
 

Sammanställning av fråga 10 – Den urbana normen. Hudiksvall 

 

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 Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

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

Vi verkar för att bygga ut 
service och förbättra 
förutsättningarna för 
landsbygden. Att staten 
ska ta ett utökat ansvar 
för att tillförsäkra 
landsbygden bättre 
infrastruktur, service och 
välfärdsverksamheter. Vi 
har också drivit och 
driver att mindre 
glesbygdskommuner ska 
få kraftigt höjda 
statsbidrag för att kunna 
tillhandahålla service så 
de inte behöver höja 
skatten. Det behövs en 
större omfördelning i det 
kommunala 
utjämningssystemet som 
förbättrar villkoren för 
mindre kommuner 

Vi har som utgångspunkt 
att oavsett om man bor i 
tätort eller på 
landsbygden så ska det 
inte stå mot varandra. 
Förutsättningar är olika i 
viss mån, det man söker 
om man lever och verkar i 
landsbygd finns inte i 
staden, och vice versa 
utan man har sina olika 
intressen. Man skall dock 
komma ihåg att 
kommunen är en 
landsbygdskommun. För 
att en kommun ska 
utvecklas behövs både en 
attraktiv stad, attraktiva 
tätorter och landsbygd. 
För oss socialdemokrater 
är det en självklar 
utgångspunkt.  
 

K: Centerpartiet 
vill att varje barn 
under sin 
lågstadietid skall 
få en 
”föreningscheck” 
på 500 kr /år för 
att använda som 
deltagande i en 
förening. På sikt 
skulle vi även vilja 
utöka den även 
för äldre. 

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. 

Sverigedemokraterna ser 
inte urbanisering och 
centralisering som något 
önskvärt, men många vill bo i 
städer och då ska det finnas 
möjlighet att så göra, med 
goda livsvillkor. Genom att 
förbättra service och 
möjligheten att bo och verka 
även på landsbygden och att 
förbättra möjligheterna att 
ta sig till och från staden, 
med valfritt färdsätt blir 
gränserna förhoppningsvis 
mindre tydliga mellan stad 
och landsbygd. 
Vi ser också gärna att man 
inom det fria skolvalet väljer 
en skola utanför staden, 
istället för att som idag 
transportera barnen från 
landsbygden till staden. 
 

 


