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SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK 
FÖR LANDSBYGDEN

Sverige är ett fantastiskt land med storslagen natur, enorma kontraster och 

stor kreativitet. Idag bor drygt var tredje person på landsbygden. En växan-

de landsbygd med goda förutsättningar till jobb och välfärd är en grundför-

utsättning för tillväxt i hela landet. Och det finns kraft och potential i den 

svenska landsbygden. Här finns starka positiva krafter som vi måste ta tillvara.

Över 200 000 personer arbetar inom de gröna näringarna, fiske, jord- och 

skogsbruk. Många jobb på landsbygden finns i småföretag. 

Arbetslösheten har bitit sig fast. Det är på landsbygden som regeringens 

jobbmisslyckande syns tydligast. Här är arbetslösheten högre än i städerna. 

Människor tvingas söka sig bort från de mindre orterna för att söka jobb. 

Vi socialdemokrater vill se ett Sverige där vi samlas för att utveckla vår sam-

hällsmodell. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt över hela landet. Där 

konkurrenskraft och anständighet går hand i hand. Sverige ska vara unikt.

Vi socialdemokrater vill att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Då 

behövs en aktiv landsbygd. Vi vill se en nyindustrialisering av Sverige, sats-

ning på vägar, järnvägar och bredband. Vi vill säkra kunskapsförsörjningen till 

företag även utanför storstadsregionerna genom fler platser på högskolorna. 

Vi socialdemokrater har en politik för att hela landet ska bli bättre att leva 

i. Vårt fokus riktas på mer samarbete och investeringar för framtiden så att 

svenska företag kan växa och anställa. Med fler jobb får vi också råd med en 

välfärd att vara stolta över. 
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JOBBEN SKA KOMMA I HELA SVERIGE

Ska Sverige klara målet om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 krävs en modern 
och aktiv regional tillväxtpolitik. Socialdemokraterna vill stärka näringspoliti-
ken och förutsättningarna för jobb i hela landet. Sverige behöver fler företag 
i hela landet som växer, anställer, tar fram nya produkter och exporterar.

Växtkraften i entreprenörskap och småföretagande på landsbygden är avgö-
rande för att hela Sverige ska leva. Här finns hårt arbetande företagare som 
behöver få förutsättningar att bedriva sin verksamhet så att de kan anställa 
fler. Sverige står inför en betydande generationsväxling inom små- och medel-
stora företag. Därför föreslår vi regionala företagarförmedlingar dit unga som 
är beredda att ta över ett företag kan vända sig. Där kan de också få mentor-
skap och utbildning.

Jobben på landsbygden och glesbygden har försvunnit när industrierna har 
flyttat utomlands. Därför behövs en strategi för regional nyindustrialisering 
av Sverige. Det handlar om att skapa förutsättningar för företag att förlägga 
sin produktion och sina investeringar i hela landet. För det behövs säkrad 
kompetensförsörjning från högskolorna och att möjligheten till innovation 
och nya affärsidéer stärks. Den viktiga svenska basindustrin behöver ges goda 
och stabila villkor för att därmed kunna skapa nya arbetstillfällen.

Regionerna ska få möjlighet att växa och utvecklas efter sina skilda förutsätt-
ningar. Åtgärder som förbättrat stöd till näringslivsutveckling, fungerande 
regional arbetskraftsförsörjning, tillgång till offentlig och kommersiell service 
liksom riskkapital och investeringar i kommunikationer och infrastruktur är 
viktiga delar i en kraftfull regional tillväxtpolitik.

Fler företag skulle kunna exportera. Genom att finnas på större marknader 
skapas möjlighet för företag att växa och anställa fler. Vi socialdemokrater vill 

skapa regionala exportcentra för att underlätta för små och medelstora 
företag att öka sina möjligheter att exportera. Rådgivning, information 
och finansiellt stöd kan göra att fler svenska företag kan ta steget ut på 
världsmarknaden och exportera sina produkter.

