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Sverigedemokraternas
landsbygdspolitiska program 2022
Sverigedemokraternas målsättning är att bli de svenska landsbygdernas och
småkommunernas starkaste röst och försvarare och att senast vid valet 2026 bli landets
största parti utanför storstadsregionerna.
Vår vision för de svenska landsbygderna är att de skall vara trygga platser där man inte
behöver oroa sig för brottslighet och där man snabbt får hjälp om olyckor händer.
Vi vill att landsbygderna skall vara platser med en stark samhällsgemenskap och ett starkt
civilsamhälle, där det svenska kulturarvet har en central position och där människor känner
att de har goda möjligheter att påverka sin vardag och sina livsbetingelser genom att
beslut fattas nära de människor som berörs.
Vi vill att välfärden, samhällsservicen och infrastrukturen skall vara minst lika väl utbyggd i
landsbygderna som i de stadsnära regionerna.
Tillgången på arbete, likväl som ett rikt friluftsliv, skall vara en självklarhet. De gröna
näringarna och landsbygdens entreprenörer skall känna samhällets stöd och tacksamhet
för de omistliga värden som de skapar.
Vi vill se ett Sverige där landsbygderna präglas av tradition, innovation, utveckling och
framtidstro.
Vi tror på möjligheten att hela Sverige, i hela Sverige.
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Decentralisering - värna de små
gemenskaperna och det lokala
självbestämmandet
Vår vision:
Sverige skall återta betydande delar av sitt självbestämmande ifrån EU och andra
överstatliga organisationer. Sveriges medborgare skall ha goda möjligheter att påverka sin
vardag, sin fysiska miljö och sina livsbetingelser oavsett var i landet man bor. Beslut skall, i
så många fall som möjligt, fattas så nära de berörda medborgarna som möjligt.
Småskalighet och närhetsprincipen skall värnas och lyftas fram som positiva värden.
Mer av de värden som skapas i de svenska landsbygderna skall tillåtas stanna i den
berörda regionen.
Staten skall i högre grad än idag sträva efter att utlokalisera myndigheter och andra
statsfinansierade arbetstillfällen utanför storstadsområdena.
Problembild:
En alltför hög andel av besluten fattas idag av makthavare som saknar närhet till, och
förståelse för, de medborgare, lokalsamhällen och verksamheter som berörs.
Tendensen mot storskalighet och centralisering är accelererande inom flera områden. Till
exempel så har över 500 småskolor och byskolor lagts ned det senaste decenniet.
På samma sätt som Sveriges självbestämmande har urholkats i förhållande till EU, så har
det kommunala självbestämmandet urholkats inom Sverige och staten har vältrat över
kostnader på lokalsamhällena utan att ge tillräcklig kompensation. Särskilt tydligt har detta
varit inom migrations- och integrationspolitikens område.
En alltför liten del av de stora värden som landsbygderna och glesbygderna skapar tillåts
idag att bli kvar i regionerna och statliga arbetstillfällen lokaliseras i alltför låg grad utanför
storstadsområdena.
Våra lösningar:


Återför betydande delar av självbestämmanderätten ifrån EU och stoppa försök till
ytterligare maktöverföring, till exempel på skogspolitikens område.



Rädda byskolorna! Inför ett statligt så kallat ”bryggstöd” som kan hjälpa skolor
och kommuner att klara perioder av tillfälligt vikande elevunderlag i småskolor.



Återinför kommunernas möjligheter att säga blankt nej till flyktingmottagande tills
dess att ett asylantstopp är infört på riksnivå.



Bevara möjligheten till kommunalt veto mot nya vind-industrianläggningar för de
bygder som så önskar.



Låt landsbygdsregionerna behålla mer av det värde de skapar genom att dirigera
om intäkterna från fastighetsskatten för industri- och energifastigheter från staten
till de berörda regionerna.



