
 

Sammanställning av fråga 5 – Trygghet. Nordanstig 

 

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 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? 

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 

Åter ett arbete i uppbyggnad. Medvetenheten är i stigande. 
Information om frågan ska finnas uppdaterad och tillgänglig på 
kommunens nätverk. Att medvetliggöra medborgarna om vad som 
görs och varför är där vi är idag – mer arbete kommer utföras 
kontinuerligt men måste bygga på förtroende och att kunna möta 
medborgarnas oro med fakta och ödmjukhet 

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 
och regional nivå. 
Nordanstig: Vänsterpartiet har tidigt lyft frågan om fler 
cykelvägar och vi är medvetna om att det krävs finansiering från 
region och stat för att de ska komma till stånd. 

EN omfattande genomgång av behoven och en 
framtids/investeringsplan geonomförs 

Skyddsrum i kommunen  Vänsterpartiet Moderaterna 

Hur ser tillgången ut? Räcker 
den till? 

Nordanstig: inte relevant för oss då vi inte har något 
skyddsobjekt i kommunen 

Tillgången är låg men så också behoven. Ytspridning ger stärre 
säkerhet än skyddsrum för närvarande men en inventering av 
tillgång på tidigare skyddsrum, kostander för att återställa sagda 
samt behovet av nya skall genomföras 
  



 

 

Drivmedel Vänsterpartiet Moderaterna 

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

Ej en kommunal fråga 
 

I den mån möjlighet finns. Vi verkar aktivt för att stödja 
intressegrupper som anlägger och  driver pumpar samt arbetar för 
ytspridd tillgång till ladstolpar mm 

Polisen och annan 
räddningstjänst 

  

Hur arbetar ni för en bättre 
tillgänglighet? 

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

Genom ett aktivt arbete med vår räddningstjänst 

Rovdjur   

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 
 

Ett större kommunalt inflytande är att föredra och frågan skall 
undersökas samt lobbas för 

 