VI VILL:

   att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU senast år 2020

   utveckla en strategi för en nyindustrialisering av Sverige

   införa regionala utvecklingsråd som i samverkan kring innovationer, 
    näringspolitik och arbetsmarknadspolitik skapar jobb på regional nivå

   att staten ska ta över ansvaret för andra sjuklöneveckan för att under-
    lätta för småföretag att anställa fler 

   införa regionala företagarförmedlingar som kan matcha företagare på 
    väg mot pension med unga som vill ta över

   införa en nyföretagargaranti, där staten delar på risken med banken, 
    för företagare som har bärkraftiga affärsidéer men som saknar till-
    räckliga säkerheter

   inrätta regionala exportcentra för små och medelstora företag

   införa ett särskilt tillväxtstöd på 100 miljoner till glesbygdskommuner.
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UTBILDNING OCH BOENDE

Tillgången till högskoleutbildning är avgörande för jobben på landsbygden 
och i glesbygd. Förläggningen av högskolor är en viktig regionalpolitisk 
åtgärd. Ska moderna framtidsinriktade företag utvecklas behövs tillgång till 
kompetens i hela landet. Sedan 2010 har den moderatledda regeringen mins-
kat antalet högskoleplatser. Det är helt fel väg att gå för att möta framtidens 
kompetensbehov.

En flaskhals för både arbetsmarknad och utbildning är tillgången på bostä-
der. Det är inte enbart ett storstadsproblem utan problemet finns också på 
många mindre tätorter nära storstäderna liksom i expansiva områden med 
stora naturtillgångar.

På landsbygden måste möjligheten att kunna bygga i strandnära lägen bli 
bättre. Ännu har inte den reform som regeringen gjorde där det skulle bli 
lättare att bygga i strandnära lägen på landsbygden gett effekt, det måste vi 
åtgärda. Länsstyrelsen ska också kunna besluta om att göra undantag från 
strandskyddet för mindre vattendrag i landsbygds- och glesbygdskommuner.

VI VILL:

   att det ska finnas tillgång till högre utbildning i hela landet. Vi vill öka 
    antalet utbildningsplatser på högskola och yrkeshögskola 

   införa en byggbonus på 1 miljard kronor till byggande av studentbostäder 
    och små lägenheter

   ge fler möjligheter till undantag från strandskyddet på landsbygden och i 
    glesbygd.
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VÄGAR, JÄRNVÄGAR, TELEFONI OCH BREDBAND

För att landsbygden ska växa och leva behövs fungerande kommunikationer 
och infrastruktur. Underhållet av våra mindre vägar är eftersatt, bredband och 
telefoni måste nå ut till företag och människor. 

Vi socialdemokrater vill öka infrastrukturinvesteringarna som har stor bety-
delse för möjligheten att bo och verka i Sveriges glesbygder. Det rör sig både 
om förbättrat underhåll och nya sträckningar för väg och järnväg. Regeringen 
har gjort neddragningar som vi vill kompensera för. Tjälsäkringen och bärig-
hetsförstärkning av mindre vägar får i socialdemokraternas budgetförslag 
700 miljoner kronor mer.

Resurstilldelningen till infrastrukturinvesteringar ska inte baseras enbart på 
antalet boende på en ort, utan också utifrån antalet personer som faktiskt 
reser i området, vilket gynnar besöksnäringen.

VI VILL:

   anslå 700 miljoner kronor mer än regeringen på tjälsäkring och bärighets-   
    förstärkning av vägar och 15 miljoner kronor extra till stöd för enskilda 
    vägar för att värna jobben i skogs- och basindustrin och för att kompen-
    sera för regeringens neddragningar

   främja exportindustrins godstransporter och tidigarelägga investeringar i 
    godsstråk som näringslivet ser som mest angelägna 

   bygga Norrbotniabanan med start i Umeå som en viktig investering för 
    att utveckla transporterna för gruv-, skogs- och basindustrin i Norrbotten 
    och Västerbotten

   att bredbandstäckningen på landsbygden ska förbättras. Samtliga hushåll 
    och fasta verksamhetsställen ska ha tillgång till bra och snabbt bredband 
    med snabb överföring av stora mängder information år 2020

   att varje kommun i Sverige ska omfattas av en lokal bredbandsstrategi 
    som visar hur kommunen ska klara målet på bra och snabbt bredband till 
    alla. En överenskommelse om detta ska slutas med Sveriges kommuner 
    och landsting

   ställa högre krav på operatörerna så att mobiltäckningen på landsbygd 
    och glesbygd blir bättre.
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FLER JOBB I SKOGEN ÄR FRAMTIDEN

Skogen är en av Sveriges viktigaste naturtillgångar. Skogsnäringen syssel-
sätter direkt ca 60 000 personer. I Sverige avverkas årligen ca 70 miljoner 
kubikmeter skog. Värdet av exporten från svensk skogsnäring uppgår idag 
till 120-125 miljarder kronor. 

