BÄTTRE VILLKOR FÖR LANDSBYGDEN
STÄRKER HELA SVERIGE

– 40 förslag för en levande landsbygd

1. INLEDNING
Landsbygdsfrågorna är mycket viktiga för Nya Moderaterna. De senaste åren har vi
genomfört ett omfattande utvecklingsarbete och bland annat tagit fram ett flertal
rapporter med förslag för hur landsbygdens särskilda förutsättningar kan stärkas. Som
exempel kan nämnas rapporten om hur förvaltningen av vilda djur kan förbättras
(2012) samt vår landsbygdspolitiska plattform (2010).
Vi är övertygade om att en politik som ser och tar ansvar för hela Sverige bör lyfta
fram nya relevanta frågor och perspektiv som gör skillnad för människor på
landsbygden och deras levnadsförhållanden. En levande landsbygd är avgörande för
Sveriges framtid. Utan landsbygden blir även staden fattigare. Vi värnar samhörighet
mellan stad och landsbygd runtom i landet.
Som en konsekvens av denna målsättning tar vi inte vår utgångspunkt i att
landsbygden skall ses som en motpol till storstäderna och deras villkor. Tvärtom är vår
grundinställning att med genomförbara förslag visa på hur en levande och växande
landsbygd med flera företagare, en kvalitativ välfärd, goda kommunikationer och
ökad samverkan mellan lokala krafter kan bidra till att göra Sverige ännu bättre.
Inför valet 2014 är vi övertygade om att ytterligare arbete kommer att krävas för att
utveckla en framtidsinriktad landsbygdspolitik som ger hela landet bättre
förutsättningar till utveckling, tillväxt, företagande och nya arbetstillfällen. Vår
förhoppning är att förslagen i denna rapport kan bidra till en utveckling där människor
känner att de kan välja att arbeta och bo i hela Sverige.
Förslagen i denna rapport är arbetsgruppens egna. Alla reformer, även de som förs
fram i denna rapport, måste alltid prövas mot vad de offentliga finanserna och
samhällsekonomin medger samt utifrån andra aspekter som till exempel EU-rätt.

Gruppen som arbetat med denna rapport har bestått av
följande personer:
Ulf Berg, Riksdagsledamot Dalarna, Skatteutskottet
Lotta Finstorp, Riksdagsledamot Södermanland, Trafikutskottet
Lars Beckman, Riksdagsledamot Gävleborg, Skatteutskottet
Anette Åkesson, Riksdagsledamot Skåne, Skatteutskottet
Johan Johansson, Riksdagsledamot Norrbotten, Näringsutskottet
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2. FORTSATTA SATSNINGAR PÅ LOKALT NÄRINGSLIV
En förutsättning för en levande landsbygd är att företag och näringsverksamheter tillåts
blomstra, i kombination med att samhället säkerställer goda utbildningsmöjligheter för
unga. För att lyckas med detta krävs bättre samarbete mellan olika aktörer.
Arbetsgruppen vill därför se över möjligheterna för att i kommunerna inrätta särskilda
näringslivs- och utbildningsråd i vilka företagare, företagsorganisationer,
Arbetsförmedlingen, representanter från skolor och ledande politiker skall ingå. Dessa
råd ska bland annat hjälpa till med att ta fram förslag på olika program i syfte att
stärka kommunernas näringslivs- och utbildningsverksamhet.
Kommunerna måste ge landsbygdsföretagen, som ofta hanterar närproducerade
årstidsbundna livsmedelsprodukter, större möjlighet att delta vid upphandlingar. Vi
anser att det är viktigt att flera lokala alternativ inkluderas i upphandlingarna. Som ett
led i detta är det viktigt att framhålla att priset inte bör vara det enda som styr.
Vi vill verka för att anpassa regelverk som möjliggör för exempelvis lanthandlare att
erbjuda olika servicefunktioner. I samband med detta bör utbildningar genomföras
som ger nödvändig kunskap för att utföra nya arbetsuppgifter tryggt och med en god
servicenivå.
En stor generationsväxling sker bland näringsidkare. Staten bör stödja den.
