfällena 
färre. 

5. nej till höjd kilometerskatt
när det gäller bra villkor för företagande i sverige är det inte minst viktigt att beskattningen av 
näringslivets transporter är rimlig. därför är vi överens om att vänsteroppositionens föreslagna 
kilometerskatt inte ska införas. vi vill istället fortsätta att förbättra förutsättningarna för jobb och 
företagande i hela landet genom att värna arbetslinjen och utveckla möjligheterna att starta och 
driva företag på landsbygden. vänsteroppositionens förslag om en kilometerskatt skulle leda såväl 
till färre jobb som till att varor och livsmedel bli dyrare när företagen blir tvungna att vältra över 
ökade kostnader på konsumenterna.

6. trygg energiFörsörjning och nya gröna jobb
tack vare alliansen har sverige en ambitiös klimat- och energipolitik som skapar goda förutsätt-
ningar för miljödriven näringslivsutveckling och för en säker energitillförsel till landets företag. 
denna utveckling måste fortsätta under nästa mandatperiod. vår samlade samlade energipolitik 
står på tre ben: vattenkraft, kärnkraft och förnybart. 

vi tänker arbeta vidare för att de gröna näringarna fortsatt ska vara betydelsefulla i sveriges en-
ergiproduktion. genom bättre villkor för förnybar energi ökar även möjligheterna till framväxten av 
nya gröna jobb i sveriges landsbygd. exempelvis bioenergin kan utvecklas till en viktig framtids-
bransch på landsbygden. vänsterpartiernas ansvarslösa avveckling av kärnkraften hotar såväl en 
trygg energiförsörjning som jobb och företagande på landsbygden. sveriges basindustri skulle bli 
lidande av avvecklad kärnkraft med färre jobb på landsbygden som följd. 
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7.  satsningar på landsbygdsturismen  
som Framtidsnäring

De attraktiva natur- och kulturmiljöer som finns i många av landets landsbygder utgör en stor 
utvecklingspotential och en värdefull resurs för hela sverige. de ger bland annat möjligheter till 
ett attraktivt permanent- och deltidsboende, rekreation och rehabilitering, ett rikt friluftsliv samt 
en utvecklad turism. småskalig turism med bas på landsbygden har ofta goda förutsättningar för 
utveckling av ett hållbart turistiskt företagande. turismnäringen är därför en av framtidsnäringarna 
i många av sveriges landsbygder. alliansen har återinfört säsongsanställningarna vilket har stor 
positiv betydelse för turismnäringen. 

Under kommande mandatperiod vill vi fortsätta att förbättra villkoren för den snabbt växande och 
viktiga turismnäringen i sveriges landsbygder. 

8.  ett mer konkurrenskraFtigt jordbruk  
och skogsbruk

vi vill arbeta vidare för att göra svenskt jordbruk ännu mer konkurrenskraftigt och ligga i framkant 
i miljöarbetet - något som gynnar såväl miljön som svenskt jordbruks konkurrensfördelar inter-
nationellt. tillsammans vill vi, inom ramen för en minskad eU-budget, även i fortsättningen ha 
en jordbrukspolitik som är gemensam inom eU. Handelsstörande stöd, som exportbidrag måste 
avskaffas, och direktstöden ska på sikt fasas av. CaP ska i högre utsträckning gå till att ersätta 
bönderna för de tjänster som de gör för den biologiska mångfalden så att lantbruk ska kunna fin-
nas kvar även i områden med sämre förutsättningar. 

skogsbruket har stor betydelse för att hela sverige ska leva. skogen är producent av allt från 
bränsle till högteknologiska produkter och biologisk mångfald. framtida avsättningar av skydds-
värd skog skall framförallt göras genom avtalslösningar med markägarna.

9. gör sverige till ett matland
vi vill att sverige ska bli världsbäst på mat genom bra villkor och regler för livsmedelsproducenter, 
både stora och små, och genom att utveckla den småskaliga livsmedelsproduktionen samt ge 
möjligheter för företagen inom jordbruks- och livsmedelssektorn att växa. bland annat genom vårt 
initiativ matlandet, tillvaratas de gröna näringarnas möjligheter att skapa investeringar och företa-
gande på landsbygden.

10. låt landsbygden Få bestämma över landsbygden
Vi vill att fler beslut som påverkar landsbygden ska tas nära de människor som påverkas av dem, 
som exempelvis den nya rovdjurspolitiken där mer ansvar ges till länsstyrelse och lokalbefolkning.  
dessutom vill vi införa ökad valfrihet för alla äldre på landsbygden att välja hemtjänst och vi vill 
främja lokala ideella organisationers insatser för att skapa en trygg välfärd.


