
 

Sammanställning av fråga 3 – Service. Nordanstig 

 

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 Moderaterna 

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 

Att se över upphandlingsrutiner och möjliggöra för lokala 
samverkansgrupper att buda på upphandlingar är vår 
strategi för att nå just de effekterna 

”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 

 

Återvinning Vänsterpartiet 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. 

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 
kommunen redan arbetar med. Vi har verkat för fler 
återvinningscentraler runt om i vårt län 

Ett flexibelt system med egenansvar kan öka tillgängligheten 
och kommer utvärderas 
  
 



 

Kommersiell service Vänsterpartiet 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)   

 

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 

Samverkan med lokala producenter och entreprenörer, bra 
detaljplanering, tillåtande attityd till förbättringsarbeten och 
lokala upphandlingar där det är möjligt är de komplement vi 
vill se till nuvarande resurser. 
 

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. 

Bättre regelverk, tydligare inriktning och fungerande 
finansiering från riksnivå. 
 

 


