
 

Sammanställning av fråga 5 – Trygghet. Hudiksvall inkl. specialfråga fr Norrbo 

 

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 Centerpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

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? 

De lokala ideella organisationerna är 
en oumbärlig tillgång i kris, det blev 
inte minst påtagligt under pandemin. 
Vi vill att kommunen ska fortsätta 
arbeta tillsammans, med 
bygdeföreningar och andra ideella 
organisationer. Vi behöver använda 
varandras styrkor och kunskaper i 
kriser. På landsbygden finns ju ofta 
många erfarenheter kring att klara t.ex 
strömavbrott och andra störningar - 
viktigt att ta tillvara på detta. 

 K- Centerpartiet Hudiksvall har suttit i 
opposition i åtta år, och därför har vi 
inte haft någon möjlighet att påverka 
detta.  

 

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 

Sverigedemokraternas uppfattning är att 
beredskapen generellt är mycket låg. Det 
gäller såväl lagerhållning som andra 
beredskapsåtgärder. Vid ett maktskifte 
kommer vi vara drivande för att förbättra 
beredskapen och tillse att viktiga 
resurser, som drivmedel, finns för 
samhällsviktiga funktioner.  
 

Gatubelysning och 
cykelbanor 

     

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, regional 
och kommunal nivå. 

Se nedan map Norrbyn o Norrbobyn Se nedan map Norrbyn o Norrbobyn 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 

 

Skyddsrum i kommunen  Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

Hur ser tillgången ut? 
Räcker den till? 

De allra flesta skyddsrummen finns där 
det anses att hotbilden mot 
infrastruktur är störst, dvs i Hudiksvall 
och Iggesund (fabrik och hamn). . Det 
finns skyddsrum i kommunala 
fastigheter, men många i privatägda 
fastigheter också. 

 K- Den frågan bör ställas till 
kommundirektören i Hudiksvalls 
kommun. Den information vi i 
Centerpartiet fått ta del av så finns det 
god beredskap gällande 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 

 
  
 

Drivmedel      

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

  N: När faktorer i yttervärlden påverkar 
i så pass stor utsträckning är det svårt 
att påverka de internationella 
oljebolagen.  

Centerpartiet anser att den svenska 
tillverkningen av biodrivmedel bör öka 

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 

Sverigedemokraternas uppfattning är att 
beredskapen generellt är mycket låg. Det 
gäller såväl lagerhållning som andra 
beredskapsåtgärder. Vid ett maktskifte 
kommer vi vara drivande för att förbättra 
beredskapen och tillse att viktiga 
resurser, som drivmedel, finns för 
samhällsviktiga funktioner.  



 

för att Sverige skall börja minska 
beroendet av utländsk olja.  

Nationellt jobbar Centerpartiet för att 
det finns en god tillgång på drivmedel.  

 

Polisen och annan 
räddningstjänst 

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

Hur arbetar ni för en bättre 
tillgänglighet? 

Vi har i Riksdagen föreslagit att polisen 
ska finnas mer närvarande på 
landsbygden. På kommunal nivå deltar 
vi via Hälsingerådet i träffar med 
polisen, likaså via den kommunala 
politiska organisationen som har 
kontakt med polisen i Hudiksvall. Det 
behöver bli fler poliser i vårt 
geografiskt stora område. 

 Nationellt som kommunalt jobbar 
Centerpartiet för att vi skall ha 
fler poliser. För trygghet i hela landet 
är det en viktig fråga. 
När det gäller räddningstjänsten tycker 
vi att den fungerar bra i Hudiksvall och 
har bra tillgänglighet. 

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 

 

Rovdjur Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

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. 

Svårt att skapa policys i frågor där 
exempelvis varg knappast bryr sig om 
kommungränser, utan mer än fråga om 
att ha vargstammen på en nivå som 
gör att den inte upplevs som ett hot i 
närmiljön och då hanteras när 
problemen uppstår.   

En trovärdig rovdjurspolitik kräver en 
aktiv förvaltning med starkt regionalt 
inflytande. Det stärker förtroendet för 
rovdjurspolitiken och tar hänsyn till de 
människor som lever och verkar i 
rovdjurstäta områden. 
Många människor känner oro för 
rovdjursangrepp och det behöver tas 
på allvar. Jakt är en naturlig del av 
rovdjursförvaltningen. Vi vill att de 
svenska stammarna av varg, björn, 
järv, lo och kungsörn ska bevaras och 
att det är viktigt att ta hänsyn till de 
människor som bor och verkar där 
rovdjuren finns. Vi vill också öka 
människors förståelse för rovdjur. 
Centerpartiet vill: 
… Att den svenska jakten ska fortsätta 
vara en regional och nationell 
angelägenhet 
… Att Sverige tillsammans med 
angränsande länder ska ha en 
livskraftig rovdjursstam 
… Öka möjligheterna att försvara sina 
husdjur och tamdjur mot angrepp av 
rovdjur 
…    Det bör också vara enklare och 
snabbare att bevilja skyddsjakt på 
enskilda individer som ställer till 
problem för odling/djurhållning etc. 
Möjligheterna att överklaga skyddsjakt 
bör också begränsas. 
 
 

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 

Sverige har områden med 
uppseendeväckande hög koncentration 
av både varg och andra rovdjur. Detta får 
stora konsekvenser inte bara för 
bestånden av älg, utan även för 
uppfödning av tamdjur. Riskerna ökar 
även för olyckor med exempelvis 
jakthundar. Sammantaget så behövs en 
betydligt mer aktiv förvaltning av våra 
rovdjur i Sverige. EU:s inflytande över 
rovdjurspolitiken liksom små 
miljöorganisationers talerätt i jakt och 
rovdjurs frågor behöver begränsas helst 
avskaffas. Sverigedemokraterna arbetar 
för en levande landsbygd, och för att ha 
hållbara nivåer på rovdjursstammen, för 
dom som bor och verkar på landsbygden. 



 

 Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

Fråga från Norrbo 

lysförening: 

Trafikverket kräver att 

det ska vara 

aluminiumstolpar som 

ersätter trästolparna men 

Trafikverket kommer inte 

att ersätta våra 

lysstolpar. Flera 

diskussioner med 

Trafikverket om hjälp 

med grävning etc har 

förekommit. Kostnaden 

för vår Lysförening är 

beräknad mellan 1-2 

miljoner. Föreningen 

försöker nu att söka 

bidrag för att kunna 

finansiera detta.  

 

     

Vår fråga är om man 

verkligen får göra på 

detta sätt? Vi känner oss 

mycket överkörda.  

 

 Vi tycker precis som frågeställaren att 
Trafikverket borde stå kostnaden/bidra 
till utbyte av stolparna.   

K – Gällande lysstolparna i Norrbo och 
Norrbobyn bör nuvarande 
kommunledning med 
Socialdemokrater och Moderater ha 
dialog med Trafikverket, och detta 
omedelbart. Det är utom all rimlighet 
att byarna som själva byggde 
lysstolparna för ca. 50 år sedan, 
återigen skall bygga upp dom igen. 
Trafikverket borde ta sitt ansvar för 
dom kostnaderna. 

  

 


