
 

Sammanställning av fråga 10 – Den urbana normen. Bollnäs 

 

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

 

 

FRÅGOR SVAR   

Den urbana normen Miljöpartiet Centerpartiet Moderaterna 

Hur hanterar ert parti den 
urbana normen? Frågan kan 
även appliceras på mindre 
orter där tätort/omgivande 
landsbygd kan kännas som 
vi/dom 

Vi vet utifrån undersökningar som gjorts att de 
flesta unga på landsbygden vill bo kvar bara 
möjligheten finns. Då behöver det offentliga se 
till att även livet på landsbygden gör det möjligt 
att studera vidare, ha ett rikt idrotts- och kulturliv 
och möjliggör en karriär- och bostadsutveckling. 
Det är viktigt att människor på landsbygden är 
representerade i beslutsfattandet som politiker, 
högre chefer eller på andra sätt. Landsbygderna 
behöver vara med och påverka de satsningar som 
görs lokalt så att inte storstaden kommer och 
berättar vad som behövs utan de boendes 
inflytande.  
Landsbygden har allt att vinna i framtiden - här 
skapas maten, energin, rekreationen. Staden är 
mer beroende av landsbygden än tvärtom. Nu 
gäller det att vi som bor på landsbygden sträcker 
på oss och uppmärksammar beslutsfattare och 
resten av samhället på det. Det är ju på 
landsbygden framtiden händer!  
 

Fler och fler ser fördelar med att 
bo på landsbygden. Och fler förstår 
också sambandet mellan en 
levande landsbygd, aktiva jordbruk 
som producerar livsmedel och 
livskvaliteten som man får genom 
att bo utanför städer. Om vi har en 
politik som stöttar och stärker 
näringsliv, en lagstiftning som gör 
det enkelt och lätt att anställa och 
att driva företag var som helst i 
kommunen och landet så kommer 
vi att stärka landsbygden, få fler 
arbetstillfällen och därmed också 
se till att fler kan bo kvar och även 
flytta ut från våra städer ut på 
landet. Centerpartiet tror på hela 
Bollnäs Kommun och vill skapa 
förutsättningar för våra 
medborgare att bo, arbeta och leva 
där de vill. 

Moderaterna anser att man ska kunna bo, leva 
och driva företag i hela Sverige. Därför 
prioriterar vi bl a sänkta kostnader för 
drivmedel och förbättrat vägunderhåll. 
Genom en generell politik med sänkta skatter 
och regelförenklingar så vill vi skapa bättre 
förutsättningar för företag i hela Sverige. Det 
är viktigt att utgångspunkten för politiken är 
att vi litar på näringslivet och att regler 
anpassas till verkligheten. Vi vill se en fortsatt 
bredbandsutbyggnad i hela Sverige och en 
generell samhällsservice som fungerar med 
post och distribution även på landsbygden. 
Rovdjurstrycket måste minska i Gävleborg så 
att man kan utöva sin jakt och att företagare 
som bedriver lantbruk kan göra det utan 
återkommande rovdjursattacker. Ett väl 
fungerande mobilnät med täckning är viktigt 
för landsbygden. 

 