Utöka utlokaliseringen av jobb inom statliga myndigheter.
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Reformera och decentralisera utformningen av strandskyddet så att merparten av
utformningen och kontrollen flyttas ifrån de statliga länsstyrelserna till
kommunerna och i viss mån regionerna.
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Lag och ordning - tryggheten
åter i hela Sverige
Vår vision:
Alla delar av Sverige skall präglas av trygghet, lag och ordning. Brottslingar skall bestraffas
hårt. Brottsoffer skall få upprättelse och känna samhällets stöd. Brott skall bekämpas med
samma kraft, effektivitet och beslutsamhet, oavsett var i landet brotten sker.
Problembild:
Vänsterliberala makthavare har skapat en samhällsutveckling där brottsligheten eskalerat
bortom kontroll. Detta påverkar alla delar av landet. Massinvandringen har fört med sig
nya typer av brottslighet, såsom hedersvåld, även till mindre kommuner och orter.
Oroligheterna i storstädernas invandrartäta förorter försvagar också polistätheten på
landsbygden genom att olika polisdistrikt frekvent tvingas låna ut sina poliser för att
förstärka de nödvändiga insatserna i storstäderna.
Brott mot företag på landsbygden ökar kraftigt. Bönder och jägare utsätts för hot och
vandalism från militanta djurrättsaktivister. Storstädernas kriminella nätverk har börjat
flytta ut delar av sin verksamhet, såsom narkotikaframställning, till mindre orter. De
utländska stöldligornas härjningar är en återkommande plåga för landsbygdens invånare
ifrån norr till söder.
Samtidigt med detta ligger Sverige i Europas bottenskikt när det kommer till antal poliser
per capita. Polisnärvaron i landsbygd och glesbygd har i många regioner minskat det
senaste decenniet och andra rättsvårdande myndigheter såsom Tullen saknar de
befogenheter och de resurser som krävs för att stävja den negativa utvecklingen.
Våra lösningar:


Försvåra stöldligornas utförsel av stöldgods genom utökade resurser till Tullverket,
kustbevakningen och gränspolisen samt genom att utöka tullens
brottsbekämpande uppdrag och utöka tullens befogenheter och beväpning. Den
automatiserade bevakningen av våra gränser med hjälp av så kallad ANPR bör
också utökas.



Skärp straffen för tillgreppsbrott, kriminalisera utförsel av stöldgods samt gör det
enklare att förverka misstänkt stöldgods.



Öka polistätheten i hela landet genom höjda löner, förbättrad arbetsmiljö och
genom att göra polisutbildningen betald.



Krafttag mot ekoterrorism. Militanta djurrättsaktivisters hot, vandalisering och våld
mot svenska bönder, jägare och djuruppfödare bör bestraffas hårdare än idag.
Polisen skall åläggas ett nationellt helhetsansvar för att kartlägga och bekämpa
denna typ av politiskt motiverad brottslighet. En specifik brottsrubricering för
jaktsabotage bör införas.



