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Så vill vi utveckla 
landsbygden

De som vill ska kunna bo och leva på landsbygden

Sverige är mer än ett fåtal storstäder. Du ska ha möjlighet att bo och arbeta på lands-
bygden och samtidigt ha tillgång till en grundläggande samhällsservice. Det handlar 
om saker som att kunna driva företag, utbilda sig och ha tillgång till fungerande infra-
struktur. Du ska kunna leva som du vill, var du vill.

BREDBANDSUPPKOPPLING I VÄRLDSKLASS
Ulricehamn ska ha en bredbandsuppkoppling i världsklass. Bredbandet är i dag en lika viktig 
del i infrastrukturen som el- och vägnäten. En god uppkoppling är viktigt för såväl  privatper-
soner som företag och oerhört viktigt för landsbygdens tillväxt och utveckling. 

NEJ TILL KILOMETERSKATT
Liberalerna motsätter sig införandet av en kilometerskatt som innebär dyrare transporter och 
därmed sämre konkurrensvillkor.
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REFORMERA RESEAVDRAGET
I storstäderna går bussarna med några minuters mellanrum, ute på landsbygden kan det 
handla om timmar. Därför är det är en självklarhet att ett reseavdrag måste vara anpassat efter 
rådande förhållanden. Vi vill därför se ett avståndsbaserat reseavdrag som är mer generöst där 
kollektivtrafiken är mindre utbyggd.

KULTUR OCH FÖRENINGSLIVET PÅ LANDSBYGDEN SKA STÖTTAS
Ett rikt föreningsliv ger en levande landsbygd. Därför bör stödet till kultur och föreningar på 
landsbygden höjas – inte minst för att kompensera för de längre avstånden till centralortens 
(rikare) utbud.

FLEXIBLARE STRANDSKYDD
Vi vill att strandskyddet ska vara starkt, men samtidigt mer flexibelt. Reglerna måste anpassas 
till att verkligheten ser annorlunda ut i Västra Götalands inland än ute vid kustens storstäder. 
Vi vill att det ska vara enklare att få bygga strandnära i landsbygdsområden med lågt exploate-
ringstryck. De lokala förutsättningarna måste vara mer styrande.

GÖR DET ENKLARE ATT BYGGA PÅ LANDSBYGDEN
Det måste bli enklare att bygga på landsbygden och i de mindre tätorterna. Idag hindrar eller 
fördröjer en omfattande byråkrati att företag kan expandera i nya lokaler eller bygga om till 
exempelvis nya bostäder. Vi vill att Ulricehamns kommun ska bli ett föredöme när det gäller 
service på bygg- och tillståndsområdet.

SVERIGES MODERNASTE LANDSBYGDSKOMMUN
Vår vision är att Ulricehamn ska  bli Sveriges modernaste landsbygdskommun. Med plats för 
både attraktivt boende och framgångsrikt företagande. Det tänket vill vi ska genomsyra all 
marknadsföring från kommun, företag och medborgare, i såväl digitala som tryckta media, i 
tal och skrift, i alla sammanhang!  Och det skulle gynna hela Ulricehamns kommun.