Generationsväxlingen får inte försvåras vid eventuella överlåtelser, exempelvis måste
saneringskostnader klargöras när yngre generationer tar över.
När det gäller företagande anser vi att det är dags att våga prova nya vägar för att
säkerställa utvecklingen på landsbygden. I Norge har man provat en modell som
bygger på att man tar ut olika arbetsgivaravgifter i olika delar av landet i syfte att
skapa bättre förutsättningar för småföretagare som vill verka på mindre orter och på
landsbygden. Arbetsgruppen vill se över möjligheterna att prova denna modell även i
Sverige.
En ständig källa till diskussioner är frågan om hur naturtillgångar och naturresurser
skall fördelas. Vi anser att det är viktigt att verka för ett tydligare samband mellan
intäkter i kommunen och naturtillgångar. Som exempel kan framhållas att vi vill verka
för att delar av vattenkraftens tillgångar skall återinvesteras i länet. Detta ska inte
förväxlas med mineralskatter eller dylikt.
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Skogen har under lång tid varit en viktig del för arbetstillfällen utanför våra tätorter.
Det är viktigt att säkerställa att skogen fortsätter att vara en viktig del för sysselsättning
och för vår export. Produktion av råvara till industrin skall ske med naturhänsyn. Det
finns skäl att kontinuerligt öka förädlingsvärdet innan export.

3. TRYGGHET FÖR MÄNNISKOR I GLES- OCH LANDSBYGD
Oavsett var man bor i Sverige är det viktigt med tillgång till en god social service,
trygghet och fungerande sjukvård. Nya Moderaterna bör framhålla vikten av att
välfärdsfrågor kopplade till landsbygden skall ha hög prioritet.
Arbetsgruppen anser att det är viktigt att, som ett led i den statliga servicen, förstärka
de polisiära insatserna på landsbygden. Vetskapen om att man vid nödläge kan ringa
till exempel polis eller ambulans och inom rimlig tid få hjälp skall inte bara vara
förbehållet människor som bor i städer. Därtill är det också viktigt att Försvarsmakten,
tillsammans med alla frivilligorganisationer som arbetar nära försvaret, bidrar i arbetet
med att skapa både säkerhet och trygghet för boende utanför storstadsregionerna.
Det kan finnas anledning att se över möjligheten att på samma sätt skapa regionala
resurser som är lätta att flytta vid olika polisiära arbetsuppgifter. Sådana tankegångar
har utretts av Rikspolisstyrelsen. Det vore värdefullt med ett försök för att se om
tillfälliga brottsvågor, försvunna personer och ordningsstörningar kan bemötas
effektivare.
I anslutning till förstärkningen av de polisiära insatserna är det viktigt att framhålla
betydelsen av att Polismyndigheten på ett snabbt och effektivt sätt utnyttjar de resurser
man har vid olika nödsituationer runt om på landsbygden. Nya Moderaterna bör
därför verka för att det inom rimliga tider skall finnas resurser som kan förstärka den
lokala polisen i glest befolkade delar av vårt land.
Arbetsgruppen anser även att försvarets helikoptrar i högre utsträckning än tidigare
ska kunna användas för exempelvis sjuktransporter. Det skulle underlätta situationen
för människor som har långa avstånd till sjukhus.
Nya Moderaterna bör verka för att alla relevanta samhällsinstitutioner såsom
Försvarsmakten, polisväsendet och andra viktiga myndigheter tillsammans och i
samarbete med räddningstjänsten och civilsamhället säkerställer trygghet och säkerhet
för boende på landsbygden.
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Bristen på boenden för äldre är ett stort problem på många mindre orter utanför
storstadsregionerna. Nya Moderaterna arbetar redan i dag för att tillgången till fler
äldreboenden skall öka i mer glest befolkade bygder. Samtidigt framhåller vi att dessa
boenden skall anpassas till människors olika behov. Som exempel kan nämnas att vi
vill satsa på fler trygghetsboenden.
Det är viktigt att framhålla att trygghet och säkerhet inte bara uppnås genom fler
poliser eller ambulanser på landsbygden. Det finns också andra sätt som vi i
moderater vill lyfta fram och prioritera.
