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1. Inledning 
 
Oavsett var man bor – på landsbygden, i mindre orter, i städernas förorter eller innerstaden – 
ska man ha likvärdiga möjligheter att bosätta sig, arbeta och driva företag. Likvärdiga 
möjligheter innebär en bra skola, tillgång till mobiltelefoni och bredband, drivmedel, 
livsmedel, offentlig service, kommunikationer, kultur och natur. Likvärdiga möjligheter i hela 
länet innebär inte per automatik likformighet. Vissa delar av länets landsbygd ses som 
glesbygd på grund av långa avstånd till närmaste tätort. Samma utmaning kan lösas på olika 
sätt i olika delar av länet. Politiken behöver därför utformas efter att förutsättningarna och 
utmaningarna ser olika ut. En närodlad politik, där beslut fattas så nära människor som 
möjligt, möjliggör en sådan utveckling. 
 
Centerpartiet i Uppsala län har tagit fram detta handlingsprogram för landsbygdsutveckling 
för att främja och förstärka landsbygden som en resurs. Vi vill ta vara på och utveckla 
landsbygdens och stadens ömsesidiga beroende. 
 
Programmet har delats in i följande fyra områden: 

• Bygdeutveckling och service 
• Infrastruktur 
• Företagande 
• Vård och omsorg 

 
Vår landsbygdspolitik handlar om att stärka landsbygden och individers möjlighet att leva och 
ha god livskvalitet på landsbygden. Vi vill utveckla länet som ett län för gröna entreprenörer 
och innovationer på landsbygden såväl som i staden. Tillsammans kan och vill vi skapa en 
attraktiv landsbygd som ska leda till ett mer hållbart samhälle men också skapa och utveckla 
produkter och tjänster som bidrar till utvecklingen av de gröna näringarna. 
 
Landsbygden har stora tillgångar i form av råvaror, energi och goda livsmiljöer vilket leder 
till att landsbygden har stora förutsättningar för att vara självförsörjande. Det finns en stor 
efterfrågan på dessa resurser och rätt nyttjat ge goda utvecklingsmöjligheter för den svenska, 
och inte minst den uppländska landsbygden. En regering kan tack vare Centerpartiet stimulera 
möjligheterna att bättre ta tillvara landsbygdens möjligheter. Både Matlandet och Skogsriket, 
två initiativ från Landsbygdsdepartement under alliansregeringen, har gett Uppsala län goda 
förutsättningar att bidra till hållbar utveckling genom bland annat produktion av livsmedel, 
förnybar energi, hållbar turism och kulturupplevelser. 
 
Kvalitén på och tillgängligheten till förskola, grundskola, service, kommunikationer och IT 
ska vara lika hög på landsbygden som i staden. Det ska vara enkelt att arbeta hemifrån oavsett 
var medborgaren väljer att bosätta sig. Äldre personer ska ha möjlighet att bo kvar i sin 
hembygd, och barn och ungdomar ska kunna erbjudas varierat utbud av fritidsaktiviteter. 
Tillgång till en fungerande kollektivtrafik och grundläggande service är en förutsättning för 
en levande landsbygd. 
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2. Bygdeutveckling & service 
 
”Oavsett var du bor och verkar i Uppsala län ska det finnas förutsättningar att förverkliga 
dina drömmar.” 
 

2.1 Service ”Nära dig” 
 

God servicenivå är en förutsättning för att landsbygden ska leva och utvecklas. Den 
kommersiella och offentliga servicen skapar en landsbygd där det är attraktivt att bo och att 
starta och driva företag. Kontor för lokal offentlig service s.k. servicekontor/medborgarkontor 
kan fungera som en okomplicerad väg in till såväl det offentliga som en kontaktyta med 
föreningsliv och arbetsmarknad. Dessa servicekontor har också ett ansvar att samverka med 
den kommersiella servicen på de platser där marknaden har svårt att vara bärkraftig. 
 
För landsbygden innebär digitaliseringen att avståndet inte spelar roll för möjligheten att 
erhålla servicetjänster. Därför är det viktigt att samhällets olika system kan erbjuda denna 
service. 
  
