
 

Sammanställning av fråga 3 – Service. Hudiksvall 

 

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

 

 

FRÅGOR SVAR     

Service Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

Kommunal service      

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

 

Vi har bland annat varit med och tagit 
fram ett nationellt stöd för att kunna 
bryta ned upphandlingar så att fler ska 
kunna upphandla från lokala företag 
och varor. EU sätter gränser, men 
Sverige borde utmana i större 
utsträckning. Det är viktigt med 
upphandlingsfunktioner lokalt som 
arbetar med att göra små och 
anpassade upphandlingar, då gäller 
det att skriva upphandlingskraven så 
att de ger lokala företag större 
möjligheter att vara med, ett exempel 
skulle kunna vara djurvälfärd. 

De möjligheterna finns redan i 
kriterierna för upphandling i 
kommunen. I övriga frågor nedan 
hänvisar jag till vårt kommunala 
handlingsprogram som kommer att 
presenteras i god tid före valet.  
 

K – Centerpartiet Hudiksvall har lagt 
förslag att de kommunala 
Livsmedelsstrategin skall öka andelen 
närproducerade livsmedel. Vi anser att 
betydligt mer skall göras för att 
möjliggöra så fler lokala företag kan 
vara med och konkurrera om 
kommunala avtal. Det kan handla om 
zonupphandlingar eller mindre 
upphandlingar 
 

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 

Så länge nuvarande lagstiftning gäller behöver vi 
anpassa oss efter den. För att möjliggöra och styra 
mot lokala producenter behöver vi se över kraven 
i upphandlingarna men även om stora 
upphandlingar kan styckas upp i mindre, för att 
öppna upp för mindre företag att vara med och 
tävla. 

Barn och åldringsomsorg 
 

Att det finns god barnomsorg på en ort 
vet vi är en viktig faktor när unga och 
barnfamiljer väljer att stanna eller 
etablera sig på en ort. Därför är det 
särskilt viktigt att ha det med när 
planering av var barnomsorg ska 
finnas. I övrigt gäller svaren som vi 
avgett kring skolan, även förskolan. 

    

 Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

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

Vi arbetar vi för en jämställd och jämlik 
vård i hela regionen. Vården ska vara 
lika, oberoende om du bor i en stad 
eller på landsbygden. 
Vaccinationsinsatserna under 
pandemin samordnades av Regionen 
centralt, men ordinarie 
säsongsvaccinationer erbjuds av 
hälsocentralerna i respektive kommun 
och utförs av exempelvis 
distriktssköterskor. För personer som 
inte kan ta sig till en hälsocentral 
ansvarar kommunens 
distriktssköterskor, i hemsjukvården. 

  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 

 



 

Angående kommunal äldreomsorg ska 
det finnas samma goda tillgång till 
hemtjänst och hemsjukvård var du än 
är bosatt i kommunen. Likaså ska det 
finnas äldreboenden i hela kommunen. 

Återvinning Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

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. 

 

Vänsterpartiet är medvetena om att 
avståndet till återvinningscentraler och 
förpackningsinsamlingar är ett reellt 
problem på landsbygden. Genom att 
kommunerna nu fått utvidgat ansvar 
för förpackningar så förbättras 
förutsättningarna. Så småningom 
kommer det bli krav på att kunna ha 
återvinning i anslutning till bostaden, 
det är något som t.ex. Hofors kommun 
redan arbetar med. Vi har verkat för 
fler återvinningscentraler runt om i 
vårt län. 

 K – Centerpartiet Hudiksvall är öppen 
för förslag som finns i andra 
kommuner där det gjorts mera 
tillgänglig att sortera och returnera 
avfall för medborgare på landsbygd.  
 

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 

 
  
 

Kommersiell service Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

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)   

 

Vi har föreslagit att små 
glesbygdskommuner ska få statsbidrag 
för att bygga upp och tillhandahålla 
kommersiell service. Pengarna kan 
användas till exempelvis lokaler, stöd 
m.m. Vi föreslår också riktade 
statsbidrag till utbyggd 
laddinfrastruktur på landsbygd. Vi fick i 
Riksdagen igenom ekonomiskt statligt 
stöd till lanthandlare och har föreslagit 
att fler ska omfattas genom att 
gränserna för när man får del av stödet 
ändras så att avstånden kortas och 
omsättningskraven sänks något.  

 K o R: Centerpartiet vill både 
kommunalt och regionalt att detta 
skall fungera och stödjer det på olika 
sätt. När det gäller laddstolpar så vill vi 
ha en infrastruktur kopplat till 
offentliga byggnader, den 
infrastrukturen gör att det privata 
också kan koppla på sig i det systemet. 
Apotek, paketutlämning, pakteboxar 
mm anser vi att det skall vara enkelt 
att söka för livsmedelsbutiker på 
landsbygden. Att det är lätt att bli 
servicepunkt, det säkerställer en 
levande landsbygd. 
 
Nationellt - När alltfler väljer elbil 
måste också laddmöjligheterna öka. 
Centerpartiet vill se en satsning på 100 
miljoner kronor under två år för skapa 
fler laddmöjligheter i hela landet. 
Klimatet väntar inte. Vi måste snabbt 
öka takten i omställningen, bland 
annat genom att göra det ännu lättare 
för människor att välja klimatsmarta 
alternativ i hela Sverige. Fler 
laddstationer i hela landet och enklare 
hemmaladdning. Det är investeringar 
som behövs för att underlätta för alla 
som väljer att köra en elbil. Samtidigt 
stärker vi servicen i hela landet och det 

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 

Sverigedemokraterna vill inrätta en serviceenhet, 
som får ansvar att upprätthålla kommunal service 
i hela kommunen, för att man ska kunna få fysisk 
kontakt gällande exempelvis bygglov utan att 
behöva åka till centrala Hudiksvall. Det skulle 
kunna fungera med ett rullande schema där man 
vissa dagar finns på plats i kommunens 
ytterområden. 



 

gör att vi kan sänka utsläppen från 
våra transporter ännu mer. 
 

 Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

Vad kan politiker göra för 
att förbättra postgången? 

 

Avregleringen av PostNord har 
försvårat och fördyrat hanteringen så 
att det blir flera utdelningar i samma 
trapphus i större städer, medan 
Postnord ensamt får dela ut där det 
inte är kommersiellt gångbart. 
Eftersom det är billigare att dela ut 
post i större städer tappar PostNord 
intäkter som annars skulle kunna 
finansiera postgången i övriga landet. 
Det behövs regeländringar för att 
finansiera brev- och paketutlämning. 

 N: Centerpartiet strävar alltid för att 
god service upprätthålls även på 
landsbygden och stimulansmedel till 
lokala servicepunkter är ett exempel 
 

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 

 

 


