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1. Vilken politisk fråga anser partiet vara den viktigaste i dagsläget? 

 

Den absolut viktigaste frågan är att man ser och tar hänsyn till hela landet. Både stad 

och landsbygd behövs och utan den ena stannar resten. 

 

2. Vilka fem frågor är de för partiet viktigaste frågorna i årets 

valrörelse? (rangordna) 

 

I rangordning: Ökad självförsörjningsgrad, utbyggd närservice med maxavstånd till 

sådant som skola, äldreboende, vårdcentral osv., lag och ordning, återbäring till 

regionerna vilket innebär beskattning av verksamheter där produktionen sker t.ex. 

vattenkraft, Swexit. 

 

3. Vilket är partiets recept för att bekämpa brottslighet samt befrämja 

lag och ordning? 

 

Landsbygdspartiet vill ha fler poliser inom rimligt avstånd. Brottsbestraffning som blir 

strängare vid upprepning av brottet. När ett brott upprepas ska straffen adderas och 

ingen straffrabatt ska ges. Vi vill ha en snabb rättsprocess, där brottslingen vid 

misstanke om fortsatt brottslighet inte släpps fri i väntan på rättegång. 

Landsbygdspartiet vill införa ett maskeringsförbud i det offentliga rummet. Det ger 

polismyndigheten möjlighet att omhänderta huliganer, ligister och andra som är ute för 

att ställa till oreda i skydd av maskering redan innan brott begås. De personer som vistas 

i det offentliga rummet ska kunna identifieras via bevakningskameror och av andra 

människor. Förbudet ska medge ett direkt frihetsberövande.  

 

På offentliga platser, arbetsplatser och uppställningsplatser ska kameraövervakning 

underlättas för att förebygga brott och öka säkerheten. Landsbygdspartiet vill införa ett 

system med fler övervakningskameror i gathörn, vägkorsningar och andra lämpliga 

ställen. Vi vill att polisfordon utrustas med igenkänningssystem för registreringsskyltar 

och att polisbilar, poliser och övrig bevakningspersonal ska ha kameror som kan spela 

in och dokumentera det som händer framför dem. Patrullerande poliser ska ha tillgång 

till elpistol. 
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4. Hur ser partiets försvarspolitik ut och hur ser partiet på ett svenskt 

medlemskap i NATO? 

 

Landsbygdspartiet är för en fortsatt alliansfrihet och en förstärkning av vårt försvar, 

inklusive hemvärn och frivilligorganisationer. Landsbygdspartiet kräver initialt 

betydande ökningar av försvarsanslaget. Värnpliktssystemet behöver återinföras. 

Beredskapslager för livsmedel och drivmedel behöver återinföras och 

självförsörjningsgraden för baslivsmedel och inhemska drivmedel höjas och utvecklas.  

 

5. Hur ser partiets invandringspolitik ut och vilken integrationspolitik 

driver partiet? 
 

Arbetskraftsinvandringen kan stärka svensk ekonomi. Det förutsätter ordning och reda 

på arbetsmarknaden, stärkt roll för arbetsmarknadens parter och full respekt för gällande 

villkor och kollektivavtal så att oseriösa arbetsgivare inte kan utnyttja människor på 

flykt, eller att svenska löner och villkor försämras. Kvalificerad arbetskraft bland 

invandrare måste tas till vara på ett bättre sätt. Vi måste ta tillvara kompetensen hos alla 

nyanlända. De ska snabbt lära sig språket och börja jobba. Det bidrar till integrationen 

och de kan försörja sig och sin familj utan bidrag. Även anhöriginvandring bör omfattas 

av introduktion för att förebygga segregering. Landsbygdspartiet anser att grova eller 

upprepade brott bör innebära att man inte får stanna. Vi vill inte att människor som åker 

till andra länder och krigar för terrororganisationer, oavsett etniskt ursprung, ska vara 

välkomna tillbaka till Sverige. För svensk medborgare som deltar i krigshandlingar för 

terrororganisationer ska lämpligt hårt straff utdömas. 

 

6. Hur vill partiet förändra svensk hälso- och sjukvård?  
 

Landsbygdspartiet vill arbeta för a. att lägga vården i Sverige på två nivåer i stället för 

tre (statlig och kommunal) och kompensera kommunerna för dessa kostnader. b. att 

tydliggöra att all specialistvård ska läggas under staten inkluderat hjälpmedel och 

forskning. c. att ta bort den regionala nivån (landstingen och regionerna) och fördela de 

uppgifter som ligger på region och landsting till länsstyrelse och kommuner. 

Landsbygden behöver lättillgängliga vårdcentraler och distriktssköterskemottagningar. 