En viktig pusselbit i den offentliga servicen är en bokbuss som når både unga och gamla i 
bygderna. Centerpartiet vill öka samordningen mellan den kommersiella och offentlig 
servicen samt tillvarata den ideella sektorns potential. 
 

2.2 Lokal demokrati 
 

Byalag, bygderåd och utvecklingsgrupper representeras av medborgare från olika sektorer i 
bygden. Det är viktigt att fånga och stötta bygdens eldsjälar som kan åstadkomma en 
gemensam drivkraft och sammanhållning för bygdens bästa. På så vis vill Centerpartiet ge 
medborgare i olika delar av länets kommuner möjligheten att påverka sin vardag.  
 

2.3 Förskola, skola och fritidshem 
 

För landsbygden är förskolan, skolan, fritidshem och fritidsgårdar särskilt betydelsefull då de 
påverkar hela bygden attraktivt och att den kan utvecklas.  
Centerpartiet vill skapa förutsättningar för samarbete mellan grannkommuner när det gäller 
landsbygdsskolor för att skapa ett bättre elevunderlag. 
Centerpartiet stödjer också personer som vill starta förskola i enskild regi eller vara 
dagbarnvårdare, vilket är särskilt viktigt på landsbygden. Och vi anser att förskolor och skolor 
på landsbygden ska värnas, och om möjligt ges extra tilldelning i budgeten med anledning av 
mindre barn- och elevgrupper.  
För att behålla förskolan och skolan kvar i bygden stödjer vi de som vill skapa en profilskola 
som lockar barn och föräldrar att välja landsbygdsskolorna. En profil kan vara odling, 
livsmedel eller naturkunskap. En annan faktor som kan ge attraktivitet är att bilda en lokal 
driftorganisation som har ett tillagningskök, förvaltar gympasalen och fotbollsplanen. 
Landsbygden ska vara attraktiv för barnfamiljer och nysvenskar så att de lockas till att bosätta 
sig där.  
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2.4 Social och kulturell gemenskap 
 

Landsbygdens sociala gemenskap sker i stor utsträckning genom ideellt engagemang. 
Föreningarna värnar om de sociala kontakterna för en aktiv fritid, samt även för att bevara och 
utveckla lokala natur- och kulturvärden. De lokala ideella föreningarna samt bygde- och 
hembygdsgårdar ska fortsättningsvis värnas, om möjligt ges ekonomiskt stöd så att de kan 
utvecklas utifrån det lokala behovet. De ideella krafterna kan även vara en resurs i 
kommunernas integrationsarbete för våra nysvenskar att få tillfälle att lära känna den svenska 
landsbygden. 
 
Samlingslokalen är en del av den grundstruktur som måste finnas för att civilsamhället ska 
fungera och utvecklas. Samlingslokalens roll som mötesplats på landsbygden för idéutbyte 
och kunskap är självklar. Den kan även fungera som ett servicecentrum med tillgång till kök, 
IT-tjänster, barnpassning osv.   
 
Centerpartiet vill verka för ett ökat samutnyttjande av lokaler mellan föreningar, företag och 
offentliga aktörer. Det leder till mer liv och rörelse i bygden. 
 
Centerpartiet vill att de lokala kulturevenemangen får goda förutsättningar och är tillgängliga 
för alla åldersgrupper.  
 

2.5 Äldres boende 
 

I dagsläget finns det ett behov på landsbygden av ett mer varierat utbud av boendeformer för 
äldre personer.  Många av de äldre vill lämna sitt stora – och ibland krävande – boende och 
flytta till en mindre och mer anpassad bostad. Boende på landet tvingas ofta flytta in till 
tätorten/staden för att få ett sådant boende. Vi i Centerpartiet vill att lokala initiativ ska stödjas 
av kommunen för att dessa äldre i möjligaste mån ska få behålla sitt sociala nätverk och sin 
livsstil som hör landsbygden till. Vi är övertygade om att det främjar livskvaliteten och 
hälsan. 
 

