
 

Sammanställning av fråga 3 – Service. Ljusdal 

 

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 Moderaterna Sverigedemokraterna 

Kommunal service    

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

Lagstiftning hanteras av riksdagen. Det är 
svårt att i upphandling stödja lokala 
producenter utan att bryta mot LOU, men 
det går att använda sej av en del knep, det är 
viktigt. Så detta är en fråga för alla nivåer.  
 

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. 
Ljusdal 
Kommunen har mål för andel 
lokalproducerade livsmedel. Vi har utbildat 
både inköpare och producenter av livsmedel 
om LOU för att underlätta att få till lokala 
upphandlingar. Olika producenter kan gå 

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. 
 



 

samman för att skapa underlag för att lägga 
anbud 

 Miljöpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

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

 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.  
Ljusdal 
Moderaterna i Ljusdal har slagits och slåss för 
Ljusdals Närsjukhus. Det är svårt att i mindre 
kommuner ta det fulla ansvaret för 
hemsjukvården. Det kan vara bra att återföra 
den till en huvudman. Nu hamnar vi i lägen 
där patienter kan hamna mellan stolarna och 
inte få den vård de behöver. 

  

Återvinning Miljöpartiet 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. 

 

Åkerslunds återvinningscentral i Ljusdal är en 
uppskattad verksamhet. Men det är långt att 
åka för många kommuninvånare. Vi har inga 
direkta lösningar på det problemet just nu, 
men är öppna för förslag.  
 

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.  
Ljusdal 

 



 

Viktigt att ÅVC ser till helheten och har öppet 
vissa kvällar och helger. Stängda ÅVC:er 
gynnar inte återvinning.  
 

Kommersiell service Miljöpartiet 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)   

 

I vårt lokala program skriver vi: ”Hela 
kommunen ska leva. Ljusdal har med sin 
stora yta och med de fem kommundelarna 
Järvsö, Ljusdal, Färila, Loos och Ramsjö stora 
utmaningar att skapa jämlika villkor i hela 
kommunen. Vi vill att kommunen ska 
utveckla en kraftfull lands- och 
glesbygdspolitik.” . Att följa upp kommersiell 
service, och förbättra det som behövs, är en 
del av detta. 
 

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.  
Ljusdal 
Kommunen ha infört servicepunkter, vissa 
butiker som har utvidgad service för att möta 
invånarnas behov på landet. Mycket viktigt att 
den verksamheten fortsätter att utvecklas. Vi 
har också utvecklat ett logistiskt system för 
samtransporter inom kommunen. Vi måste 
sedan vara öppna för ny teknik som att 
använda drönare för att t ex distribuera 
medicin.  
 

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 Ljusdal. Det 
skulle kunna fungera med ett 
rullande schema där man vissa 
dagar finns på plats i kommunens 
ytterområden 

Vad kan politiker göra för att 
förbättra postgången? 

 

 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. 
Ljusdal 
Vi behöver se till det totala behovet av 
tjänster som en boende på landet har. 
Samordning av post, tidningar, skolskjutsar, 
hemtjänst, bokbuss med mera. Det är totalt 
sätt många olika företag/verksamheter som 
har fordon som passerar boende och som 
skulle kunna användas mer effektivt. För att 
inte nämna drönare eller samåkning som 
människor organiserade själva.  
 

 