Som exempel kan framhållas att på mindre orter och på landsbygden fyller
gemensamma samlingslokaler såsom bygdegårdar viktiga sociala trygghetsfunktioner.
Vi inser värdet av dessa som sammanhållande länk på lokal nivå. Därför bör de
ekonomiska möjligheterna för att bevara bygdegårdar/samlingslokaler säkerställas.
Här måste Boverket tillsammans med kommunerna enas om en gemensam process.

4. MÄNNISKAN OCH NATUREN
I vissa delar av landet förekommer stora problem med stickmygg. För att lösa
situationen krävs ett upprättande av långsiktigt fungerande regelverk och arbetssätt för
att få bukt med problemen. Arbetsgruppen betonar vikten av att Nya Moderaterna
verkar för att dessa regelverk snabbt kommer på plats. Exempelvis behövs idag
dispensansökningar. Vi föreslår att regeringen utser ”en” länsstyrelse som ansvarar för
handläggning av bekämpning av stickmygg.
Vildsvinsstammen växer explosionsartat i Sverige just nu. Situationen ser väldigt olika
ut runtom i landet. Inventeringen av vildsvin i landet är mycket osäker, men 2013 kan
bli det år då det skjuts fler vildsvin än älgar. Det finns inget viltslag som har en så stor
möjlighet till jakt som just vildsvin, men arten är svårjagad och det ställer höga
kunskapskrav på jägarna. Det måste till enklare regler för att nyttja åtelkameror och
belysning vid jakt på vildsvin. Fler som vill måste kunna konsumera nyttigt och
klimatsmart kött. Vi vill även se att ett tillräckligt antal vilthanteringsanläggningar
säkerställs. Därför krävs en gemensam förvaltning, men med ett starkt lokalt perspektiv.
Jakten har funnits lika länge som människan. För många människor som väljer att leva
utanför storstäderna är jakt och rekreation viktiga orsaker för valet av
landsortsboende. Vi kan nu se allt mer frustration över vargstammens kraftiga ökning.
Känslan av otrygghet bland boende måste tas på allvar. När rovdjuren angriper
tamdjur måste åtgärder vidtas.
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För att få tillbaka människors förtroende för rovdjurspolitiken anser vi att ”en”
länsstyrelse bör få ansvar för skyddsjaktsfrågor. Exempelvis skulle en länsstyrelse utan
inblandning av Naturvårdsverket kunna få till uppgift att följa rovdjursutvecklingen och
se till att nödvändig skyddsjakt blir verklighet. Snabba beslut om skyddsjakt behövs
och det är viktigt att de rovdjur som sprider otrygghet och olägenheter för djurägare
snabbt avlivas.
Det är angeläget att länsstyrelserna arbetar effektivt. Alla frågor behöver inte finnas på
alla länsstyrelsers bord och den inriktning som regeringen beslutat om gällande
specialisering, det vill säga att en eller ett fåtal länsstyrelser ansvarar för vissa frågor,
bör utvecklas. Det finns även skäl till att se över hur länsstyrelsen fungerar ur ett
förvaltningsperspektiv. Vargfrågan och handläggningen av strandskyddsbestämmelser
är några exempel. Arbetsgruppen anser att en utveckling där kommunalt självstyre
stärks gentemot länsstyrelsen är nödvändig. Det är inte acceptabelt med olika
bedömningar beroende på var man befinner sig i landet.
En annan viktig fråga handlar om möjligheter att bedriva jakt på statlig mark. Dagens
utveckling har skapat en situation som gör det allt mer kostsamt att arrendera mark. Vi
vill inte se en utveckling där plånboken avgör jaktmöjligheterna på landsbygden.
Därför vill vi att statlig mark som upplåts för jakt ska ha rimliga arrendepriser för dem
som bor på landsbygden.
All jakt bör samordnas av ett enda departement, förslagsvis Landsbygdsdepartementet. Dagens uppdelning mellan två olika departement skapar svårigheter i
hanteringen av frågor som rör all jakt. Att några arter ligger under ett departement och
andra under ett annat är inte optimalt utan tvärtom kontraproduktivt.