2.6 Ungdomars fritid 
 

På landsbygden finns inte mötesplatser i samma utsträckning som det gör i tätorten/staden. 
Därför är det viktigt att det skapas sådana runt om på landsbygden som erbjuder ungdomarna 
en varierad fritidssysselsättning. Där spelar den lokala idrottsföreningen och kommunens 
fritidsgårdar samt idrottsplatser en viktig roll, förutom kyrkans och andra ideella föreningars 
aktiviteter som bedrivs i församlingshem, bygdegårdar osv. 
 

2.7 Centerpartiet vill arbeta med följande inom bygdeutveckling: 
 

• en positiv inställning till nybyggnation på landsbygden 
 
• verka för att landsbygdsskolorna finns kvar genom att mobilisera bygden till nya 

innovativa lösningar som bevarar och utvecklar den pedagogiska kvalitén 
 

• stödja utvecklingen av ett mer varierat utbud av boendeformer 
 
• att varje tätort ska ha byggbar industri- och tomtmark, och som inte inkräktar på 

jordbruksmark 
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• kommunerna i länet ska främja nybyggnation vid strandnära lägen för att öka 

möjligheten för att bosätta sig i länets landsbygd. 
 

• stödja bildandet och utvecklingen av kooperativa drivmedelsstationer och 
laddningsstationer för el-bilar. 
 

• genom samverkan mellan olika parter skapa en god servicenivå 
 

• tillgodose behovet av och utveckla de befintliga mötesplatserna på landsbygden t.ex. 
fritidsgårdar, bygdegårdar, hembygdsgårdar och andra lokala anläggningar 

 
• uppmuntrar föreningar att föreslå utvecklingsprojekt som hittar nya former för att 

involvera bygdens folk i föreningslivet, men också att hitta nya samverkansformer 
mellan föreningar, företag och offentlig verksamhet 
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3. Vård och omsorg 
 
”Oavsett var du bor i Uppsala län ska det finnas tillgång till närvård och mobila team med 
specialister.” 
 

3.1 Tillgänglig vård i hela länet 
 
Centerpartiet i Uppsala län ska fortsatt driva frågor om närvård på många mindre orter 
runtomkring i länet via vårdcentraler, filialer och distriktssköterskemottagningar i egen regi 
eller via avtal med privata företag. För att servicen i hela länet ska upprätthållas i så hög grad 
som möjligt är det viktigt att det vid dessa mottagningar finns tillgång till olika kompetenser 
och specialister inom läkarkåren, t ex inom ortopedi och gynekologi. Verksamheten kan se 
olika ut i kommunerna men gemensamt är att verksamheten är ett samarbete mellan 
landstinget och hemkommunen. Vinsten består i att sjukhusplatser kan utnyttjas till 
sjukhusvård och patienten får eftervård i närhet till det ordinarie boendet. Tillgängligheten är 
viktig och det kan innebära att vården kommer hem till patienten alternativt erbjuder digitala 
servicetjänster. Centerpartiet menar även att vi ska utveckla möjligheten med mobila team.  
  
Ersättningssystemen behöver vara utformade så att det stimulerar en tillgänglig vård i hela 
länet. Landstinget ska när det gäller den egna verksamheten ta ett särskilt ansvar för hela 
länet. 
  
Viss vård måste bedrivas koncentrerat till något sjukhus i länet eller i något annat län. Då är 
det viktigt att lätt ta sig till vården. Gratis sjukresebussar i hela Uppsala län är något som 
Centerpartiet införde för över 10 år sedan. Sedan dess har länet växt. Vi är väldigt måna om 
att sjukresorna ska vara av god kvalité och att bussar avgår från de mindre vårdenheterna 
runtom i länet. Sjukresebussar är en del av att förbättra servicen på landsbygden samt att 
stimulera kollektivt resande vilket leder till att vi också minskar miljöbelastningen. 
 

 
3.2 Ambulanssjukvård 

 
 
Uppsala län är ett växande län. Det är därför viktigt att det finns tillgång till dygnetruntöppen 
akutvård i alla delar av länet. Viktigt är att en tillgänglig ambulanssjukvård på likvärdig nivå 
säkerställs i hela länet. Ambulansen skall ha möjlighet att komma i tid till alla delar av länet! 
 