Den nationella skogspolitiken ska utformas i bred samverkan med berörda.
Skogen är viktig för den svenska ekonomin och en källa till jobb på lands-
bygden. Den ska skötas så att den långsiktigt ger god avkastning samtidigt 
som den biologiska mångfalden behålls och hänsyn tas till andra allmänna 
intressen. 

Skogens betydelse för framtidens jobb och bidrag till lösning på klimat-
utmaningen kan inte underskattas. Skogsbruket och skogsindustrin står inför 
en stor möjlighet när efterfrågan på råvara från skogen ökar t.ex. i form av 
bioenergi och nya förnybara drivmedel till transportsektorn. Men också
andra nya innovativa produkter tillverkad av skogsråvara kan utvecklas. Vi 
vill även öka användningen av trä i bostadsbyggande. Betydelsen av skogen 
för svensk samhällsekonomi och antalet arbetstillfällen som den genererar 
har potential att öka. Sverige behöver en mer långsiktig skogsstrategi.

VI VILL:

   ta fram en strategi för utveckling av skogsbruket i Sverige

   öka kravet på inblandning av förnybart skogsbaserat bränsle i bensin och 
    diesel, det skapar jobb i svensk skogsindustri 

   stimulera för möjlighet att från skogens biomassa producera bränslen 
    som kan ersätta fossila

   stödja forskning och innovationer för grön kemi och produktutveckling 
    för skogsindustrin.
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SVENSK MAT – 
STÄRKT LIVSMEDELSPRODUKTION

Produktionen och jobben i svenskt jordbruk minskar. Det finns ingen tydlig 
strategi för hur den svenska livsmedelsproduktionen ska utvecklas. Hälften av 
maten är idag importerad. 

Vi behöver en långsiktig livsmedelsstrategi i Sverige för vilken matproduktion 
som ska ske i Sverige och hur den ska anpassas till klimatförändringarna. Vi 
socialdemokrater menar att det finns en stor potential och efterfrågan av mat 
producerad i Sverige eftersom svenska konsumenter efterfrågar mat med hög 
kvalitet. Och svensk mat håller hög kvalitet. Därför är det viktigt att tydliggö-
ra vad som är svenskt. 

För att säkra jobben i Sverige måste vi ge konsumenterna mer information 
om var maten kommer ifrån. Vi måste satsa på mer ekologisk odling i Sverige 
för att möta den ökande efterfrågan som finns. 

Jordbruksnäringen är också en förutsättning för att hålla landskapen öppna. 
Mular och klövar ser till att vi har en öppen och levande landsbygd. Den 
svenska hästnäringen är viktig för jobb och tillväxt på landsbygden. Intresset 
för hästar är stort och hästnäringen ger möjlighet till inkomster för många 
lantbruksföretag. Vi anser att hästnäringen ska få fortsatt stöd via landsbygds-
program och gårdsstöd. Det handlar även om möjlighet till investeringar med 
hjälp av landsbygdsprogrammet.

VI VILL:

   starta projektet Svensk Mat i brett samarbete. Vi vill gå vidare från reger-
    ingens mer PR-mässiga satsning Matlandet Sverige till att skapa fler fram-
    gångsrika varumärken, innovationer och ökad konkurrenskraft

   ta fram en långsiktig övergripande livsmedelsstrategi för vilken matpro-
    duktion som ska ske i Sverige 

   införa en bättre märkning av matens ursprung, innehåll och hälsovärde. 
    Det lyfter fram det svenska mervärdet 

   införa ett mål på 30 procent ekologisk odling till 2020 och ett mål om att 
    offentlig sektor ska köpa in 30 procent ekologiskt

   att kommunerna ska få ett starkt stöd för att upphandla mat som pro-
    ducerats enligt svenska djurskydds- och miljöregler. Miljöstyrningsrådet 
    ska finnas kvar. Nya tydligare upphandlingsregler ska införas

   att hästnäringen ska utvecklas och växa i Sverige och likställas med tradi-
    tionell jordbruksnäring.
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GRUVOR GER JOBB I GLESBYGD