Vad gäller EU:s roll i svensk rovdjurspolitik har vi även här sett en utveckling som inte
gynnar arbetet med att uppnå acceptans för den svenska förda rovdjurspolitiken. Vi
anser därför att frågan måste lösas skyndsamt. Regelverk om förvaltning av våra
rovdjur skall beslutas av Sveriges riksdag.

5. FORTSATTA SATSNINGAR PÅ IT OCH
KOMMUNIKATION
För att bibehålla en levande landsbygd är det helt avgörande att det finns tillgång till
adekvata IT-lösningar och bra kommunikationer. Därför är det viktigt att utbyggnaden
av bredband och mobilnät fortsätter och att fortsatta satsningar på underhåll av vägar
och kollektivtrafik genomförs.
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Det är dags att leva upp till målsättningen att hela landet skall ha tillgång till
bredband. Arbetsgruppen anser därför att regeringens mål om att 90 procent av alla
hushåll och företag skall ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100
Mbit/sekund år 2020 bör följas upp. Idag har endast 54 procent tillgång till detta.
Alla hushåll och företag skall kunna använda väl fungerande elektroniska
samhällstjänster och elektronisk service via bredband. Mot bakgrund av denna strävan
anser vi därför att målet bör vässas till 99 procent samt att utbyggnadstakten ökar.
Vi anser också att det är dags att med kraft säkerställa en pålitlig mobiltäckning. Enligt
vår uppfattning har PTS (Post och Telestyrelsen) ett ovillkorligt uppdrag som innebär att
konsumenterna ska kunna känna sig trygga i att de täckningskartor operatörerna
använder i sin marknadsföring också stämmer med verkligheten. Det uppdraget måste
efterlevas.
Ytterligare en viktig fråga att belysa är nuvarande system beträffande fast telefoni.
Idag tas den fasta telefonin bort runt om i landet och ska då ersättas med ett
fungerande alternativ. Tyvärr är detta varken säkert eller effektivt. Hemtjänst och andra
vittnar om ett system som både äventyrar säkerheten och skapar stor oro. Därför är det
viktigt att fast telefoni inte tas bort förrän man kan säkerställa att annan teknik verkligen
finns på plats och fungerar tillfredsställande.
När det gäller vägnätet är det viktigt att ta problemen med tjälskador på allvar.
Tjälskador på landsbygdsvägar är en realitet och orsakar stora kostnader för såväl
privatbilister som företagstransporter. Vi anser därför att åtgärder för att mildra
problemen bör sättas in redan inför kommande vinter.
Generellt vill vi framhålla vikten av att i de fall staten är väghållare måste dialog med
berörda föras för att säkerhetsställa att väghållarens ansvar vad gäller belysning och
snöröjning säkerställs.
Jämte satsningar på vägnätet måste kollektivtrafiken prioriteras. Det finns flera exempel
där länstrafiken lånar ut bussen till lokala byalag. Dock finns det en del bekymmer i
yrkestrafiklagen, eftersom det ofta inte är yrkesförare som kör bussarna. Enligt
yrkestrafiklagen krävs numera förarbevis för att föraren ska kunna ta betalt på
bussarna, vilket leder till problem. Därför föreslår arbetsgruppen att Nya Moderaterna
skall verka för en översyn av särlagstiftning för till exempel konceptet ”byabuss”. Vi
vill att de lokala förutsättningarna vid utvidgning av kollektivtrafiken ska vara
vägledande.
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Som ett led i satsningarna på kollektivtrafiken anser vi att Nya Moderaterna bör verka
för ett gemensamt nationellt biljettsystem i tåg- och kollektivtrafiken som underlättar för
exempelvis arbetspendling och resor mellan länen. Om reglerna är uddlösa så måste
nuvarande lagstiftning skärpas.
Det krävs emellertid mer än bara ett fungerande vägnät och utbyggd kollektivtrafik för
att landsbygden skall utgöra en attraktiv plats för människor att bosätta sig på. Det är
också viktigt att säkerställa tillgången till regionala flygplatser. För att lyckas med detta
vill vi uppmuntra till en ökad samverkan mellan lokala och regionala aktörer inom
näringsliv och övriga samhället för att kunna värna om de mindre flygplatserna.
