
 

Sammanställning av fråga 5 – Trygghet. Ljusdal 

 

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 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? 

Inget svar 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. 
Ljusdal 
Se tidigare svar om Risk- och Sårbarhetsanalys. (red anm. 
under Fråga 4. Energi) 

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? 

 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.  
Ljusdal 
 Vägar kan indelas i tre områden. Trafikverkets vägar, 
kommunala vägar och privata vägar/ vägföreningar.  
När det gäller Trafikverket bearbetar Moderaterna verket 
genom bland annat våra riksdagsledamöter. För någon 
månad sedan besökte Moderater i trafikutskottet 

 Avsaknad av belysning och icke fungerande 
ljuspunkter i olika utemiljöer (längs vägar, 
cykelleder, gångstråk, parker mm) bidrar till 
en känsla av otrygghet. Trafiksäkerheten 
sänks om gatubelysning saknas. Krav på 
anpassning av belysning i samband med 
vägombyggnader medför stora kostnader för 
lokala vägföreningar 



 

kommunen för att informera sig om vägar, vägrenar, 
snöplogning och belysning. 
När det gäller kommunens vägar gör vi det som går för att 
behålla och rusta upp vägbelysningen. Den är viktigt för 
lokalsamhället.  
Moderaterna i kommun vill höja bidraget till vägföreningar 
för skötsel av vägarna. Ett vallöfte. 
 

Skyddsrum i kommunen   Moderaterna Sverigedemokraterna 

Hur ser tillgången ut? Räcker 
den till? 

 MSB har en sammanställning över alla skyddsrum och en 
inventering behöver göras. Efter den inventeringen görs en 
bedömning av myndigheterna vilka behov som finns. 
Ljusdal 
Ingen klar bild av läget, men vi kan inte se att de skulle 
räcka till 

 

Drivmedel    

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

 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. 
Ljusdal 
Bra fråga borde vara med i Risk- och Sårbarhetsanalysen. 

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.  

Polisen och annan 
räddningstjänst 

 Moderaterna Sverigedemokraterna 

Hur arbetar ni för en bättre 
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.  
Ljusdal 

 



 

I Sverige finns ordningsvaktsinstitutet som kan utvecklas 
och avlasta polisen med vissa enklare arbetsuppgifter. Den 
möjligheten borde användas. 
När det gäller ambulanser finns inom Losområdet first-
respond bilar som kompletteras med helikoptrar. Det 
fungerar rätt bra. Vi slåss för Ljusdals Närsjukvård. 
Räddningstjänst, brand är underdimensionerad med allt 
för gamla fordon. Stora svårigheter att anställa 
deltidsbrandmän. Samarbete sker och behöver säkert 
utvecklas mer över kommungränser 

Rovdjur  Moderaterna Sverigedemokraterna 

Hur tänker ni i 
rovdjursfrågan och lokal 
bestämmande i frågan? 

 
 

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.  
Ljusdal 
Lantbrukare och andra kan inte ha får. Folk är rädda för att 
gå i skogen. Jägare och hundägare törs inte släppa 
hundarna lösa. Länsstyrelsen hanterar skyddsjakt på 
avstånd från verkligheten.  
 

 

 


