
 

Sammanställning av fråga 10 – Den urbana normen.  

 

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 Moderaterna Centerpartiet SOS 

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

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 företagande 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 lantbrukare kan bedriva sin verkamhet 
utan återkommande rovdjursattacker. Ett väl 
fungerande mobilnät med täckning är viktigt 
för landsbygden. 
Stad och land är beroende av varandra. Vi 
vill i möjligaste mån säkerställa 
landsbygdsperspektivet och belysa 
landsbygdens betydelse för utveckling av 

Vi jobbar hela tiden med att man lever i 
Söderhamn. Att stad och land går hand i hand. 
Både tättort och landsbygd mår bra av 
samverkan och att man ger av sina olika 
fördelar.  Det innebär att man som politiskt 
parti ser till att skapa jämlika förutsättningar 
för att växa.  
 

SOS anser att lokalt engagemang är 
viktig för att stärka demokratin och 
utvecklingen av hela kommunen.     



 

Söderhamns kommun. Kommunen gör en 
hel del men behöver göra mer för att inte 
öka polariseringen genom sned fördelning av 
kommunala resurser. Med 
landsbygdsprogrammet som plattform och 
utgångspunkt för det övergripande arbetet 
med landsbygdsfrågor i kommunen pekas 
riktning och prioriteringar som ska ligga till 
grund för beslut som bedöms påverka 
tillgången till service på landsbygden eller 
möjligheten att bo och arbeta där 

 


