
 

Sammanställning av fråga 5 – Trygghet. Gävle  

 

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

 

 

FRÅGOR SVAR       

Trygghet Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Centerpartiet Liberalerna Moderaterna Kristdemokraterna 

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? 

Det finns en 
beredskap i Gävle 
kommun som har 
fungerat bra under 
de pågående 
händelserna i 
omvärlden. 

Rysslands invasion av Ukraina har 
inneburit en grundläggande förändring 
i Sveriges och Europas omvärld och 
säkerhetspolitiska miljö. Därmed 
befinner sig vårt land i en ny och farlig 
verklighet. 
Därför driver vi socialdemokrater på 
regional nivå det görs en 
omvärldsanalys av läget och det 
inventeras åtgärder som kan vidtas för 
att stärka det civila försvaret och 
beredskapen i Gävleborg, inklusive en 
robust livsmedelsförsörjning i länet. 
Utvecklingen av samhällets 
krisberedskap och det civila försvaret 
intensifieras under kommande år. Det 
civila försvaret berör hela samhället 
och alla aktörer som har ansvar för att 
stärka beredskapen och förmågan att 
genomföra verksamhet även under kris 
och ytterst i krig. 
Försörjningsberedskapen behöver 
också utvecklas och det är angeläget 
att näringslivet involveras i arbetet 
med att säkerställa de viktigaste 
samhällsfunktionerna. Till de områden 
som berörs hör till exempel samhällets 
informationssäkerhet, skydd mot 
olyckor, personalförsörjning samt 
livsmedelsförsörjning. 
Livsmedelsförsörjningen i länet ses nu 
på Socialdemokraternas initiativ över 
för att kunna trygga tillgången till mat i 
händelse av kris, det sker genom ett 
samarbete med Region Gävleborg, 
Länsstyrelsen och länets kommuner. 
Hur varuförsörjningen, kostnadsläget 
och produktionsutvecklingen inom 
området kan komma att påverkas av 
det förändrade omvärldsläget behöver 

Miljöpartiet i Gävle 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.  
En annan avgörande del för 
krisberedskapen är hanteringen av 
klimatförändringarna som är här 
oavsett vi minskar våra utsläpp eller 
inte. För att klimatanpassa Gävle har 
vi redan nu lagt 100 miljoner kr i 
befintlig budget för att tillföra mer 
grönytor till innerstaden, bredda 
vattendrag och säkra vårt samhälle 
för att klara mer hetta, bränder, 
översvämningar och andra 
klimatrelaterade risker.  
 

Kommunen jobbar 
med fortlöpande 
förbättringar och 
utveckling av 
krisberedskapen. 
Tillsammans med 
statliga och regionala 
aktörer. 
 

Den frågan får ställas direkt till 
ansvariga tjänstemän på 
kommunen, för politiskt finns 
det inget motstånd att ha ett 
ordentligt arrangemang. 
 

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 

Vi Kristdemokrater i Gävle ser 
gärna den frågan högre 
prioriterad. I vår budget för 
2022 vill vi bland annat 
kartlägga och synliggöra 
Gävle kommuns möjligheter, 
roll och åtaganden samt 
risker och sårbarhet 
gentemot det nationella 
totalförsvaret. 
 



 

klarläggas. Arbetet med planering för 
säkrad jordbruksmark och 
livsmedelsproduktion ska kopplas till 
den regionala och de lokala 
handlingsplanerna för Sveriges 
livsmedelsstrategi 2018–2030. 
Vi socialdemokrater har också inom 
regionen tillsatt en utredning för att 
bedöma vilka verksamheter som 
Region Gävleborg ska genomföra 
själva, respektive genom upphandlade 
externa leverantörer. Allt för att stärka 
beredskapen. Utredningen ska 
genomföras i två steg, som ska 
redovisas samtidigt. I den första delen 
ska redovisas en konsekvensanalys av 
att sådan verksamhet som i dag sker 
genom externa leverantörer förändras 
så att den i stället utförs av Region 
Gävleborg. I den andra delen ska 
strategiska slutsatser dras kring vilken 
lösning som är att föredra inom olika 
områden, det vill säga vilka som ska 
utföra de specifika tjänsterna inom 
områdena kollektivtrafik, 
fastighetsförvaltning och 
fastighetsservice, lokalvård samt 
restaurang och matservering. 