Distributionen av narkotika till mindre orter på landsbygden sker numera ofta via
det vanliga postväsendet. Den nuvarande lagstiftningen bör därför ändras, så att
det blir enklare för postansvariga att anmäla misstänkta försändelser och enklare
för polisen att kontrollera sådana försändelser utan föregående åklagarbeslut.
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Poliser i glesbygd har ofta stora patrullområden i hård terräng, vilket medför ett
stort slitage på fordon och annan utrustning. Hänsyn till dessa faktum bör tas vid
resurstilldelningen.
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De gröna och blå näringarna stärk den svenska
självförsörjningen
Vår vision:
Sverige ska bli starkt, motståndskraftigt och oberoende genom en så hög
självförsörjningsgrad som möjligt på nödvändiga livsmedel.
Entreprenörer inom de gröna och blå näringarna skall känna samhällets stöd och
uppskattning för det omistliga arbete som de utför.
Jordbruk, skogsbruk, fiske och vattenbruk skall ges de bästa förutsättningarna för att
kunna bidra till framsteg, försörjning, oberoende, välfärd, tillväxt, innovation och
sysselsättning och vara navet i en levande landsbygd.
Staten och myndigheternas roll gentemot de gröna och blå näringarnas entreprenörer
skall primärt vara understödjande och hjälpande. Byråkrati och påtvingad administration
skall reduceras till ett minimum och myndighetsaktivism skall stävjas.
Sverige skall fortsatt värna en stark omsorg om djur- och natur, men människors intressen
och behov måste på ett tydligare sätt vägas in i miljölagstiftningen och svenska
entreprenörer skall kompenseras i de fall som vår lagstiftning försvårar deras verksamhet
och försämrar deras konkurrenskraft gentemot den nära omvärlden.
Nya miljölagar skall bedömas utifrån sin reella nytta och inte utifrån politiska och
symboliska perspektiv.
Sveriges oberoende gentemot EU och andra överstatliga organ skall på detta och andra
områden stärkas och värnas och beslut skall fattas så nära de berörda människorna och
verksamheterna som möjligt.
Problembild:
De gröna och blå modernäringarna befinner sig idag under hård press ifrån makthavare i
både Bryssel och Stockholm, som i allt högre utsträckning vill centralstyra, detaljreglera
och straffbeskatta näringarna.
Många entreprenörer upplever sig också utsatta för myndighetsaktivism och upplever att
de ansvariga myndigheternas roll är mer av övervakande, misstänkliggörande och
bestraffande karaktär än av understödjande och befrämjande karaktär.
EU-kommissionen agerar som om vårt skogsbruk var dåligt ur miljösynvinkel, trots att inga
arter dött ut på grund av skogsbruk i Sverige och trots att svensk skog lagrar mer
koldioxid än kanske någonsin. Vänsterregeringarna har en stor skuld i detta, inte minst för
att Sverige systematiskt har rapporterat mycket lägre areal skog som är undantagen från
skogsbruk än vad som faktiskt är fallet, och dessutom har regeringen inte agerat starkt
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nog gentemot EU i skogsfrågorna, som faktiskt inte ens är frågor som EU ska lägga sig i
överhuvudtaget enligt gällande fördrag.
Politiskt framtvingade kostnadsökningar som snedvrider konkurrensen i förhållande till
entreprenörer i våra grannländer och den ständigt växande byråkratin och
administrationen gör att många skogsföretagare och livsmedelsproducenter överväger att
sluta eller att dra ned på sin verksamhet. Samtidigt är trösklarna för generationsskiften
oerhört höga.
Att detta sker i ett läge där Sverige, inte minst av säkerhetsmässiga beredskapsskäl, skulle
behöva öka den inhemska livsmedelsförsörjningen kraftigt, är ytterst bekymmersamt.
Våra lösningar:


Gör de tillfälliga sänkningarna av skatten på drivmedel permanenta och sänk de
kostnadsdrivande kraven på inblandning av biodrivmedel till ett minimum!



Inför direktiv om att inga myndigheter får införa nya regler på dessa områden utan
att först ta bort en befintlig regel, återinför tjänstemannaansvaret för att motverka
myndighetsaktivism och stoppa politiska förslag i Sverige och EU som riskerar att
kraftigt öka regelbördan och byråkratin.



Bevara de höga ambitionerna för svenskt djurskydd, men inför
djurvälfärdsersättningar som kompenserar svenska bönder för merkostnaderna
som uppstår.



Minska antalet kontroller genom bättre samordning mellan ansvariga myndigheter
och gör en översyn av befintliga kontrollavgifter som i flera fall är orimligt höga.



Stöd den svenska livsmedelsproduktionen genom att alltid prioritera svensk fisk
och svenska jordbruksprodukter inom offentlig upphandling, öka
medfinansieringen för förverkligandet av livsmedelsstrategin samt återupprätta
beredskapslager för livsmedel, agrokemikalier och utsäde.



Utred möjligheten att klassa vattenbruk som en areell näring och utöka det
svenska fisket inom befintliga kvoter.