Landsbygdspartiet ska verka för att behålla det mänskliga mötet mellan personal och 

hjälpbehövande. Det ömsesidiga igenkännandet är viktigt och därför ska antalet 

personer som möter gamla och hjälpbehövande vara begränsat och finnas lokalt. 

Landsbygdspartiet vill minska den för sjukvården tunga administrationen, förbättra 

ekonomin och effektivisera vården genom att införa en princip som innebär rätt person 

på rätt plats i sjukvården. Ingen vårdpersonal ska belastas med arbetsuppgifter som 

lägre kvalificerad personal kan utföra. Landsbygdspartiet vill inte se inskränkningar i 

nuvarande aborträtt och tar avstånd från ett införande av en samvetsklausul för personal. 

 

7. Vilka partipolitiska åtgärder har partiet på sin agenda för att 

förbättra folkhälsan? 

 

Genom att det införa servicepunkter med vårdcentraler inom rimligt avstånd blir 

sjukvården mer tillgänglig för alla. Genom de ändringar som nämns ovan under punkt 6 

vad avser bemanning och organisation och genom den satsning på lokalproducerad, 
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mindre processad mat som vi förordar, så är vi övertygade om att hälsoläget och 

folkhälsan gynnas. 

 

8. Vad är partiets program för äldreomsorg och pensioner? 

Det är viktigt att pensionärerna kan uppleva rättvisa gentemot andra grupper. 

Garantipensionen måste därför enligt vår mening höjas kraftigt. Pensionen bör ses som 

uppskjuten lön och skatteuttaget ska vara samma som för löntagarna. Behovet av bil tas 

med i beräkningen av boendekostnaden och bostadstillägget. Parallellt med att man ger 

människor möjlighet att bo kvar i sin invanda miljö är det också viktigt att var och en 

som fyllt 85 år ska ha lagstadgad rätt till ett äldreboende. Bostadstillägget ska beräknas 

på inkomsten efter skatt för att utjämna de skillnader som uppstår beroende på olika 

kommunalskatt. 

 

9. Vad ser partiet som viktigt i miljöpolitiskt hänseende? 
 

Vi måste tänka mer lokalt och undvika transporter kors och tvärs över jorden, stimulera 

lokala kretslopp och närproducerade varor. Detta gäller alla varor, tjänster och 

produkter. Hejda slit och släng-mentaliteten och stimulera reparation och återbruk. 

Användningen av plast och andra petroleumbaserade material ska minskas. 

Engångsförpackningar ska i möjligaste mån tillverkas av inhemska, förnybara råvaror 

från jord och skog. Svenska företag ska ha lika villkor, regler och lagar beträffande 

miljöhänsyn som företag i övriga EU. Landsbygdspartiet vill stoppa förbränning av 

importerade sopor. Vi bör nyttja de gröna näringarna, främst skogen, för att elda i 

värmeverken. Det är förnybar energi som ger jobb och skatteintäkter i landet. 

 

10. Vilka åtgärder vill partiet ta till för att förbättra svenskarnas 

kosthållning? 
 

Vi slår vakt om svenskproducerad mat som inte transporterats fram och tillbaka över 

jorden. Genom att förespråka svenskt kött gynnas antibiotikafri uppfödning och 

därigenom motverkas resistenta bakteriestammar. Differentierad moms på livsmedel bör 

kunna införas, där till exempel miljövänliga och hälsosamma produkter gynnas 

gentemot produkter med ohälsosamt innehåll. 

 

11. Hur ställer sig partiet till att sälja och odla GMO-grödor i 

Sverige?  
 

Landsbygdspartiet säger nej till användning och import av genetiskt modifierade 

organismer (GMO) av säkerhetsskäl och för att inte slå ut den GMO-fria inhemska 

produktionen. Vi säger inte nej till forskning och användande av GMO i 

humanmedicinskt syfte som kanske kan rädda människoliv eller lindra livslånga 

handikapp. 

 

12. Hur vill partiet förbättra den i dag stökiga skolan och undermåliga 

utbildningar? 
 

Alla barn ska ha rätt till skola och undervisning på skäligt pendlingsavstånd. 

Landsbygdspartiet vill att kommuner ser skolan i ett infrastrukturellt sammanhang och 
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att små skolor utanför tätorter ska få landsbygdsstöd genom länsstyrelsen. Förskolor och 

skolor på landsbygden ska finnas kvar så länge invånarna upplever att de fyller en 

funktion. Landsbygdspartiet anser att omvänd skolskjuts ska kunna tillämpas. Det 

innebär att likväl som barn från landsbygden erbjuds plats i staden kan barn från staden 

erbjudas plats i skolor på landsbygden. Landsbygdspartiet vill att flera olika 

barnomsorgsformer ska användas.  

