
 

Sammanställning av fråga 5 – Trygghet. Bollnäs  

 

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

 

 

FRÅGOR SVAR   

Trygghet Miljöpartiet Centerpartiet Moderaterna 

Krisberedskap    

Hur kan det vara ett så lågt 
engagemang hos 
kommunerna för frågan? I 
dagens situation borde 
frågan vara högre upp på 
dagordningen. Vad görs? 

Miljöpartiet har i många år arbetat hårt för 
mer lokalproducerad mat, för mer lokalt 
producerat biogas som gör att våra 
samhällskritiska transporter kan rulla 
oavsett bränsleimport, och kraftigare 
åtgärder vad det gäller rening av våra 
vattendrag. Det är också vallöften vi driver 
detta år - vi vill dubblera länets 
biogasproduktion så att ännu fler kan tanka 
fossilfritt och så vi blir mer oberoende. Vi 
vill minst dubblera den lokala 
matproduktionen - den är kritiskt låg och vi 
vill se ett rejält lyft för hela 
livsmedelsnäringen i vår region och 
kommun 

Tyvärr är det så att krisberedskap i de 
flesta kommuner har varit alldeles för 
låg, och även medvetenheten hos oss 
politiker. Efter pandemier, 
översvämningar och krigshot så frågan 
kommit upp högt på agendan i Bollnäs 
kommun och det har anställts en 
Säkerhets- och beredskapschef sedan 
årsskiftet som har tagit tag i dessa 
frågor. Centerpartiet tar denna fråga på 
stort allvar och vi arbetar hårt på att 
försöka höja självförsörjningsgraden i 
kommunen och se till att vi har lager 
och reserver av drivmedel, livsmedel 
m.m. Vi ska också arbeta tätt ihop med 
Regionen för att säkerställa samarbetet 
med dem. 

Vi behöver alla ta ett större ansvar för 
krisberedskapen. Detta har såväl pandemin som 
kriget i Ukraina visat på. Kommunen jobbar med 
detta men det finns säkert mer som behöver 
göras. Sedan är det bra att andra aktörer i 
samhället visar engagemang i detta 

Gatubelysning och 
cykelbanor 

Miljöpartiet Centerpartiet Moderaterna 

Trafikriskerna är många och 
blir större utan belysning. 
Vad tänker ni göra åt det? 

Det är en skam att den nationella 
infrastrukturplanen, som styr medlen till de 
flesta av vår landsbygdsinfrastruktur, till 

 Det är viktigt att byta ut gammal och 
energislukande belysning mot ny 
modern. Det är alltid till slut 

Tyvärr har Gävleborg landets sämsta vägar, får 
vi bestämma kommer fler vägombyggnader och 
rustningar av länets vägar ske i framtiden. Detta 



 

0,5% innehåller satsningar på cykling. Det 
innebär att Sveriges landsbygder fortsatt i 
många år kommer vara utan cykelvägar till 
skolan, fotbollsplanen och barnens 
kompisar. Det omöjliggör för föräldrar att 
tryggt låta sina barn cykla och få naturlig 
rörelse i vardagen - vilket vi sett har 
minskat cykligen med 70% på 40 år. Det 
gör det också mycket otryggt att 
arbetspendla på cykel även på de sträckor 
där avståndet gör det möjligt.  
 
Sverige, Gävleborg och Bollnäs behöver en 
kraftfull cykelsatsning. Cykling är både 
billigt, smart och snabbt - och kan vara 
fantastiskt härligt om man inte behöver 
cykla jämsides lastbilstrafiken. Vi vill 
investera i Bollnäs kommun kommande 
mandatperiod och jobba stenhårt för att 
staten ska öka sina cykelinvesteringar.  
 
Utöver stärkta resurser är det lika viktigt 
att jobba med nytänk kring cykling, 
cykelvägen behöver inte alltid löpa 
paralellt med bilvägen och vara 4 meter 
bred - utan ska hela Sverige få tillgång till 
cykling på riktigt så behöver vi våga prova 
nya planeringssätt 

prioriteringar av hur vi kan använda 
våra skattemedel som avgör hur mycket 
vi kan satsa på gatubelysning, lika som 
det är med vägunderhåll. Där det är 
störst behov får gå först. 

för att skapa mer trafiksäkra vägar med högre 
standard. Trygghetsfrågan är viktig för oss 
moderater och det gäller även inom trafiken. 
Belysning kan vara en åtgärd för att skapa 
trygghet 

Skyddsrum i kommunen  Miljöpartiet Centerpartiet Moderaterna 

Hur ser tillgången ut? Räcker 
den till? 