Gatubelysning och 
cykelbanor 

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Centerpartiet Liberalerna Moderaterna Kristdemokraterna 

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

Det bör finnas mer 

statligt stöd till 

belysning på 

landsbygden. Vi 

arbetar för att bygga 

ut cykelbanor i 

kommunerna både 

på statlig och 

regional nivå. 

 Det är en skam att den nationella 
infrastrukturplanen, som styr medlen 
till de flesta av vår 
landsbygdsinfrastruktur, till 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 Gävle behöver 
en kraftfull cykelsatsning. Cykling är 
både billigt, smart och snabbt - och 
kan vara fantastiskt härligt om man 

Oskyddade trafikanter 
måste separeras från 
tyngre trafik. Bygg mer 
cykelbanor. 
Belysningen måste 
förbättras, inte minst 
på platser med ökad 
risk för olyckor. 
 

Vi har ingen annan 
uppfattning än frågeställaren 
och kommunen ska se till att 
vi har den belysning som 
behövs för att ha en trygg 
trafikmiljö.  
 

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

Där trafiken kräver belysning 
bör det rimligtvis åtgärdas. 



 

inte behöver cykla jämsides 
lastbilstrafiken. Vi vill lägga 200 
miljoner kr på cykling i Gävle 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. 

Skyddsrum i 
kommunen  

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Centerpartiet Liberalerna Moderaterna Kristdemokraterna 

Hur ser tillgången ut? 
Räcker den till? 

Tack vare 
Gavlegårdarna 
räcker den till i 
Gävle kommun. 

 MSB, Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, ansvarar för 
inventering och tillgång av 
skyddsrum. Under våren har Gävle 
kommun ändå inventerat våra och är 
beredda att skapa fler om behovet 
finns.  

Gävle kommun har 
god tillgång på 
skyddsrum. Eventuell 
utbyggnad sker i 
samråd med MSB. 
 

Den som avgör detta är 
Myndigheten för 
samhällsskydd och kommunen 
ska efterleva de krav som 
myndigheten ställer på 
tillgängliga 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 

Vi Kristdemokrater i Gävle ser 
att det är en ojämn 
fördelning av skyddsrum över 
vår kommun. Inventeringar 
och kartläggningar behöver 
lyftas. 
  
 

Drivmedel Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Centerpartiet Liberalerna Moderaterna Kristdemokraterna 

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

Nej men det vore 
önskvärt. 

 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.  
 

Sådana krav kan 
ställas vid 
upphandling. 
 

 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 

Inget som sker på kommunal 
nivå. 
 

Polisen och annan 
räddningstjänst 

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Centerpartiet Liberalerna Moderaterna Kristdemokraterna 

Hur arbetar ni för en 
bättre tillgänglighet? 

Vi har i Riksdagen 
föreslagit att 
polisen ska finnas 
mer närvarande på 
landsbygden. 

Svar på frågorna ovan: Vad gäller den 
nationella säkerheten och 
krisberedskapen är den ett delat 
ansvar där flera av frågorna faller in 
under MSB ansvar. Lokalt arbetar vi via 
våra kommunmål och vår 
krisberedskapsplan. Trygghetsfrågorna 

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 

Vi har täta kontakter 
med polisen och 
diskuterar våra 
bedömda behov och 
önskemål om 
tillgänglighet. Vi har 
fortlöpande kontakter 

Liberalerna vill bygga ut 
polisen så att Sverige får 
samma polistäthet som resten 
av Europa. Det betyder 30 000 
poliser jämfört med dagens 
drygt 21 000. Utbyggnaden 
ska stärka polisens närvaro i 

