
 

Sammanställning av fråga 10 – Den urbana normen. Ljusdal 

 

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 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 

Hela samhället genomsyras av den urbana 
normen. Vi i MP ifrågasätter gängse normer 
och arbetar för förändring. Den mentala 
normen kombineras med en praktisk 
samhällsstruktur. Det går inte att rubba 
normen utan att ändra på strukturen och 
tvärtom.  
Vi lyfter frågor om land/stad där vi befinner 
oss. I Loos räddade vi äldreboendet vid 
nedläggningshot. I regionen lyfter vi in 
erfarenheter från landsbygd och från orter 
långt från Gävle. 

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. 
 
Ljusdal 
En sådan bra fråga! Sveriges riksdag måste 
inse att beslut skall vara genomförbara i hela 

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. 
 



 

landet. Utgångspunkten för alla 
riksdagsledamöter när de tar beslut, röstar för 
förslag är de skall gå att genomföra i hela 
landet och de skall vara positiva för hela 
landet.  
I vår kommun har vi en riksdagsledamot som 
är närvarande och ofta besöker oss flera 
gånger i månaden för att prata igenom olika 
problem och för att informera sig om 
landsbygdskommunens förhållanden.  
Politiken behöver samarbeta och ha samma 
bilder för att ta beslut inom de tre 
beslutsnivåerna: Riksdag, Region och 
kommun. 
 

 