 

Vi vill inte bara bevara landsbygdsskolorna, vi vill bygga ut dem i samklang med en 

långsiktig plan som omfattar byggnation och utveckling i området. Landsbygdspartiet 

vill verka för flexibel skolstart med intag både vår och höst redan till förskolan. 

Landsbygdspartiet vill att en skola ska ha möjlighet att omvandla resurserna till de 

nedre klasserna till mindre grupper med max 16 elever per klass. Alla elever (även på 

landsbygden) ska ha rätt till utbildade lärare. Satsningar måste göras för att höja 

statusen för lärare på landsbygden för att attrahera även de bästa lärarna. 

Landsbygdspartiet är positiva till distansundervisning för de högre årskurserna i 

grundskolan och för gymnasiet. Landsbygdspartiet vill att det ska finnas 

naturbruksgymnasier i varje län samt att det ska finnas skolor och utbildningar för alla 

inriktningar inom lantbruket i landet. Alla naturbruksgymnasier ska ha riksintag. 

 

13. Hur arbetar partiet för att förbättra svensk nationalekonomi? 
 

Eftersom Sverige är nettobetalare till EU kan enorma summor sparas till gagn för landet 

vid ett utträde ur EU. Svensk produktion av mat och andra produkter missgynnas idag 

av hårdare miljö och djurskyddslagar. Detta måste ändras så att samma villkor gäller 

både egenproducerade och importerade varor. Det finns en stor potential att utveckla 

skogsprodukter till bl.a. biobränsle. Detta vill Landsbygdspartiet satsa på. Differentierad 

arbetsgivaravgift skulle stimulera företagande på landsbygden, vilket i sin tur skulle 

gynna den svenska ekonomin. 

 

14. Vad anser partiet om kontanter kontra ett kontantlöst samhälle? 

 

Det är positivt att det uppstår nya bekväma betalningssätt såsom Swish m.m. 

Möjligheten att använda kontanter i samhället måste finnas kvar för alla de som så 

önskar. Landsbygdspartiet vill införa skyldighet för banker att hantera kontanter. Både 

uttag och insättning ska vara möjligt på alla bankkontor. Riksbanken ska se till att 

kontanthantering fungerar i hela landet. Vid all telefonförsäljning ska säljaren 

presentera ett förslag till avtal skriftligt, antingen via brev eller mejl. För att avtalet ska 

bli giltigt måste kunden skriftligen, via brev eller via mejl bekräfta avtalet. 

 

15. Vilka åtgärder anser partiet vara viktigast för att förbättra 

sysselsättningsgraden? 
 

Landsbygdspartiet vill ha differentierade arbetsgivaravgifter och differentierad 

kommunalskatt. Kraftigt ökad självförsörjningsgrad medför också att fler får arbete. Vi 

vill även ha ett väl utvecklat lärlingssystem. Detta tillsammans med momsavdrag som 

medför att de minsta företagen blir momsbefriade skulle betyda mycket för 

sysselsättningsgraden. Det är även viktigt att den förlamande byråkratin minskas och att 

hela regelverket förenklas. 
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16. Anser partiet att de lagar som styr den privata yttrandefriheten 

bör förändras på något sätt? 
 

Yttrandefriheten som vi har är grundläggande och mycket viktig i samhället. Därför ska 

vi slå vakt om denna. Nya media såsom t.ex. Facebook innebär att lagarna som styr 

yttrandefriheten kan behöva ses över så att rena personangrepp inte längre blir möjliga. 

 

17. Vad anser partiet om Sveriges EU-medlemskap? Ska Sverige 

stanna kvar i eller gå ur EU? 
 

Samarbete är bra och nödvändigt för att Europas länder ska utvecklas. Dock anser 

Landsbygdspartiet att ett land ska slå vakt om sin egenart och inte bakbinda sig i avtal 

som innebär ofrihet för det enskilda landet. EU-medlemskapet innebär att beslut som rör 

oss tas av människor långt från vår verklighet. Beslut som rör Sverige och svenska 

förhållanden ska vi i Sverige ta ansvar för själva. Landsbygdspartiet förordar Swexit. Vi 

vill att Sverige lämnar Europeiska unionen (EU) och kräver en folkomröstning i frågan. 

Sverige ska återigen bli en suverän stat, där riksdag och regering är högsta verkställande 

instans och där makten utgår från folket. Vi vill ha ett stärkt samarbete mellan de 

nordiska länderna. 

 

18. Hur bygger vi ett Sverige där svenskarna kommer att vara 

lyckligare än vad de är i dag? 
 

Genom att ta hänsyn till hela landet och göra det möjligt för medborgarna att bo och 

verka där de önskar på likvärdiga villkor, både i stad och på landsbygd. Skapas 

verksamheter och service över hela landet så medför detta nöjdare och mer harmoniska 

människor i hela vårt avlånga fantastiska land. 


