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En hållbar politik för   städer och landsbygd
Partiet Vändpunkt tror på människans inneboende förmåga att göra gott. Genom 
tidigare generationers nyfikenhet, utveckling och hårda arbete har vi som lever idag 
tillgång till ett aldrig tidigare skådat materiellt överflöd. Men stad och land samspelar 
i dagsläget på ett sätt som utarmar naturens resurser och gör våra samhällen sårbara. 

Vi menar att det är dags att våra gemensamma mål prioriterar invånarnas lycka och 
planetens välmående. Ekologiska förutsättningar sätter gränser för ekonomin. Det är 
dags att vakna upp ur drömmen om ohämmad ekonomisk tillväxt. I framtiden kommer 
fokus ligga på att utveckla den fantastiska potential som bor i var och en av oss som 
individer. Vi tror på ett samhälle präglat av sammanhållning, kreativitet och tillit. 

En levande landsbygd i samverkan med tätorter är stommen i ett stabilt och välfungerande 
samhälle. Minskade klyftor mellan stad och land gagnar hela Sverige och kommer att 
vara nödvändigt i klimatomställningen. Hela landet, inte minst städerna, ska utformas 
med större respekt för människans behov. Alla invånare ska ha självklar tillgång till 
grundläggande samhällsfunktioner, såsom skola, vård och omsorg. 

Vi förespråkar ekonomiska reformer så att en större del av värdet av naturresurser ska 
stanna i det område där de utvinns. Vi eftersträvar en rejäl statushöjning för Sveriges 
lantbrukare och tror att en god lönsamhet även vid småskalighet är nyckeln för att skapa 
ett hållbart och modernt jordbruk. Ett sådant jordbruk kan skötas med stor hänsyn till 
ekologiska processer och bibehålla en djurvälfärd i världsklass. Matproduktion kommer 
även att flytta in i städerna. Småskalighet, innovation och samarbete är nycklar för att 
klara de utmaningar som Sverige och världen står inför i ett förändrat klimat. 
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Därför har Partiet Vändpunkt beslutat: 

1. att verka för en bra och likvärdig skola i såväl stad som landsbygd, med korta 
pendlingsavstånd för barnen samt en helhetssyn på skolans viktiga sociala roll 
och potential för lokalsamhällen, samt att lärarkåren och rektorerna ska vara 
anställda och avlönade av en statlig myndighet för att garantera en likvärdiga och 
goda arbetsvillkor för lärarna. 

2. att resurserna till mindre skolor ska öka för att upprätthålla hög kvalitet och 
motverka centralisering. 

3. att stärka möjligheterna för lokalbefolkning att öppna kooperativa skolor och 
förskolor, idéburna skolor utan vinstutdelning, under statens översyn. 

4. att ett statligt lönetillägg ska skapas för personal i landsbygdsskolor. 

5. att bygga ut offentliga servicekontor, mobila servicekontor och icke-kommersiella 
mötesplatser i hela landet där grundläggande välfärd och service samlas. 

6. att bredband ska byggas ut även i glesbygd och att stöd och hjälp med digitala 
tjänster ska utvecklas. 

7. att staten ska ha ett utökat ekonomiskt ansvar för offentlig hälso- och sjukvård, i 
kombination med krav på en grundläggande vård lokalt, samt korta tidsavstånd 
till specialistsjukvård. 

8. att mobila vårdlösningar kan utgöra alternativ i de mest glesbefolkade delarna av 
landet. 

9. att stimulera nya lokala boendeformer såväl i stadsmiljö som på 
landsbygd, såsom ekobyar, kollektiva boenden och andra modeller för 
gemensamhetsboende. 

10. att billiga hyresrätter ska byggas både i städer och på småorter. 

11. att hela landets järnvägsnät prioriteras och att underhållet förstatligas. 

12. att SJ:s organisation ombildas till ett allmänintresse-bolag utan vinstutdelning. 

13. att spårvägs satsningar över hela landet med särskild prioritering av lokaltågen 
genomförs, hellre än storskaliga satsningar på höghastighetståg mellan 
storstäderna. 
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14. att omställningen till bilfria, hållbara städer och hållbara bygder planeras och 
genomförs i samskapande/medskapande med invånarna. 

15. att utbyggnaden av köpcenter hejdas och att nya hållbara verksamheter utvecklas 
i deras lokaler. 

16. att Sverige ska agera kraftfullt för att uppfylla de satta miljökvalitetsmålen vilka 
ska genomsyra alla verksamheter i samhället. 

17. att all mark, under som ovan jord samt vattenområden, ska förvaltas med hänsyn 
till natur, miljö och kommande generationer. 

18. att rent grundvatten och drickbart ytvatten skall klassas som ett riksintresse. 

19. att omställning av skogsbruket sker genom innovativa lösningar som t ex 
Lübecksmodellen för hyggesfrihet, community forests, blädningsbruk med 
blandskog, med syftet att stärka den biologiska mångfalden och låta skogen bli 
en ännu bättre kolsänka. 

20. att verksamma aktörer i naturbaserade näringar (jordbruk, skog, fiske, rennäring, 
naturturism m fl naturbaserade verksamheter) ska ha ett större sektorsansvar att 
värna kultur-, natur- och vattenmiljöer, biotoper, och biologisk mångfald. 

21. att undersöka hur egenföretagare kan få nedsatt arbetsgivaravgift med 80 % 
för den först anställda, utöver egenföretagaren, om såväl egenföretagaren 
som denna anställde bor i glesbygdskommun, samt motsvarande för små 
personalkooperativ med upp till 5 anställda. 

22. att återföra höjda miljöskatter, som t ex höjd bensinskatt, till alla invånare samt 
med en extra bonus till boende på landsbygden. 

23. att en skatt instiftas på uttag av alla naturresurser inklusive energi och vatten. 

24. att ett nytt system införs i vilken regionen där produktionen sker får behålla 10 % 
av det producerade värdet från storskalig vindkraft, vattenkraft och gruvor. 

25. att minerallagen upphävs. 

26. att en ny minerallag införs baserat på principerna:  
 att prövning av gruvetableringar sker enligt miljöbalken;  
 att mineralersättning höjs till mellan 10 % och 30 % beroende på metallslag;  
 att kommunalt veto införs för såväl prospektering som gruvetableringar. 

27. att ratificera ILO:169 om urfolks rättigheter. 
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28. att införa basinkomst; en frihetsreform som gynnar landsbygden och staden. 