3.3 Sjukhusen i länet 
 
Uppsala län driver ett av landets främsta universitetssjukhus. Det har stor betydelse för länets 
invånare och bidrar till utvecklingen av Uppsala län. Akademiska sjukhuset måste fortsätta att 
utvecklas och det kräver investeringar i form av lokaler och personal, men allt kan inte göras 
på Akademiska sjukhuset. Enköpings lasarett ska därför fortsätta som dygnetruntöppet 
akutsjukhus och centrum för kortvårdskirurgi. 
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3.4 Rehabilitering 
 
Rehabiliteringsinsatser och habiliteringsinsatser ska finnas tillgängliga över hela länet Den 
enskilde ska ges inflytande över den egna rehabiliteringsprocessen. Rehabilitering efter svåra 
sjukdomstillstånd ska betraktas som akutsjukvård och därför finnas tillgänglig året runt. 
 

• Centerpartiet vill förbättra samarbetet mellan landstinget o länets kommuner. 

• Geografisk uppdelad statistik (stad – land) ska finnas tillgänglig för sjukvårdens 
beslutsfattare. 

 
• Centerpartiet vill säkerställa tillgången på skolsköterskor på landsbygdsskolorna. 

 
• God tillgång till läkare och i viss mån också specialistläkare ska finnas på 

vårdmottagningarna i länet. 
 

• Akutvård och likvärdig tillgång till ambulans i hela länet. 

• Flera mobila team ska utvecklas tex mammografi. 

• Sjukresebussar ska bli tillgängliga i hela Uppsala län. 

• Fungerande vård- och rehabiliteringskedjor i hela länet. 
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4. Infrastruktur 
 
”Det skall finnas miljövänliga alternativ för resor och transporter samt snabb 
bredbandsuppkoppling för landsbygdsborna” 
 
Goda kommunikationer är det viktigaste kittet för den fortsatta utvecklingen av vårt moderna 
samhälle. Det som binder samman land och stad, som ger landsbygden samma 
förutsättningar som staden, både för boende och för företagande. 
 

4.1 Bilen – en nödvändighet 
 

För landsbygden spelar bilen en viktig roll för ett fungerande liv, såväl för barnfamiljer, 
företagare som för äldre. Uppsala län har en förhållandevis stor andel landsbygdsboende, de 
har särskilt stort behov av bilen. Det är många som bor utan att ha direkt tillgång till 
kollektivtrafik. Människor skall på ett smidigt sätt kunna ta bilen till sitt slutmål, oavsett om 
det handlar om arbete eller fritidsaktiviteter. Satsningen på el-bilar och andra miljöbilar 
måste fortsätta, likaså måste satsningen på laddstolpar mm fortsätta. Utsläppen skall bort – 
inte bilarna. 
 
Samtidigt är det för Uppsalas innerstad viktigt med minskad biltrafik. Centerpartiet jobbar 
där för att det anläggs pendlarparkeringar vid infarterna till staden, för byte till stadsbuss. 
Likaså behöver lokaltrafiken i Uppland pendlarparkeringar där innevånarna på landsbygden 
kan byta till buss eller tåg, då får flera möjligheter att åka kollektivt. På pendlarparkeringarna 
skall det finnas möjlighet till eluttag och cykelparkering med tak. 
 
Avståndet i restid till arbete och studier är en avgörande faktor för var människor bosätter 
sig. För att öka självbestämmande i boende och arbete krävs därför förbättrade 
pendlingsmöjligheter. 
 

4.2 Bra och säkra vägar 
 

En viktig del i länets infrastruktur är vägnätet. Det investeras i stora vägprojekt, för 
landsbygdens konkurrenskraft måste även det minsta vägnätet hålla en god kvalitet, eftersom 
landsvägstrafik är det enda realistiska fysiska kommunikationsmedlet för människor och 
företag i många delar av vårt län. 
 
