
 

Sammanställning av fråga 1 – Boende / Byggande.  

 

I vissa frågor finns ibland följande förkortningar (K) = kommunnivå, (R) = regionnivå, (N) = nationell nivå. Svaren är normalt angivna på kommunal nivå. 

 

 

FRÅGOR SVAR   

Boende / byggande Moderaterna Centerpartiet SOS 

Kostnader för bl a 
avstyckning och V/A (vatten 
o avlopp) 

   

Vad kan ni göra för att sänka 
kostnaderna för avstyckning 
av mark och för V/A-
anslutningar? 

Moderaterna ser gärna att fler attraktiva och 
sjö- och havsnära tomter kommer ut till 
försäljning i kommunen. Med ökat 
köpintresse kan kommunen hålla rimliga 
nivåer på avgifterna, dock behöver VA-
kollektivet bära sina egna kostnader. 

Centerpartiet verkar för att kommunen ska 
ha  rimliga  anslutningskostnader för 
etableringar inom kommunen. 

SOS ser att det är viktigt med 
möjlighet till generationsväxling, 
det är en viktig del i utvecklingen. 
Det bör prioriteras av kommunen 
genom att politiskt upprätta 
uppdrag att ta fram detaljplaner 
(DP) i kommunorter i ytterområden 
som inte prioriterats tidigare. Ta 
fram platser utifrån behov och 
genom dialog med lokala 
utvecklingsgrupper. Tomter inom 
DP kan då förberedas; stycka av, 
vatten framdraget osv. Lokala 
kretsloppslösningar för 
avloppslösningar och hållbart 
byggande som kriterier för att 
subventionera försäljning. 

Strandskyddet    

Hur avser ni att arbeta vidare 
med frågan om lättnader i 

Söderhamns kommun med sin långa kust 
och inlandssjöar har stor potential för att 

K - Centerpartiet kommer att driva på 
förändringar som innebär lättnader i 

 SOS ser det som viktigt med ett 
stark strandskydd som det ser ut 



 

strandskyddet för att kunna 
bygga strandnära på 
landsbygden? 

utveckla attraktiva boenden nära vatten. Vi 
moderater värnar äganderätten och 
möjligheten att utveckla landsbygden. Idag 
begränsas potentialen av alltför stränga 
bedömningar för LIS-områden.  Vi vill därför 
också avskaffa strandskyddet i dess 
nuvarande form. 
 

strandskyddet inom kommunen. För oss är det 
viktig att förändringarna kommer till.  
Vi är besviken på de partier nationellt som 
sänkte förändringarna i strandskyddet som vi 
behövt.  
 
N – Centerpartiet har drivit frågan gällande att 
Strandsskyddet skall få mera rättvisa villkor för 
människor och företag i hela landet och inte 
enbart i de mer tätbefolkade regionerna. För 
Centerpartiet är det en viktig fråga att vi får till 
förändringarna snabbt efter nästa val. 
 

idag. Värnar om allmänhetens 
tillgänglighet och fungerande 
ekosystem. 

Finansiering    

Vad vill ni göra för att 
underlätta möjligheterna att 
få lån för byggande på 
landsbygden? 

Moderaterna vill att man ska kunna bo, leva 
och driva företag i hela Sverige. Idag är 
regelverket för banker och finansinstitut 
utformade så att de inte får ta en 
affärsmässig risk vilket betyder att det krävs 
en högre egenfinansiering för företag och 
privatpersoner utanför tätort. Det 
regelverket måste ses över. Almi och 
Norrlandsfonden spelar en viktig roll i 
Gävleborg. Vi vill stärka deras resurser om 
det krävs, med en högre närvaro och 
lokalkännedom.  
Ett problem är den centralisering av 
bankväsendet som har skett där 
beslutsrätten har flyttats från lokalkontoren i 
den mån de finns kvar. Tyvärr har 
regeringens bankskatt på 5 miljarder 
påskyndat nedläggningen av kontor på 
landsbygden. Där måste nästa regering i 

N – Det finns idag s k kreditgarantier som 
staten kan ge när bostäder på landsbygden 
skall byggas. Centerpartiet vill se över dessa så 
garantierna blir tydligt riktade mot 
landsbygden. 
Centerpartiet vill även att det skall bli enklare 
att bygga bostadsrätter på landsbygden. Ofta 
är det svårt att bygga stora bostadsområden 
på landsbygden. Det innebär att bostadsrätts 
föreningar bli små och sårbara. Idag finns inte 
möjligheten att bilda gemensamma 
bostadsrättsföreningar på helt olika 
fastigheter, en sådan möjlighet bör utredas. 
 
  
 

Se svar till fråga om kostnader 
ovan. 



 

dialog med bankerna se om det är möjligt att 
få en närmare beslutsrätt och lokal närvaro 
om bankskatten tas bort. 
  
Söderhamns kommun med dess vackra 
skärgård har hög andel boenden på 
arrendetomt. Bankerna försvårar för 
privatpersoner att låna till byggnation vilket 
förhindrar utvecklingen i skärgården och i 
viss mån i centrala staden. Med hänsyn 
tagen till natur- och andra värden vill vi att 
det ska vara möjligt för arrendatorer att 
köpa loss sina arrendetomter. 
 

Flyttkedjor    

Hur vill ni skapa möjligheter 
för äldre att kunna bo kvar 
på landsbygden? 

Det är viktigt att det byggs i hela kommunen 
men att det görs på kommersiell grund. Det 
kommunala bostadsbolaget Faxeholmen har 
de senaste åren under moderat ledning 
arbetat med att diversifiera 
bostadsmarknaden för att skapa en 
blandning av olika boendeformer som passar 
alla och för att underlätta flyttkedjor. 
Bolaget har nyligen invigt trygghetsboendet 
Linden i Bergvik och köpt upp ett bestånd 
nyproducerade mindre lägenheter med goda 
kommunikationsmöjligheter och närhet till 
service som lämpar sig väl för målgruppen 
äldre men även yngre i första boendet. 

Centerpartiet har varit drivande i frågor om 
bostadsbyggande i de olika kommundelarna. 
Vi ser gärna att senior- och eller 
trygghetsbostäder byggs på flera platser i 
kommunen 
 
Vi ser även att kommunen kan ha ett ansvar 
om inte den privata marknaden bygger 
seniorbostäder/trygghetsbostäder – då 
skall ägardirektiven för det kommunala 
bostadsbolaget Faxeholmen skrivas om så 
att de skall byggas på landsbygden. Dom 
flesta av oss vill bo kvar där bott i hela vårt 
liv.  

Se svar till fråga 1. Vi håller med 
om den bilden. Ägardirektiv 
gentemot kommunala 
fastighetsbolag behöver 
uppdateras för prioritering av 
byggnation av lägenheter i 
ytterområden/landsbygd. 
Svågadalsmodellen är intressant 
och bra inspiration på många sätt – 
t.ex. att skapa flera funktioner i 
samma hus. SOS ser attt målet med 
politiken är livskvalitet och god 
hälsa - Det goda livet – det gäller 
förstås även för äldre. Möjlighet att 
bo och få ett större socialt liv och 
mer utbyte utöver ett kort träff 
med hemtjänsten. Ser också att 
generationsväxling är ett sätt att 



 

säkerställa att en gård med 
livsmedelsproduktion är aktiv – att 
en ny generation kan ta över och 
hålla verksamheten igång. 

 