Stärk stödet och underlätta regelverket kring generationsskiften av
jordbruksfastigheter och underlätta generationsskiften inom det småskaliga fisket
genom att göra det enklare att överlåta fiskelicenser.



Öka forskningsanslagen för miljöteknik och bioekonomi kopplat till de gröna och
blå näringarna. Säkra även framtida kompetens och tillvarata de yngre
generationernas intresse för skogsbruk och livsmedelsproduktion genom satsning
och utvidgning av utbildningar kopplade till området. Till exempel bör en
utbildning för så kallat skogligt basår införas i norra Sverige.



Rapportera arealen skyddad mark och i synnerhet arealen skyddad skog till EU på
ett sätt som mer liknar andra stora skogsländers.



Stärk och lagfäst äganderätten och enskilda markägares brukanderätt över sin
egen mark.
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Företagande och sysselsättning
- ett livskraftigt näringsliv för en
levande landsbygd
Vår vision:
Sverigedemokraterna vill se en politik som värderar företag och företagares arbete och
initiativkraft och som baserar sig på den grundläggande insikten om att en god tillgång på
arbete är en förutsättning för en god samhällsservice, en stark välfärd och för att hela
landet skall kunna leva.
Genom ökat stöd till nyföretagare, sänkta skatter och avgifter, minskat regelkrångel,
minskat sjuklöneansvar, förenklade tillståndsprocesser, en god infrastruktur och ett stärkt
skydd mot brottslighet vill vi hjälpa landsbygdens entreprenörer att omvandla
avfolkningsbygder till inflyttningsbygder och förvandla hopplöshet till framtidstro.
Problembild:
Företagare på landsbygd och glesbygd upplever sig ofta ha större problem med
hindrande lagstiftning, regelkrångel och omständliga tillståndsprocesser än företag i
storstadsområdena.
Företag i landsbygd och glesbygd har ofta svårare att rekrytera personal med rätt
kompetens och utbildning än företag i storstadsområdena.
Företag i landsbygd och glesbygd har ofta längre till marknaden, sämre infrastruktur och
dyrare transportkostnader.
Företag i landsbygd och glesbygd har ofta svårare att få tillgång till kapital för att utveckla
sina företag.
Företag i landsbygdskommuner uppvisar en lägre tillväxt än företag i storstadsregionerna.
Brottslighet riktad mot företag i landsbygd och glesbygd ökar kraftigt och snabbare än i
storstadsområdena samtidigt som polistätheten är sämre och utryckningstiderna längre.
Våra lösningar:


Sänk arbetsgivaravgiften för alla företag, men mest för företag i landsbygd och
glesbygd. Modellen med en förstärkt differentiering av arbetsgivaravgiften har
praktiserats i Norge sedan 1970-talet, med mycket goda resultat, och har även
förordats i Sverige av såväl landsbygdskommittén som Småföretagarnas
riksförbund.



Lindra sjuklöneansvaret och därmed småföretagens risker med att anställa.



Underlätta steget mot egenföretagande genom ett förstärkt starta eget-bidrag
och införandet av ett starta eget-bidrag för yrkesverksamma.



Förenkla tillståndsprocessen vid uppstarten av nya gruvor genom att göra så
kallade ändringstillstånd till huvudregel så att företagen inte måste göra om en
mångårig tillståndsprocess i sin helhet bara för att en enskild del måste förändras.



Stärk besöksnäringen genom en utökad satsning på turistfrämjande.
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Rennäringslagen och rennäringsindustrins särställning och maktposition innebär
idag en hämsko för företags- och landsbygdsutvecklingen i stora delar av Norrland
och bör ses över i grunden.



