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Vi bygger landet starkt och hållbart 

 

Hela landet ska byggas  

Samtidigt som det finns kraft på landsbygden existerar det fortfarande tydliga klyftor mellan 5 
stad och land samt inom storstadsregionerna. Därför krävs ett tydligt fokus på att hela landet 

ska leva och byggas starkare, och en insikt om att hela landet stärks ömsesidigt – en 

investering i en del av landet är bra för andra. Utveckling ska synas med fler och växande 

företag, nya bostäder, en i grunden renoverad skola eller nyanlagd förskola, eller en ny privat 

service  ett nystartat företag  som tänder ljusen på butiksgatan. Så lägger vi grunden för 10 
framtidstron och därmed för tryggheten.  

 

Landsbygden  Såväl landsbygd som städer har väldigt skiftande förutsättningar. Det finns gott 

om kommuner med utmärkt service, stabil ekonomi och goda framtidsutsikter. Samtidigt har 

andra kommuner och bygder ett väldigt svårt utgångsläge. I var fjärde kommun inte bara 15 
åldras befolkningen – den minskar. Långvarig urbanisering, en ojämlik kapitalkoncentration 

och därmed arbetsmöjligheter till storstadsområdena, och en effektivisering och digitalisering 

av både privat och offentlig verksamhet är strukturer som alla bidragit till detta. Under 

årtionden har klyftorna även ökat inom landets större städer, och en ny underklass har vuxit 

fram i utsatta bostadsområden. Det behövs en långsiktig och aktiv politik som stärker 20 
välfärden och ser till att städers landets framgångar kommer alla till del. Vi ska ha en politik 

för att kunna möta kommuner med tillväxt, och för de delar av vårt land som behöver en extra 

skjuts.  

 

För att ta till vara utvecklingskraften i hela Sverige ska närings- och arbetsmarknadspolitiken 25 
anpassas mer efter regionala förhållanden. Varje del av landet ska ha tillgång till kompetens, 

kunnande  kommunikationer och kapital. Det är viktigt att bankerna tar sitt ansvar med en 

fysisk närvaro i hela landet samt bidrar till att säkerställa kapitalförsörjningen på gles- och 

landsbygden. Regionerna har i tydlig uppgift att främja tillväxten, men staten ska vara 

närvarande, stödja samverkan, och arbetsmarknadens parter ska ges inflytande och insyn. Att 30 
etablering och dimensionering av utbildning i större utsträckning utformas utifrån hur fler kan 

komma i arbete är ett exempel på detta, liksom de regionala kompetensplattformarna. I hela 

landet ska det finnas strukturer där regioner, kommuner och arbetsmarknadens parter 

tillsammans kan bidra till utveckling. Det ska finnas stöd till företag i hela landet för att inleda 

eller öka sin export, och god kompetens i varje region för att ta del av EU:s strukturfonder. 35 
Det regionala perspektivet ska finnas med i varje beslut om var statlig verksamhet ska 

placeras och arbetet med omlokaliseringar ska fortsätta.  
 

Ett livskraftigt jordbruk kan öka vår försörjningsförmåga, förbättra miljön och ge ett viktigt 

tillskott till ekonomins utveckling. Det behövs en ekosystembaserad förvaltning av våra hav. 40 
Vi socialdemokrater värnar det småskaliga kustnära fisket.  Det är angeläget att, med grund i 

vetenskapen och i samarbete med berörda länder, flytta ut trålgränsen.  

Jakten och viltvården i Sverige är i stora delar organiserad som en folkrörelse – det vill vi 

socialdemokrater slå vakt om. De ideella insatserna, och den lokala och regionala 

viltförvaltningen, är ovärderliga för viltvården. 45 
 

En bättre statlig styrning och ökad samverkan mellan kommuner och regioner behövs också 

för en jämlik välfärd och service oavsett var man bor. Det kommunala utjämningssystemet 

ska fortsätta att utvecklas. Det enskilt viktigaste vid många beslut om att flytta till en kommun 

är om det finns bra barnomsorg och skolor tillgängliga. Välfärden ska kunna anpassas utifrån 50 



lokala behov och förutsättningar, med utvecklade arbetssätt och försöksverksamheter.  

Digitaliseringen av kommunal, regional och statlig verksamhet är positiv – det frigör resurser 

och ökar tillgängligheten. Men de resurser som frigörs ska användas för medborgarnas bästa. 

Det ska finnas statlig personlig service i varje kommun och fler servicekontor i alla delar av 

landet. Det ska vara möjligt för medborgare och företag att hantera kontanter på ett tryggt sätt.  5 
 

Varje kommun ska leva – inte bara överleva. Det behövs fler insatser för rekrytering i 

bristyrken med långvariga rekryteringsproblem. Mackar och lanthandlare är ofta viktiga nav i 

ett samhälle, både socialt och för servicen. Därför ska det finnas stöd som bidrar till en god 

nivå också där underlaget sviktar. Inga blinda fläckar för telefoni ska tillåtas i landet – det ska 10 
ställas hårda krav på leveranssäkerhet av telekommunikationer, och kännbara sanktioner för 

företag som missköter sig. Brev- och apotekstjänster och annan samhällsviktig service ska 

finnas tillgängligt i hela landet. och till rimliga villkor. 

 

Flera mindre kommuner som redan har svåra förutsättningar tar ett orättvist stort socialt 15 
ansvar. Förekomsten av social dumpning ska motverkas kraftfullt. Reglerna för offentlig 

upphandling ska ses över för att kunna användas mer aktivt för trygga arbetsvillkor och lokal 

utveckling. Idéburna organisationer inom såväl välfärden som annan service ska få bättre 

förutsättningar att verka. 
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