Gruvnäringen är en strategiskt viktig framtidsbransch med stor utvecklings-
potential. Mineralutvinning är en stor del av Sveriges exportvärde och finns 
främst på landsbygd. Statens ägande av LKAB får inte bara innebära höga 
avkastningskrav utan måste också kombineras med en stark ägarstyrning.
För att möjliggöra fortsatt expansion krävs en rad åtgärder. Utbyggnad 
av infrastruktur, kortare ledtider för prövning av tillstånd, mer utbildning 
och förbättrade forskningsresurser för att nämna några av de områden 
där insatser behöver göras. Men det räcker inte. För att Sverige ska kunna 
tillgodogöra sig utvecklingen i gruvnäringen, krävs ett helhetsgrepp, som 
också innefattar berörda kommuners förutsättningar att hantera de väldiga 
möjligheter, men också tuffa utmaningar, som detta innebär. Det krävs en 
samlad nationell strategi för gruvnäringens fortsatta expansion.

VI VILL:

   att LKAB ska vara i statlig ägo

   korta ledtiderna för öppnandet av nya gruvor utan att vi tummar på vår 
    tuffa svenska miljöprövning

   ta fram en sammanhållen nationell och nordisk strategi för gruvnäringen.

SATSA PÅ BESÖKSNÄRINGEN

Besöksnäringen är en viktig exportindustri för Sverige. En växande besöks-
näring betyder fler jobb i hela landet. Väl utvecklade internationella kommu-
nikationer till Sverige och strategisk marknadsföring av svenska destinationer 
utomlands är viktiga delar för att besöksnäringen ska kunna växa.
Den moderatledda regeringen tar inte tillvara den möjligheten. Kompetens-
försörjningen har fått stå tillbaka. När antalet yrkesutbildningsplatser skärs 
ned är det påfallande ofta turismutbildningar som får lägga ned.

Vi vill prioritera riktade insatser för utvalda destinationer som har stor poten-
tial att växa på den internationella marknaden. Det är viktigt att i tidigare 
skeden stärka turistföretag och destinationers utveckling och kvalitetssäkra 
dem. Vi vill sätta fokus på insatser som stärker utvecklingen av nya produkter 
och upplevelser och som därmed bidrar till fler besökare och växande företag.

VI VILL:

   utveckla en nationell strategi för att intensifiera marknadsförings-
    insatserna av svenska destinationer på strategiska marknader och satsa 
    50 miljoner mer än regeringen

   att satsa på yrkesutbildningsinsatser för turism och besöksnäringen 

   utveckla strategiska program där regeringen i samverkan med branschen 
    arbetar med utveckling för fler jobb inom besöksnäringen.
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LEVA PÅ LANDSBYGDEN

Utan grundläggande service på landsbygd och glesbygd kommer inte jobben. 
Alla svenskar har rätt till en grundläggande servicenivå som medborgare – den 
service som man i större tätorter tar för given. Det handlar om livsmedelsbu-
tik, apotek, bensinmack eller skola. Det är när denna basservice försvinner som 
människors livsvillkor försämras och förutsättningar för jobb kraftigt minskar.

Kommuner och landsting ska ha likvärdiga förutsättningar i hela landet. Därför 
finns det ett statligt utjämningssystem. Den orättvisa bonusmiljarden i skatteut-
jämningssystem till moderatledda storstadskommuner föreslår vi socialdemo-
krater ska avskaffas. Istället vill vi bl.a. satsa pengar på tillväxtstöd till mindre 
kommuner.

Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att kunna vistas i naturen och den 
ska värnas. Ökad dialog mellan företag som verkar i naturmark och markägare 
behövs. Viktiga arbetstillfällen ska tas tillvara. Tillsyn av företag som verkar i 
naturmark kan klargöra att allemansrätten innebär rättigheter och skyldigheter.

Den borgerliga rovdjurspolitiken har skapat konflikter istället för att lösa pro-
blem. Vi vill följa de riktlinjer som finns för att kunna starta en förvaltande jakt 
på varg. Vi vill börja i de områden där vargstammen idag är som tätast och där 
människors möjlighet till jakt och tamdjurshållning är kraftigt begränsad.  

VI VILL:

   säkra tillgången till service med butiker och samhällsservice i hela landet

   få i gång en förvaltande jakt på varg 

   säkerställa att apotek finns tillgängliga i alla delar av landet. Inom 24 timmar 
    ska man få sin medicin.