Underlätta företagens hantering av regelfloran och byråkratin genom att ta
inspiration från den så kallade ”Rättviksmodellen” där myndigheternas
utgångspunkt är att understödja företagen och göra det lätt att göra rätt, snarare
än att övervaka och bestraffa.
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Välfärd och samhällsservice trygghet, vård och stöd till alla
svenskar
Vår vision:
Tryggheten i att kunna få hjälp i svåra situationer och att ha tillgång till högkvalitativ vård
och utbildning och grundläggande samhällsservice skall vara en självklarhet, oavsett var i
landet man bor.
Genom ekonomiska prioriteringar, en god IT-infrastruktur och bejakande av ny teknik och
kreativa lösningar skall trygghet, välfärd och god samhällsservice kunna garanteras i hela
Sverige.
Problembild:
Bristen på läkare, specialistsjuksköterskor och behöriga lärare är ett allvarligt problem i
många landsbygds- och glesbygdsregioner.
Centraliseringen av vårdinrättningar och utbildningsinstitutioner skapar långa resvägar för
att få tillgång till välfärden.
Långa utryckningstider för ambulans och räddningstjänst skapar ökade risker för liv och
hälsa.
Brister i utbyggnaden av IT-infrastrukturen försvårar för nya, alternativa välfärdslösningar.
Minskningen av fasta servicepunkter och försämringen av postservicen skapar stora
problem i vardagen för många medborgare och näringsidkare på landsbygden.
Våra lösningar:


Läkare, specialistsjuksköterskor och behöriga lärare som väljer att ta anställning i
landsbygd och glesbygd, där stor brist på deras kompetens råder, skall kunna få
en årlig avskrivning av sina studieskulder.



Fler mobila enheter för sjukvård och tandvård skall inrättas i skärgården och andra
svårtillgängliga glesbygdsmiljöer med långa resvägar.



Regioner med långa och potentiellt hälsovådliga resvägar till bland annat
förlossningskliniker skall kunna erbjuda trygga transporter i form av t ex
ambulanser, som är speciellt utrustade för förlossningsvård.



Möjligheten till utökad fjärrundervisning bör införas som en metod för att kunna
rädda nedläggningshotade glesbygdsskolor.



satsningar bör ske på internetbaserad vård och omsorg på distans såsom
fjärrbehandling, fjärrmonitorering, fjärrmöten och virtuella vårdrum, enligt modell
från bland annat danska Bornholm.



Ett statligt stimulansbidrag för utvecklingen av räddningstjänstens verksamhet
med så kallade ”räddningsvärn” och utvecklingen av tekniska trygghetslösningar
såsom spisvakter, mobila sprinklers, koppling av brandvarnare till trygghetslarm
etc., bör införas för att stärka tryggheten för äldre och funktionsnedsatta i
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skärgårdsmiljöer och andra svårtillgängliga landsbygdsmiljöer med långa
utryckningstider.


Införandet av nationella tillgänglighetskrav inom ambulanssjukvården. I ett flertal
länder finns lagstadgade tillgänglighetsmål på hur svårt sjuka och skadade
patienter skall nås inom en viss tid, oavsett vart i landet de befinner sig.
Sverigedemokraterna vill införa motsvarande lagstadgade krav även i Sverige.



Det statliga stödet för bevarandet av befintliga serviceställen på landsbygden skall
ökas och all vidare försämring av postservicen skall stoppas.
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Trafik och infrastruktur - vägar är
vägen mot ett sammanhållet
Sverige
Vår vision:
Vi vill se en framtid där ansvariga makthavare ser landsbygdsbefolkningens verklighet och
prioriterar dess behov.
En samhällsutveckling baserad på insikten om att en god infrastruktur, anpassad för
snabba och säkra transporter, är en grundförutsättning för ett sammanhållet och
välfungerande land. Det inkluderar även ett tillväxtorienterat och konkurrenskraftigt
näringsliv utanför storstäderna.
Vår vision är ett Sverige där ingen lämnas efter och utanför i samhällets teknologiska
framsteg och där grundläggande service och kommunikation görs tillgängligt för alla
svenska medborgare.
Problembild:
Ansvariga makthavare har under lång tid byggt upp en underhållsskuld för vägnätet och
allra mest eftersatt är vägunderhållet på landsbygd och glesbygd. Situationen gör att
medborgare som redan har långa transportsträckor till arbete, utbildning och sociala
aktiviteter förlorar ännu mer av sin tid varje dag och att landsbygdens företag tappar i
konkurrenskraft.
Underhållsskulden är alarmerande även för järnvägsnätet, men istället för att säkerställa
transporterna över hela landet, väljer makthavarna att prioritera olönsamma skrytbyggen
som höghastighetstågen, som endast kommer att gynna storstadsregionerna.
Utbyggnaden av bredband med hög hastighet till alla medborgare släpar efter de
uppsatta målsättningarna och det finns fortfarande en betydande klyfta mellan stad och
land i detta avseende. Detsamma kan sägas om mobiltäckningen.
Försämringarna i postservicen drabbar ofta landsbygdens befolkning och de gröna
näringarna oproportionerligt hårt.
Våra lösningar:


Skrota planerna på orimligt dyra höghastighetståg, som nästan uteslutande
kommer att gynna storstadsregionerna, och prioritera istället en upprustning av
den befintliga järnvägen och vägnätet i hela landet.



Bevara de regionala flygplatserna, som har en stor betydelse för näringslivet
utanför storstadsregionerna, och skrota flygskatten.



Sänkta hastighetsgränser förlänger restiderna och komplicerar vardagen för såväl
näringsidkare som enskilda medborgare på landsbygden. Alltför ofta används
hastighetsnedsättningar som ett alternativ till förbättrat vägunderhåll.
Sverigedemokraterna vill göra tvärtom. Rusta upp landsbygdernas vägar och höj
hastighetsgränsen!
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I landsbygdsregioner med dåligt utbyggd kollektivtrafik är egna fordon ofta det
enda medel som står till buds för ungdomar som vill träffa vänner och ta sig till
olika fritids- och idrottsaktiviteter. Sverigedemokraterna vill därför höja
hastighetsgränsen för EPA-traktorer till 45 km/h.



Behoven hos landsbygdens näringar bör i högre grad än idag beaktas vid
planeringen av infrastruktur. Malmbanan och annan infrastruktur som är central för
gruvnäringen bör snarast möjligt rustas upp. Jordbrukets och skogsbrukets behov
av en viss vägbredd för sina maskiner bör respekteras och fler broar och
vägsträckor bör rustas för att kunna få en ny bärighetsklassning för tunga
transporter.



Ökade satsningar bör ske på utbyggnaden av laddinfrastrukturen för elfordon i
landsbygd och glesbygd.



Ökade satsningar bör ske på IT-infrastruktur med målet om att snarast möjligt nå
100 procent bredbandstäckning och mobiltäckning i hela landet.
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Jakt, sportfiske och viltvård
Vår vision:
Sverigedemokraterna vill en samhällsanda och en politik där jaktens betydelse för en
hållbar viltförvaltning, naturintresse, den sociala gemenskapen på landsbygderna,
folkhälsan och bevarandet av djupt rotade traditioner, erkänns och värnas.
Frågor som rör Sveriges natur och liv i naturen är enligt vårt synsätt det svenska folkets
sak och ingen annans. Vi vill se en decentraliserad viltförvaltning där intressekonflikter
hanteras i lokala samråd.
Rovdjursbestånden skall förvaltas på ett sådant sätt att de inte menligt inverkar på
landsbygdsbefolkningens livskvalité, trivsel och traditionella näringar.
Givet de positiva värden som vi anser att jakt- och sportfiskerörelsen är bärare av, så
strävar vi efter att göra dessa aktiviteter så attraktiva och lättillgängliga som möjligt för så
många medborgare som möjligt.
Problembild:
Centrala frågor kring jakt och viltförvaltning beslutas i allt för hög grad av makthavare i
Bryssel och Stockholm, av personer som ofta saknar förståelse och respekt för de svenska
landsbygdernas villkor och traditioner och som själva slipper leva med konsekvenserna av
sina felaktiga beslut.
En onödigt stor och kostsam byråkrati har byggts upp kring jakten och förekomsten av
myndighetsaktivism är påtaglig.
Rennäringsindustrins lagstadgade särrättigheter utgör en källa till konflikter och hotar att
utestänga stora delar av landets jakt- och fiskeintresserade medborgare ifrån landets
norra delar.
Våra lösningar:


Decentralisera viltförvaltningen. Stärk viltförvaltningsdelegationernas befogenheter
och mandat.