Centerpartiet vill se till så att det finns trafiksäkra vägar av bra standard. Därför behövs det 
förstärkningar med offentliga satsningar på det enskilda vägnätet. Oavsett om man går, cyklar, 
kör bil eller åker buss så är ett säkert vägnät en nödvändighet. 
 
När vägnätet byggs om, särskilt på de nya ”vajerräcks-vägarna”, är det viktigt att 
möjligheterna att gå och cykla längs vägarna också prioriteras. Hittills har cyklisternas behov 
försummats och vi vill se en ändring på det, man måste satsa på cykelbanor samt förbättra 
komforten ex. genom vindskydd med cykelställ vid större hållplatser. 
 
Vid ombyggnation eller vid olycksförebyggande åtgärder på vägnätet glöms jordbruket och 
deras stora, breda moderna maskiner ofta bort. Vajerräcken vid vägrenen, fartsänkande 
midjor, tokigt placerade stolpar och skyltar är exempel på hinder. Dessa maskiners 
framkomlighet är ett måste för att man skall kunna fortsätt bruka marken. 
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4.3 Kollektivtrafik 

 
Kollektivtrafiken är viktig för den fortsatta gröna omställningen. För att nå en helt grön 
vardag behöver vi fungerande lokaltrafik i hela Uppsala län. För att vi skall kunna ställa om 
till en fungerande kollektivtrafik, krävs det att människor i större utsträckning kan nyttja 
kollektivtrafiken som ett fungerande och realistiskt alternativ till bilen. Då behövs det en väl 
fungerande kollektivtrafik som når alla tätorter i länet och har hållplatser på mellanliggande 
landsbygd. Tyvärr kommer kollektivtrafiken i vissa delar av länet inte vara det mest hållbara 
alternativet, där kan en miljösmart bil vara ett miljömässigt bättre alternativ än en stor buss. 
 
Anropsstyrd kollektivtrafik kan ge bättre service på landsbygden. Tät stomtrafik mellan länets 
och omgivande läns större tätorter ger också bra tillgång till kollektivtrafik för den landsbygd 
som ligger längs vägen. För att även erbjuda kortare restider bör linjer med stort 
resandeunderlag kompletteras med flera direktbussar. 
 
Hållplatserna vid länets större knutpunkter bör läggas så att de erbjuda goda tillgångar på 
service, som ex. kiosk och väntsal. En förbättrad komfort behövs generellt för att locka fler att 
åka kollektivt genom tex bra väderskydd med tak.    
 
Upptåget har stor betydelse för attraktiviteten för många mindre orter i norra och västra 
Uppsala län. Upptåget behöver utvecklas ytterligare, främst med stationer på flera orter 
utmed Dalabanan. 
 
För att skapa en bra förbindelse mellan Uppsala och Västerås och sänka restiden, behöver 
järnväg anläggas ner till Enköping. Den så kallade Arosbanan, sänker restiden till 45 minuter 
och ger möjlighet till flera stationer efter linjen. 
 
Ostkustbanan söder om Uppsala behöver kompletteras med flera tågstopp innan Knivsta, 
samtidigt behöver kapaciteten ökas genom utbyggnad till ”fyrspår” ner till Stockholm. 
 

4.4 Skolskjutsar 
 
Väl fungerande skolskjutsar är också en viktig del av landsbygdsbornas liv, främst där 
skolbussen är linjelagd i kollektivtrafikens linjenät. Skolskjutsen skall planeras så att 
bussresan blir så kort som möjligt, dessutom bör hänsyn tas till barnens många gånger svåra 
trafiksituation med höga hastigheter och mörker. 
 
Centerpartiet vill att skolbusskortet skall gälla oavsett tidpunkt. Det underlättar för 
ungdomarna att ta sig till och från sina fritidsaktiviteter. 
 

4.5 Snabb bredbandsuppkoppling 
 
För Centerpartiet är det en självklarhet att alla, även boende på landsbygden, skall ha tillgång 
till snabb bredbandsuppkoppling. Vi vill stödja bygder där utvecklingsgrupper bildas för att 
åstadkomma en bredbandsutbyggnad. Deras arbete måste uppmuntras och stöttas. 
 