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, ansvarar för inventering och 
tillgång av skyddsrum. Under våren har 

Tillgången är inte tillräcklig vad vi kan 
förstå. Men som kommun har vi lite 
svårt att beordra nybyggnation av 
skyddsrum 

MSB har en sammanställning över alla 
skyddsrum och en inventering behöver göras. 
Efter den inventeringen görs en bedömning av 
myndigheterna vilka behov som finns 



 

Bollnäs kommun ändå inventerat våra och 
är beredda att skapa fler om behovet finns 
  
 

Drivmedel Miljöpartiet Centerpartiet Moderaterna 

Hur arbetar ni för tillgång t 
ex vid kris – ställer ni krav på 
oljebolagen? 

Den viktigaste insatsen för att vara helt 
trygga vid en kris är att ha en större andel 
inhemska bränslen. Här ser vi dubbleringen 
av biogasen som en avgörande del - vi vill 
bygga ut Gästriklands biogasanläggning i 
Forsbacka där matavfall blir bränsle till 
nära 50 bussar, taxibilar, sopbilar och 
privatbilar. Då är vi helt fria att klara våra 
samhällskritiska transporter om importen 
påverkas i en krissituation. Utöver det 
behöver alla offentliga aktörer jobba mer 
med sina lager, oavsett typ av vara, det är 
ju en konsekvens som blev mycket tydligt i 
och med pandemin 

Se svar under rubrik 4, Energi. På frågan 
om vad vi ställer för krav på oljebolagen 
så får Centerpartiet i Bollnäs passa, vi 
vet inte hur det diskuteras på riksnivå. 
Och lokalt har vi inga krav på oljebolag, 
utan det är upp till oss själva att se till 
att vi bygger en organisation med 
reserver inför en ev. kris 

Vi ställer krav på bensinbolagen och står bakom 
den lagstiftning som finns idag om att varje 
bensinstation ska kunna tillhandahålla 
drivmedel även vid elen utslagen 

Polisen och annan 
räddningstjänst 

Miljöpartiet Centerpartiet Moderaterna 

Hur arbetar ni för en bättre 
tillgänglighet? 

Vi har nyligen utökat kommunbidraget till 
Gästrike Räddningstjänst med 20 miljoner 
kr för att säkerställa tillgången till 
brandsstationer i hela vår kommun. 
Samverkan med polisen är god och den 
lokala kommunpolisen arbetar aktivt med 
både kommunen, socialtjänst och andra 
aktörer 

Vi måste satsa på fler poliser, 
polisstödsassistenter En effektiv och 
närvarande polis är en förutsättning för 
ett väl fungerande rättssamhälle. Vi vill 
att antalet poliser blir fler och att kåren 
utökas för att motsvara den 
genomsnittliga polistäthet som gäller i 
övriga Europa. På landsbygd och i glest 
befolkade delar av landet måste vi 
också återupprätta förtroendet för 
Polisen. De måste komma när man 
ringer och man vill se att de faktiskt tar 

Sverige har bland det lägsta antalet poliser per 
1000 invånare i Europa. Vi vill att det ska vara 
fler poliser i yttre tjänst så vi kommer upp i 
Europasnitt. Poliserna ska finnas över hela 
landet och vi vill därför att en majoritet av de 
nya poliserna placeras i de olika 
lokalpolisområdena 



 

tag i brott som dieselsstölder och 
inbrott. Polisen måste också få jobba 
med polisarbete och vi vill därför att 
polisstödsassistenter kan ta över en del 
av det administrativa arbetet. 

Rovdjur Miljöpartiet Centerpartiet Moderaterna 

Hur tänker ni i 
rovdjursfrågan och lokal 
bestämmande i frågan? 

Det behövs stärkta satsningar på 
rovdjungsstängsel och stöd för att sätta 
upp dem. Det är viktigt att djur som 
kommer för nära människor och tamdjur 
kan skyddsjagas. Det är också viktigt att 
rovdjursstammarna är tillräckligt stora för 
att säkra stammar som inte drabbas av 
inavel och sjukdom, vilket också minskar 
risken för sjuka djur som närmar sig 
människor 

För att öka acceptansen för 
vargförvaltningen anser Centerpartiet 
att vargstammen som ett första 
etappmål ska begränsas till de 170 
individer som riksdagen tidigare angett 
som lägsta antal. Centerpartiet menar 
även att vargförvaltningen kan 
förbättras genom att minska antalet 
vargar i de områden där 
koncentrationen är som störst, t.ex. i 
Gävleborg och Hälsingland. Vi tycker att 
rovdjursstammarna ska förvaltas utifrån 
vad forskningen säger och ta hänsyn till 
att rovdjuren kan röra sig över stora 
områden, inte sällan över landsgränser. 
Därför vill vi att vargen ska samförvaltas 
med Norge. En effektivare skyddsjakt 
och att sätta upp rovdjursavvisande 
stängsel är andra användbara åtgärder 
för att öka acceptansen för våra rovdjur 

Vi anser att det är helt befängt att Gävleborg 
ska ta ett så pass stort ansvar för Sveriges 
vargstam som idag. Vi vill ha max ett vargrevir 
per län för att dela bördan över hela landet 

 