Den nuvarande storleken på den svenska vargstammen utgör ett hot mot bland
annat djurhållande lantbruk och den svenska kulturtraditionen med jakt med
lösdrivande hund. Sverigedemokraterna vill därför kraftigt minska vargstammen
och sänka tröskeln för skyddsjakt så att tillstånd kan erhållas redan efter första
vargangreppet. Sverigedemokraterna har pekat på siffran 170 individer som ett
referenstal för gynnsam bevarandestatus. Vi vill också införa ett tak för
vargstammen och är beredda att ta strid mot EU i dessa frågor om så krävs.



Förenkla licensprocesserna för jaktvapen.



De alltför stora bestånden av säl och skarv utgör ett hot mot det traditionella,
kustnära, småskaliga fisket och bestånden bör därför minskas.



I ljuset av rättsutvecklingen på senare tid bör en översyn av gällande lagstiftning
göras med syfte att värna allemansrätten och möjligheten till fjällfiske och fjälljakt
för alla svenska medborgare.
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Öka och permanenta stödet till Svenska Jägareförbundets viktiga arbete mot
invasiva arter.



Gör viltforskningen solidariskt finansierad, flytta in verksamheten under statens
ordinarie forskningsanslag och sänk jaktavgiften.



Se över regelverket kring vilka grundläggande krav som bör ställas för att
miljöorganisationer skall kunna erhålla talesrätt i jakt- och skogsvårdsfrågor.



Intensifiera arbetet med att skapa nya vandringsvägar för fisk och andra
vattenlevande djur.
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Kultur och civilsamhälle tradition, hemkänsla och
självbestämmande
Vår vision:
Vi vill att de svenska landsbygderna skall vara platser präglade av ett starkt civilsamhälle,
ett levande kulturarv, gemenskap och en stark hemkänsla.
Vi vill öka medborgarnas inflytande över gestaltningen av de gemensamma offentliga
rummen och stärka medborgarnas och lokalsamhällenas möjligheter att själva bestämma
över vilka föreningsverksamheter och kulturyttringar man vill stödja.
Problembild:
En alltför stor del av dagens kulturutbud dikteras ovanifrån av storstädernas kultureliter
och utgår ifrån en urban norm.
Smal samtidskultur som främst konsumeras av urbana, akademiska eliter i storstäderna,
subventioneras hårt med gemensamma medel. Landsbygdernas invånare, som ofta
befinner sig i minoritet i de kulturpolitiska finrummen, har små möjligheter att påverka
kulturutbudet.
Våra lösningar:


Decentralisera kultursatsningarna genom en kraftigt stärkt avdragsrätt för bidrag
till ideell kultur- och föreningsverksamhet samt genom inrättandet av en
kulturarvsfond där aktörer på landsbygden kan söka medel för att levandegöra sitt
lokala kulturarv på sitt eget sätt.



Ökat medborgarinflytande genom fler lokala rådslag och folkomröstningar kring
utformningen av det gemensamma, offentliga rummet gällande t ex den
arkitektoniska inriktningen på offentliga byggnader och utformningen av större
offentliga konstverk.



Öka stödet till bygdegårdarna och andra gemenskaphetslokaler för
kulturevenemang, föreningsliv och social samvaro på landsbygden.



Öka stödet till länsmuseerna samt till bevarande av landets unika kulturmiljöer,
som i många fall ligger i landsbygd och glesbygd.
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