Vi behöver en snabb utbyggnad av infrastrukturen för fibernätet, då får vi en modern 
landsbygd. Ett snabbt bredband möjliggör arbetsplatser även på landsbygden och att man 
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kan jobba hemifrån, eller jobba på distans. Det är positivt även ur ett miljö- och 
hållbarhetstänk eftersom behovet av resande minskar. 
 

4.6 Centerpartiet vill arbeta med följande inom infrastruktur: 
 

• Länets kommuner ska aktivt stödja och stimulera utbyggnaden av snabbt bredband 
för att säkerställa landsbygdens tillgång till digital kommunikation. 

 
• Iordningsställa ytor för pendlarparkeringar för bil och cykel vid knutpunkter för 

kollektivtrafiken på landsbygden. 
 
• Kommunerna skall arbeta för att bussar och pendeltåg även går på kvällar och nätter 

och att skolbusskortet ska gälla oavsett tidpunkt 
 
• Utveckla och utöka anropsstyrd kollektivtrafik för att få mera/bättre service på 

landsbygden 
 
• Samordna biljettsystem med omgivande län samt utveckla den digitala tekniken för att 

ge tillgång till tidsinformation även på landsbygden.  
 
• Det enskilda vägnätet får inte vara den svagaste länken i landsbygdens resekedjor 
 
• Cykelvägar/leder av god kvalitet ska också byggas på landsbygden, så att det blir 

enklare att ta sig fram med cykel 
 
• Vid byggande av vajerräckesvägar måste man prioritera att kunna cykla och gå utmed 

vägen. 
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5. Företagande 
 
”Ett långsiktigt hållbart företagande på landsbygden ska säkerställas.”  
 
För Centerpartiet är en förutsättning för en levande landsbygd att människor är företagsamma och 
engagerade, och att de ges förutsättningar att få en fungerande verksamhet. I vilken form 
verksamheten bedrivs är inte det viktiga utan att det finns olika juridiska former att välja. Det kan 
vara ekonomiska föreningar, sociala företag, ideella föreningar/byalag samt inte minst den snabbt 
växande formen egenanställning. Det är viktigt att fånga bygdens eldsjälar som kan åstadkomma 
en gemensam drivkraft och sammanhållning för bygdens bästa.  
 

5.1. Lantbruket och övriga näringar 
 
Uppsala län räknas till ett av landets viktigaste jordbruksområden och befinner sig i ett expansivt 
område. Det gör att Centerpartiet särskilt bevakar markägandet ur ett lantbrukarperspektiv. 
 
Länet har lantbrukare med de flesta inriktningar inom djurhållning, växtodling och skogsbruk. 
Utvecklingsmöjligheterna inom dessa är omfattande.  
 
Utöver vår vision om ett lant- och skogsbruk med konkurrenskraftiga företag finns andra stora 
affärsmöjligheter att ta vara på. Centerpartiet stödjer turismsatsningar som tillvaratar 
landsbygdens potential inom boende-, natur-, kultur- och matupplevelser. Andra exempel är en 
kommande expansion inom livsmedelsförädling och energisektorn samt kretslopp och 
recirkulation mellan land och stad.  
 
Centerpartiet vill understryka vikten av att det finns ett aktivt lantbruk som är en förutsättning för 
det öppna landskapet. Det i sin tur bidrar till människors rekreation och naturupplevelser. En 
annan tillgång för landsbygdens företagande är de ytor och stora lokaler som kan utnyttjas för 
ytkrävande verksamheter. Det kan passa transport- och logistikverksamhet och även hantverkare 
och andra småföretagare.  
Centerpartiet stödjer olika lösningar med lokala leverantörer till energiförsörjning av förnybar 
energi som t.ex. solvärme, solceller, halmpanna, biobränslepanna, biogas mm. 
 

