
Landsbygden har mycket att erbjuda. 
En attraktiv boendemiljö, närhet till 
naturen och företagande som hela 
landet behöver. 

Samtidigt saknas inte problem. Runt 
om i landet fi nns orter där industrin 
eller bruket lagt ner och lämnat efter 
sig arbetslöshet, stängda butiker och 
avfolkning. 

För Centerpartiet är en av de vikti-
gaste uppgifterna i svensk politik att 
minska klyvningen och binda samman 
Sverige. Vi måste vända oro och ned-
gång till hopp och framtidstro. 

Landsbygden behöver mer frihet, inte 
mer pålagor. Det behöver bli enklare 
att bygga och bo, men också att driva 
företag som kan växa och skapa jobb. 
Då får vi en livskraftig och blomstrande 
landsbygd.

För landsbygden framåt!

låt inte sveriGe KlYvAs 
– låt hela landet leva

Bli medlem
och påverka

*swisha 150 kr till 
nr 123 421 85 33

skriv personnummer 
och e-post

centerpartiet.se
/blimedlem
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Minska byråkratin för att bygga 
– även nära vatten
Vi vill vända på perspektivet i strand-
skyddsfrågan och i delar av landet ersätta 
det generella strandskyddet med utpekat 
skydd av särskilda områden. Vi vill också 
förenkla byggande utanför detaljplanelagt 
område på landsbygden, det som inte ut-
tryckligen är förbjudet ska vara tillåtet.

Skriva av studieskulden för 
högutbildade i glesbygd 
Den som flyttar till en glesbygdskommun 
för att arbeta efter avslutad utbildning ska 
få sina studieskulder avskrivna med tio 
procent årligen. Det skulle hjälpa den som 
vill flytta tillbaka efter avslutad examen 
och underlättar kompetensförsörjning på 
landsbygden.

Göra det enklare att starta 
gårdsbutiker och Bed & Breakfast 
Många gårdar vill utöka sina verksamheter 
med exempelvis gårdsbutiker och Bed & 
Breakfast. Det vill vi uppmuntra och under-
lätta. Därför vill vi ta bort bygglovskravet 
för företagslokaler knutna till gårdsbyggna-
der. Vi vill också ta bort kravet på hotelltill-
stånd, så att den som öppnar sitt hem för 
övernattande kan göra det utan specifikt 
tillstånd från polisen.

Införa gårdsförsäljning av 
alkoholhaltiga drycker
Med tillåten gårdsförsäljning skulle den 
växande industri som utgörs av små bryg-
gerier, destillerier och vinodlare bli ännu 
viktigare som jobbskapare på landsbygden.

Låta fastighetsskatten på vatten
- och vindkraft stanna lokalt
Det måste löna sig för kommuner och  
regioner att investera, förbättra företags-
klimatet och upplåta mark åt viktig infra-
struktur och produktion. Därför anser vi att 
delar av de värden som skapas från explo-
atering av naturresurser ska regionaliseras. 

Lätta på reglerna kring 
enskilda avlopp
Vi vill att kommuner ska kunna bevilja  
undantag för fastigheter för fem år i taget, 
till exempel om mängden avloppsvatten är  
liten eller kostnaderna blir alltför höga.

Slopa fastighetsskatten för 
tomma lokaler 
Den kommersiella servicen tynar bort på 
många håll. Sedan tio år har nästan var 
fjärde lanthandel förvunnit. Den utveck-
lingen behöver brytas. Vi vill därför ta bort 
fastighetsskatten för de som använder lo-
kaler som stått tomma i över ett år, så att 
lokalerna kan fyllas med liv igen.  
 
Centerpartiet står för närodlad politik och 
ett nytt ledarskap för Sverige. Vi vill ha 
ett grönt, tryggt och företagsamt samhälle 
där du bestämmer mer över din vardag 
– var du än bor. 

Vi är en folkrörelse som samlar och en-
gagerar människor som tillsammans vill 
arbeta för att föra Sverige och världen 
framåt. 

Centerpartiet vill