De lokala dubbdäcksförbuden, som införts i vissa städer, leder till en försämrad
trafiksäkerhet i hela Sverige. Konsekvensen av förbuden blir att fler förare väljer att
köra dubbfritt, vilket ökar olycksrisken. Därför säger vi nej till ett nationellt
dubbdäcksförbud.
Utvecklingen går mer mot att fler blir el-självförsörjande. Vi välkomnar den
utvecklingen och finner det både bra och effektivt med skatteförmåner som gynnar
egen el och vi är emot skatt på småskalig vedeldning.

6. UTBILDNINGS- OCH UNGDOMSSATSNINGAR
Skolors situation på glesbygden är periodvis svår, både på grund av bristande
elevunderlag och svårigheter kring att rekrytera kompetenta medarbetare i alla ämnen.
Men problemen kan i hög utsträckning mötas med ny teknik. Att använda ny teknik för
att bedriva undervisning på distans kan vara ett sätt för mindre skolor att överleva. Ny
teknik kan även innebära en högre kvalité då elever kan erbjudas undervisning i fler
ämnen och med större pedagogisk variation. Den tekniska utvecklingen kan därmed
öka intresset att bo kvar och locka nya familjer till byn. Vi önskar därför att möjligheter
till fjärr- och distansundervisning utreds.
En annan viktig samhällsutmaning handlar om den strukturella arbetslöshet som inte
minst drabbar unga människor. För att komma tillrätta med problemen krävs olika
insatser på såväl kort som lång sikt. Det finns dock några förslag som vi anser vara
särskilt viktiga att lyfta fram i arbetet för att öka sysselsättningen bland unga på
landsbygden utöver vad som redan genomförts av Alliansregeringen i form av
exempelvis sänkningen av restaurangmomsen, halverade arbetsgivaravgifter för unga,
RUT- och ROT-avdragen.
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För det första bör man se över möjligheten att införa lokal lärlingsutbildningar
tillsammans med arbetsgivare inom områden där det saknas utbildad arbetskraft.
I ett andra steg bör förutsättningarna utredas för att skapa multijobb. Det betyder att
man på olika sätt värnar den fortsatta traditionen att vara sin egen eller aktiv hos flera
arbetsgivare. Att utreda innebär i detta fall att identifiera hinder som motverkar
förutsättningar för fler multijobb.
Vi vet att många gymnasieskolor idag har inslag av entreprenörsanda, både i kurser
och i möjlighet att starta och driva egna företag under gymnasietiden. Vi ser detta som
mycket positivt att fler unga får möjlighet att bli sin egen. Starta-eget-bidrag kan vara
ett positivt och stärkande inslag på resan mot att bli företagare. Därför föreslår vi att
starta-eget-bidrag skall kunna sökas och erhållas redan från myndighetsålder.
På lite längre sikt anser vi att det är viktigt att utreda och se över möjligheterna för
avskrivning av studieskulden beroende på var i landet man bor och arbetar. I Norge
har man utformat en modell som tar hänsyn till geografiska faktorer som har visat sig
fungera väl och som bidragit till att unga som avslutat sina utbildningar är benägna att
bo och arbeta på mindre orter och på landsbygd.

40 FÖRSLAG FÖR EN LEVANDE LANDSBYGD
1# Se över möjligheterna för särskilda näringslivs- och utbildningsråd i vilka företagare,
företagsorganisationer, arbetsförmedling, representanter från skolor och ledande politiker skall
ingå.
2# Skapa bättre möjligheter för landsbygdsföretag att delta vid upphandlingar. Priset är inte
det enda som ska styra vid upphandlingar.
3# Anpassa regelverk som möjliggör för exempelvis lanthandlare att erbjuda olika
servicefunktioner.
4# Generationsväxlingen får inte försvåras vid eventuella överlåtelser mellan generationer av
näringsidkare, exempelvis måste saneringskostnader klargöras när yngre generationer tar
över.