5.2. Goda jorden 
 
Centerpartiet anser att den lokala expansionen av livsmedelsproduktion också har en 
säkerhetspolitisk betydelse. Stadens omgivande landsbygd måste ha förmågan att 
tillfredsställa ett minimibehov av livsmedel till medborgarna. Därför är det extra viktigt att 
värna den odlingsbara åkermarken från bebyggelse så att den framtida försörjningen av 
livsmedel säkras. 
 
Centerpartiet vill säkerställa att upphandlingar möjliggör mer närproducerat livsmedel 
i våra skolor, vård och omsorg. Vi vill även göra upphandlingarna mer småskaliga så att 
mindre företag kan lämna anbud samt ställa miljökrav som leder till att vi får mer 
närproducerad mat i kommunal och landstingets verksamhet. Vi strävar efter hållbara 
transportlösningar vid upphandling av livsmedel och tjänster, t.ex. med hjälp av 
distributionscentraler. Det skulle särskilt skapa bra förutsättningar för landsbygdens 
företagare.  
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5.3. Företagande och arbetstillfällen 
 
En grundläggande förutsättning för landsbygdsutveckling är ett livskraftigt företagande och 
att det finns arbetstillfällen. Där utgör omsorgsboenden, skolan och vårdinrättningar ett viktigt 
inslag i den lokala arbetsmarknaden. 
 
Det är viktigt att aktivt marknadsföra varför det är attraktivt att bo och verka i en viss bygd. 
Det kan bidra till att stadsbor och nysvenskar engageras i bygdeutvecklingsarbete. Inflyttning 
av personer med kompetens, erfarenhet och idéer från andra kulturer behövs för att se nya 
affärsmöjligheter. Bra kommunikationer bidrar till företagssatsningar på landsbygden. Det är 
också viktigt att detaljplanemöjligheter för diverse verksamheter får stöd i kommunens 
översiktsplan och detaljplaneprocess. Vid planering av bostäder i länets orter ska även lokaler 
för verksamhet eller företagsbyar finnas med. I befintliga bostadsområden är det önskvärt att 
komplettera med verksamhetslokaler för att få liv och rörelse i området som skapar trygghet 
och gemenskap. Det ger också möjlighet till arbetstillfällen i bygden. Centerpartiet ser gärna 
en utveckling mot en arbetspendling från staden till landsbygden. 
 
Idag är åldersstrukturen bland flera av landsbygdens företagare snedfördelad, de äldre är 
överrepresenterade. Detta gäller inte minst lantbruksföretagen där många generationers 
nedärvda kunskaper är hotade. En generations- och kompetensväxling till den yngre 
generationen är nödvändig för att klara utmaningarna i framtiden och för en god tillväxt. 
 

5.4. Centerpartiet vill arbeta med följande inom företagande och 
lantbruk: 

 
• säkerställa Sveriges och länets självförsörjningsgrad inom livsmedelsproduktionen. 
 
• stimulera samarbete mellan landsbygdsföretag och skola i syfte att väcka ungdomars 

kreativitet i produktutvecklingen och kunskap kring landsbygdens möjligheter. 
 

• skapa möjligheter och mötesplatser för generationsväxling. 

• stimulera lokala lösningar vad det gäller energiförsörjning. 
 
• stimulera samarbeten mellan landsbygdsföretag och universitet i syfte att utnyttja den 

senaste tekniken och bästa metoderna för att öka konkurrenskraften. 
 

• möjliggöra byggande av företagslokaler och företagsbyar såväl vid nyetablering av 
bostäder som i befintliga bostadsområden i länets kommuner.  

 
• säkerställa samhällsservice och annan service i bygden för att även bidra med 

arbetstillfällen.  
 

• verka för att möjliggöra distansarbete i bygder genom att använda bygdegårdar och 
andra lokaler som företagshotell/arbetsplats.  

 
• säkerställa möjlighet att utveckla den lokala turistnäringen.  
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• säkerställa att offentliga livsmedelsupphandlingar utgår ifrån måltidskvaliteten, 
hållbarhet och livsmedelssäkerhet samt att lokala livsmedelsproducenter ges möjlighet 
att delta i offentliga upphandlingar. 
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