
 

Sammanställning av fråga 3 – Service. Bollnäs 

 

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

 

 

FRÅGOR SVAR   

Service Miljöpartiet Centerpartiet Moderaterna 

Kommunal service 
 

   

Hur avser ni att agera för att 
anpassa lagstiftningen kring 
upphandling (LOU) för att 
stärka lokalt företagande? 
(K) (R) 

 

Det kan finnas olika skäl att främja lokala aktörer 
i olika former av upphandlingar. Förutom att 
stärka det lokala näringslivet finns det värden i 
form av lokalkännedom, möjlighet att minska 
mängden långväga transporter och inte minst det 
skäl som handlar om att stärka lokalsamhällets 
självförsörjningsgrad och moståndskraft mot 
olika former av yttre risker. 
 
Regelverket kring upphandling är oerhört 
komplext och regleras av såväl nationell 
lagstiftning som lagstiftning på EU-nivå. Redan 
idag finns det möjlighet att styra upphandlingar 
på olika sätt för att stärka lokala företag och 
främja sociala och miljömässiga värden. Här 
behöver vi dock göra mer för att använda de 
möjligheter som finns i dagens regelverk. 
Önskvärt vore också att möjligheten till riktade 
upphandlingar med avseende på sociala och 
miljömässiga värden stärktes ytterligare.  

I viss mån kanske LOU behöver 
ändras, och bli mindre byråkratisk. 
Men redan idag finns det stora 
möjligheter att göra upphandlingar 
där man premierar korta avstånd, 
närproducerat, miljökrav m.m. i själva 
upphandlingen. Även att lämna in 
anbud på delar av uppdraget är 
möjligt om upphandlingen utformas 
rätt. Då kan även lokala 
grönsaksodlare vara med och lämna 
anbud på att leverera under säsong 
t.ex. I Region Gävleborg och i Bollnäs 
kommun har gjorts flera sådana 
anpassade upphandlingar. Bättre 
upphandlingar behövs således och 
även att jobba hårt från kommuner 
mot sina lokala företag med att 
motivera dem att lämna in anbuden. 

Det finns inget idag som hindrar 
kommunerna att ställa de kvalitetskrav 
som man anser är nödvändiga. Tyvärr sker 
det sällan idag utan kommunerna handlar 
oftast till lägsta pris. Nu när civilförsvarets 
behov har hamnat i fokus så blir frågan om 
att kommuner och region handlar 
exempelvis livsmedel lokalt än viktigare. 
Moderaterna vill på alla nivåer i politiken 
underlätta affärer mellan kommun och det 
lokala näringslivet och är beredd att se 
över samtliga lagar och regler som styr 
upphandlingar. Näringslivet regelnämnd 
har i en rapport visat att regelkrånglet har 
ökat kraftigt i Sverige sedan 2014 till stora 
kostnader för samhället och näringslivet 



 

 
Vi vill se ett handslag och en gemensam färdplan 
med de lokala matproducenter som finns i vår 
närregion för att vi tillsammans ska identifiera 
utmaningar och möjligheter framåt för en ökad 
livsmedelsproduktion. Vi ser att vi exempelvis kan 
göra gemensamma projekt med bönder som 
vågar testa nya grödor som blir allt mer 
efterfrågade för att de klarar framtidens klimat 
eller kan bidra till mer klimatsmart mat - som 
gråärt eller andra kulturväxter. Genom att ställa 
krav om att skolbarnen exempelvis ska kunna 
besöka producenten i utbildningssyfte så går det 
också att helt lagligt möjliggöra än mer lokal mat i 
våra skol- och äldreboendes kök.  
 
En annan mycket viktig del är att öka tillgången 
på egna kök i skolor och äldreboenden så att våra 
egna kockar, som också måste få tillgång till bra 
utbildning, faktiskt kan planera sin matlagning 
bättre. Då kan något ökade kostnader för lokal 
mat hanteras bättre, genom att ta tillvara på 
överskott bland annat 

Barn och åldringsomsorg 
 

Även vi på landsbygden ska ha god tillgång till 
barnomsorg och äldreomsorg. Per person kan 
kostnaden bli högre för kommunen att hantera, 
men relaterat till vad landsbygden ger tillbaka till 
staden och landet i stort är kostnaden försumbar. 
Det ger dock kommunena ett utmanande läge, 
och därför ser vi det som oerhört viktigt att 
staten jämnar ut skillnaderna mellan storstäder 
och kommuner med stor andel landsbygd, där 
avstånden och glesheten mellan människor 

Närhet till skola, boende och omsorg 
är viktig. Centerpartiet jobbar för att 
det ska finnas platser inom 
barnomsorg och äldreomsorg på den 
ort man bor 

 



 

såklart ger kostnader. Vi ser också att kommuner 
behöva tänka nytt, och uppmuntra kooperativa 
och sociala lösningar som människor såklart ska 
få ersättning för att drifta, men som ändå kan 
göras smartare än storskaliga kommunala 
lösningar ibland tenderar att bli 

”Distriktssköterskor” ex. 
vaccination på 
orten/hemma (R) 
 

Miljöpartiet vill satsa på att utveckla den nära 
vården. Alla ska kunna känna sig trygga i att den 
nära vården finns när den behövs, det gäller allt 
från barnavårdscentralens viktiga arbete till att 
avancerad vård i hemmet fungerar vid svår 
sjukdom. Vi vill att de som önskar och kan ska få 
vård i det egna hemmet. I den utvecklingen 
behöver primärvården byggas och få ett större 
uppdrag. Distriktssköterskor är centrala för att ge 
fler en nära vård, allra helst i deras egna hem. 