5# Se över möjligheten att införa diversifierade arbetsgivaravgifter i olika delar av landet i
syfte att skapa bättre förutsättningar för småföretagare som vill verka på mindre orter och på
landsbygden.
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6# Verka för att samband mellan intäkter i kommunen och naturtillgångar tydliggörs. Delar av
till exempel vattenkraftens tillgångar kan återinvesteras i länet.
7# Fortsatt stöd av forskningen kring skogen.
8# Nya Moderaterna ska verka för att välfärdsfrågor kopplade till gles- och landsbygden skall
ha hög prioritet.
9# Statlig service kan förstärkas med polisiära insatser på landsbygden.
10# Verka för att förstärka den lokala polisen även i glest befolkade delar av landet.
11# Skapa regionala resurser som är lätta att flytta vid olika polisiära arbetsuppgifter så att
det inom rimliga tider skall finnas resurser som kan förstärka den lokala polisen i glest
befolkade delar av landet.
12# Verka för att försvarets helikoptrar i högre utsträckning kan användas för exempelvis
sjuktransporter.
13# Verka för att alla relevanta samhällsinstitutioner såsom Försvarsmakten, polisväsendet och
andra viktiga myndigheter tillsammans säkerställer, och i samarbete med räddningstjänsten
och civilsamhället, trygghet och säkerhet för boende på landsbygden
14# Satsa på fler trygghetsboenden.
15# Arbeta för att Boverket tillsammans med kommunerna enas om en gemensam process
beträffande de ekonomiska möjligheterna för att bevara bygdegårdar/samlingslokaler.
16# En Länsstyrelse som ansvarar för handläggning av bekämpning av stickmygg.
17# Enklare regler för att nyttja åtelkameror och belysning vid jakt på vildsvin.
18# Gemensam rovdjursförvaltning, men med tydligt fokus på det lokala perspektivet.
19# Fortsatt specialisering så att en eller ett fåtal länsstyrelser ansvarar för vissa frågor.
20# Det kommunala självstyret skall stärkas gentemot länsstyrelsen.
21# Statlig mark som upplåts för jakt ska ha rimliga arrendepriser för dem som bor på
landsbygden.
22# Alls jaktfrågor ska samordnas under ett enda departement, förslagsvis
Landsbygdsdepartementet.
23# Regelverk om förvaltning av våra rovdjur skall beslutas av Sveriges riksdag.
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24# Målet att hushåll och företag ska ha tillgång till bredband bör höjas till 99 procent och
utbyggnadstakten öka.
25# Fortsatt utbyggnad av bredband och fiber.
26# Fortsatt utbyggnad av mobilnät.
27# PTS (Post och Telestyrelsen) har ett ovillkorligt uppdrag, det uppdraget skall hållas.
28# Fast telefoni får inte tas bort förrän man kan säkerställa att annan teknik verkligen finns på
plats och fungerar.
29# Arbetsgruppen anser att åtgärder för att mildra problemen med tjälskador bör sättas in
redan inför kommande vinter.
30# Väghållarens ansvar vad gäller belysning och snöröjning ska säkerställas.
31# Verka för en översyn av särlagstiftningen för exempelvis konceptet ”byabuss”.
32# Verka för ett gemensamt nationellt biljettsystem i tåg- och kollektivtrafiken som underlättar
för till exempel arbetspendling och resor mellan länen.
33# Ökad samverkan mellan lokala och regionala aktörer inom näringsliv och övriga
samhället för att värna de mindre flygplatserna.
34# Nej till nationellt dubbdäcksförbud.
35# Verka för skatteförmåner som gynnar egen el och fler självförsörjande alternativ. Nej till
skatt på småskalig vedeldning.
36# Utreda möjligheterna till fjärr- och distansundervisning.
37# Se över möjligheten att införa lokala lärlingsutbildningar tillsammans med arbetsgivare
inom områden där det saknas utbildad arbetskraft.
38# Se till att hinder som motverkar förutsättningar för fler multijobb identifieras och tas bort.
39# Starta-eget-bidrag redan från 18 års ålder.
40# Utred och se över möjligheterna för avskrivning av studieskulden beroende på var i landet
man bor och arbetar.
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