
 

Sammanställning av fråga 4 – Energi. Nordanstig 

 

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

 

FRÅGOR SVAR  

Energi (El och bränsle) Vänsterpartiet Moderaterna 

Tillgänglighet   

Vad görs för att säkerställa tillgång vid t 
ex krissituation? 

Nordanstig: kommunens ansvar för krisberedskap sträcker sig 
till att hantera sina verksamheter, framförallt är det skola och 
äldreomsorg, men även att ha en service för allmänheten. Det 
kan gälla tillgång till friskt vatten, värme, sovplatser, men även 
mat för de äldre vid ett akut läge. Kommunen har ett antal 
servicepunkter (vid varje äldreboende). Kommunen har även 
ett lager av livsmedel för att klara av en kortare tid utan 
tillförsel utifrån 

Kommunens lagerhållning ses över, inventering av 
tillgångar och förståelse för riskområden är basen. 
Därutöver behövs ett samarbete mellan kommun, 
invånare och näringsidkare i och utanför kommunen 

Kostnad   

Hur tänker ni kring bränslepriser inkl el, 
vindkraft men framförallt undrar man 
OM det gjorts konsekvensanalys för dessa 
höjda bränslepriser och hur det ser ut när 
det handlar om vindkraft.  

Vi har föreslagit ett tillfälligt pristak vid kriser för drivmedel. Vi 
vill se en snabbare utbyggnad av laddinfrastruktur på 
landsbygden där vi också föreslagit högre anslag samt att staten 
ska ta ansvar för att den blir utbyggd i hela landet och i 
förlängningen blir som en del av den statliga väginfrastrukturen 

Arbetet pågår kontinuerligt 

Vindkraft - kommunens roll för att verka 
för bra parker 

Vänsterpartiet Moderaterna 

Hur kan detta göras bättre? Vi anser att kommunerna ska kompenseras ekonomiskt 
antingen genom ett statsbidrag eller att en andel av intäkterna 
från vindkraftsproduktionen tillfaller kommunen 

Ett brett politiskt samarbete och en tillåtande attityd är 
det vi i kommunen kan göra i första hand 
  
 

Bygdemedel – ett sätt att motivera. 
Vilken inställning har ni? 

 
 

Alla pengar till kommunen och de som är verksamma 
här är välkomna 

 