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 

Kristdemokraterna driver 
frågan för ett välfungerande 
rättsväsende där hela kedjan 
fungerar. Hela rättsväsendet 
behöver byggas ut. Fler 
poliser kräver fler åklagare, 
domstolar på fler platser i 



 

är högt upp på den kommunala 
agendan och vi har idag till exempel 
kommunala ordningsvakter, fler 
ronderande väktare, trygghetsplaner 
(inkl åtgärder kring belysning, 
växtlighet mm). Infrastruktur och 
drivmedel är belyst ovan i texten. Vi 
har även påbörjat arbetet med en 
klimatanpassningsplan som i ett första 
steg ligger på 100 miljoner kronor för 
att minska riskerna vid olika typer av 
extremväder.  

aktivt med både kommunen, 
socialtjänst och andra aktörer.  
 

med 
räddningstjänsten. 
 

hela Sverige. Det tar tid att 
utbilda fler poliser. Därför vill 
vi öronmärka statsbidrag till 
kommunerna för minst 2 000 
fler ordningsvakter kan 
anställas. Dessa kommunala 
trygghetsvakter ska samverka 
med polisen och bidra till 
trygghet där det behövs i 
kommunen. 
Utöver heltidsstationen för 
räddningstjänsten i centrala 
Gävle och Rörberg finns det 
även ett par 
beredskapsstationer i 
kommunen, samt både 
heltidsstationer och 
beredskapsstationer i 
angränsade kommuner som 
kan nyttjas vid behov. Om inte 
detta skulle räcka är vi 
beredda att se över 
organiseringen av 
räddningstjänsten. 

hela landet och vi vill 
därför att en majoritet av 
de nya poliserna placeras i 
de olika 
lokalpolisområdena 

landet och en kraftigt 
utbyggd kriminalvård. Genom 
att renodla polisens uppdrag 
då Polisen idag fokuserar 
alldeles för mycket på annat 
än brottsbekämpning skulle 
mer tid och polistäthet kunna 
ges i gles- och landsbygd. 
 

Rovdjur Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Centerpartiet Liberalerna Moderaterna Kristdemokraterna 

Hur tänker ni i 
rovdjursfrågan och 
lokal bestämmande i 
frågan? 

Vi anser inte att 
kommunerna ska få 
beslutanderätten, 
men att det bör 
finnas mer pengar 
till skyddsåtgärder. 
 

Systemet idag är bra konstruerat och 
överlevnadskapacitet för en eller flera 
arter i vår miljö måste koordineras 
nationellt. 
 

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.  
 

Rovdjur känner inte 
kommungränser. 
Kommunen har en 
viktig roll att företräda 
sina invånare 
gentemot de 
myndigheter som 
fattar beslut om jakt. 

En samexistens med rovdjur 
bygger på att det finns en 
förvaltning som tar hänsyn till 
regionala och lokala 
förutsättningar. Människors 
oro för till exempel angrepp 
mot tamboskap behöver 
komma till uttryck i en hållbar 
förvaltning. Det är därför 
viktigt att stärka dialogen om 
rovdjursförvaltningen så att de 
som är berörda ges möjlighet 
att bli involverade. 

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 

Vi Kristdemokrater vill till 
exempel samförvalta den 
skandinaviska vargstammen 
med Norge till en nivå på 210 
djur där Sverige tar ansvar för 
170. Men även Skarv och 
vildsvin skapar stora 
problem. Regeringen har 
varit oförmögen att hantera 
den växande 
vildsvinsstammen och de 
problem som den för med 
sig. Dessutom har regeringen 
agerat för att försvåra för 
svenska jägare genom att 
driva igenom en 
överimplementering av EU:s 
vapendirektiv. 
 

 Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Centerpartiet Liberalerna Moderaterna Kristdemokraterna 

 


