
 

Svar från Vänsterpartiet på frågor om landsbygden (2018-04-26).  

 

Vänsterpartiet jobbar för ett jämlikt samhälle där du ska kunna ha samma 

möjligheter vart du än bor. Vi vill att hela kommunen, länet och landet ska 

leva. Vänsterpartiet har på alla instanser varit det parti som drivit på politiken 

när det gäller landsbygden. Det var bl. a. på vårt initiativ landsbygdsgruppen 

togs fram i riksdagen. Vi ifrågasätter alltid varför det är så tyst kring 

landsbygden. Varför det står stad istället för kommun i handlingar som tas 

fram i Linköpings kommun. Det kanske kan verka som en liten sak men vi kan 

inte acceptera att tjänstemän inte ser kommunen som helhet.  

 

Vänsterpartiet vill att det ska finnas kommunal service även i de mindre 

tätorterna, som exempelvis medborgarkontor. Vi anser att genom att ha 

kommunal service närmare så utökas också möjligheten till dialog med de 

boende i närområdet. Det ska även finnas tillräckliga bibliotek och 

möteslokaler för att möjliggöra kultur och fritidsutbudet även utanför staden.  

 

Vi i Vänsterpartiet är det enda parti som är emot nedläggningarna av 

kollektivtrafiken på landsbygden. Det är helt oacceptabelt att lämna en stor del 

av befolkningen åt sitt öde. Vi vill lägga mer resurser på att utveckla 

kollektivtrafiken i hela länet.  

Vänsterpartiet vill sluta med de ständiga prishöjningarna på biljettpriserna och 

istället satsa på att jobba för att på sikt införa avgiftsfri kollektivtrafik. Det här 

ser vi som en viktig del i att möjliggöra för de som väljer att bo på landsbygden 

att resa mer klimatsmart och svetsa ihop stad och land.  

I och med att vi satsar på kollektivtrafiken så vill vi även se över vägar, 

busshållplatser samt cykelvägar. Vi kan inte ha dåligt skötta vägar som 

människor inte kan transportera sig på. Busshållplatser ska inte vara skymda 

och det ska finns belysning så att du ska känna dig trygg när du väntar på 

bussen.  

 

Både regionen och Linköpings kommun måste bli bättre på att stödja och 

hjälpa företag på landsbygden. Vi i Vänsterpartiet vill först och främst se till så 

att vi börjar upphandla varor och tjänster från så närliggande aktörer som 

möjligt. Vi kan på så vis få personal med lokalkännedom, minska 

varutransporter och det ger en ekonomisk vinning för lokala företagare.  

 Vi vill också uppdra åt Näringslivskontoret att stödja företagare på 

landsbygden med rådgivning.  

 

En utbyggnad kring de mindre tätorterna är viktig för att där skapa 

förutsättningar för kommersiell och offentlig service. En välfungerande 

infrastruktur är viktig för såväl företag som privatpersoner. Företagare är 

beroende av att kommunicera med kunder och leverantörer både digitalt och 

fysiskt via transporter. Till den infrastruktur som möjliggör att vara fast bosatt 

på landsbygden hör tillgång till matvaruaffär, med möjlighet till gratis och 

regelbunden hemkörning av beställda varor för den som bor på visst avstånd 



och inte själv kan köra till och från affären. Vi vill ge lanthandeln ett stöd så att 

de ska kunna fortsätta finnas kvar. Lanthandeln kan även vara ombud för post 

och apotek för att dessa viktiga funktioner ska finnas nära. Förskola, skola och 

fritidshem ska också finnas på rimliga avstånd, så att de yngsta barnen inte 

behöver skjutsas alltför långa sträckor. Vi vill bygga hyresrätter på 

landsbygden. Hyresrätter på landsbygden bidrar till ökad livskvalitet med 

möjligheter att vistas i naturen, bedriva egen odling och enklare djurhållning. 

Äldre människor som bor i hus på landet som är för stora ska ha möjlighet att 

skaffa sig en lägenhet i samma område där de bott tidigare. Det här gör också 

att barnfamiljer har möjligheten att flytta in i husen.  

 

Vi anser att sjukvården ska finnas nära. Vårdcentraler ska finnas på flera 

platser i länet. Sen vill vi att det ska finnas vårdcentraler utanför Linköping och 

Norrköping som erbjuder en så kallad lättakut. Det här ska kunna göra så att 

du ska kunna få vård snabbare och enklare.  

 

 

 

 

 