 Med ny teknik kan vi lösa många 
besök på en HC digitalt. Upplåt t.ex. 
ett klassrum i byskolan för detta. 
Distriktssköterska kan bemanna vid 
vissa tider. Vi måste tänka nytt och 
hur vi ger medborgarna tillgång till 
nära vård. 

Vi vill säkerställa tillgången till en god och 
nära vård i hela länet. Där är det viktigt att 
det finns många hälsocentraler över hela 
länet. Vi vill återställa kravet på att det ska 
finnas distriktsköterska och allmänläkare 
på alla hälsocentraler. Hälsocentraler 
ansvarar för vården där vaccinationer 
ingår. Idag är ansvaret för hemsjukvården 
kommunalt och vi vill se över om 
kommunaliseringen fick de önskade 
effekterna och om inte återta ansvaret för 
hemsjukvården och låta respektive 
hälsocentral ansvara för det 

Återvinning 
 

Miljöpartiet Centerpartiet Moderaterna 

Hur kan kommunen förenkla 
för medborgarna på 
landsbygden att sortera och 
returnera sitt avfall så bra 
sorterat? Idag är det ganska 
långa avstånd till ÅVC. 

 

Vi har lagt stora resurser på att förbereda för att 
införa så kallad “fastighetsnära insamling” som 
gör att alla hushåll ska kunna sortera alla 
förpackningar som glas, metall, papper, plast 
med mera hemma vid huset. Nu väntar vi bara på 
statens besked om ersättning till kommunerna så 
kan vi trycka på knappen för att påbörja ett 
införande. Det kommer göra stor skillnad för oss 
landsbygdsbor!  
 
Men parallellt med detta har vi sett hur 
avfallsmängderna faktiskt för första gången 

Centerpartiet vill att vi ska kunna 
sortera vårt avfall så nära vårt hem 
som möjligt. Vi arbetar mot att vi i 
Bollnäs kommun inom några år ska ha 
möjlighet att sortera upp till 8 olika 
fraktioner hemma i den egna tunnan. 
Kan vi redan i hemmet sortera glas, 
plast, papper m.m. i soptunnan så 
sparar vi många turer till 
återvinningsstationerna och det blir 
lätt att göra rätt. Grovsopor kan vi 
redan idag beställa hämtning av. 

Kommunerna har ansvar att samla in avfall 
samtidigt som förpackningsindustrin har 
ansvar för att samla in sina förpackningar. 
Det kommer nya regler som ställer större 
krav på kommunerna att samla in avfall vid 
fastighetsgräns vilket bör underlätta för 
boenden på landsbygd 



 

minskat när vi byggt ut fler återvinningsstationer 
och gjort det lättare att göra rätt. Vi ser nu när vi 
följer upp hur mycket och vad som slängs, att det 
är oerhört viktigt att både jobba med 
kommunikation om avfall, om att göra det lättare 
hemma att göra rätt men också att medborgare 
som anstränger sig ska tjäna på det. Det vill vi 
fortsätta jobba med 
  
 

Centerpartiet anser att vi redan har en 
bra ordnad sophantering i Bollnäs 
kommun men den kan bli ännu bättre 
med en ökad möjlighet till sortering i 
hemmet. 

Kommersiell service 
 

Miljöpartiet Centerpartiet Moderaterna 

Ett viktigt inslag i utveckling 
av landsbygden är att det 
inom rimliga avstånd finns 
livsmedel, drivmedel, 
laddstolpar, apotek, 
paketutlämning och att 
butiker utvecklas till 
servicepunkter. Vad avser ni 
att göra för att underlätta 
detta? (K) (R)   

 

Inom ramen för den landsbygdssatsning har 
serviceorter pekats ut i våra landsbygder med 
tillhörande servicepunkter. De får en extra 
ersättning för det extra ansvar de tar.  
Vi vill dock gärna se en utveckling av detta och ge 
de aktörerna eller andra aktörer som exempelvis 
föreningar, möjlighet att erbjuda exempelvis 
enklare medborgarservice i samverkan med 
kommunen. 
Att utveckla distansarbetsplatser för såväl 
offentligt anställda som andra som jobbar på 
distans från våra landsbygder är också en 
utveckling vi vill vara med och bidra till 

Öka stödet till servicepunkter och 
även se över möjligheten att utöka 
samarbetet till medborgarservice med 
andra privata aktörer än just 
lanthandlare. Anpassa möjligheterna 
efter de förutsättningar som finns i 
bygden. 

Det finns idag ekonomiskt stöd för detta 
från regionen och kommunerna. Vi ser 
gärna att man underlättar denna 
utveckling men det bör bygga på en stor 
del kommersiell grund. Det är viktigt att 
kommersiell verksamhet bedrivs på 
kommersiella villkor. Däremot ska det 
möjliggöras för andra aktörer att använda 
den lokala handlaren för annan typ av 
service, som exempelvis apotek och 
paketutlämning 

Vad kan politiker göra för att 
förbättra postgången? 

 

 Vet inte vad som var problemet i 
Utomskogen. Men det vi kan göra, 
som i allt annat är att försöka 
samarbeta mer med privata lösningar 
och samköra transporter, få till fler 
utlämningsställen m.m. 

I riksdagen har vi moderater lyft upp 
Postnords brister och de problem som 
finns i Gävleborg. Dels måste regeringen i 
ett regleringsbrev /ägardirektiv förtydliga 
Postnords ansvar att säkerställa en god 
samhällsservice i hela Sverige men det är 
möjligt att även lagstiftningen måste 
skärpas under mandatperioden om inte 



 

Postnord förbättrar sin tillgänglighet för 
såväl företag som privatpersoner. Tidiga 
tider för tömningar av brevlådor och 
varannandagsutdelning försämrar 
möjligheterna att bo leva och driva företag 
i Gävleborg 

 


