
 

Sammanställning av fråga 5 – Trygghet. Sandviken  

 

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

 

 

FRÅGOR SVAR  

Trygghet Moderaterna Centerpartiet 

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? 

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 

Krisberedskapsfrågorna har hög prioritet, åtminstone i vår egen 
kommun. Kommunstyrelsen är det organ som har det 
övergripande ansvaret. Senaste kommunstyrelsesammanträdet 
fick vi en grundlig genomgång av nuläge och framtid 

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 

Er slutsats ifrågasätter jag inte. Er slutsats handlar ju om fler 
belysningspunkter. Då borde väl frågeställningen vara; Hur arbetar 
ni för flera belysningspunkter? Mig veterligt har vi gatubelysning 
redan. Belysning efter vägar som Trafikverket ansvarar för 
inkluderar belysningsfrågorna. Vägföreningarnas vägar ansvarar 
föreningarna för. Något utökat anslag öronmärkt till belysning 
finns inte med i nu gällande budget 

Skyddsrum i kommunen    

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 

I kranskommunerna finns inga skyddsrum med motiveringen att 
där ska det vara möjligt ta sig bort från. Centrala Sandviken har 
skyddsrum som fastighetsägarna har ansvar för. Tillsyn av dem 
görs då de ska vara godkända. De kommer dock inte att kunna 
rymma alla boenden. Dock har de nu besiktigats 



 

  
 

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 

Vi har givetvis en krisplan. Vi kan inte ställa krav på oljebolagen att 
leverera oljeprodukter om de inte har tillgång till sådana vid en 
embargo, krigssituation 

Polisen och annan 
räddningstjänst 

  

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 

Polisen upplever vi inte har haft några planer på synlighet i vår 
kommun. Påverkar det genom samtal.  
Räddningstjänsten har vi ett ägande tillsammans med fyra andra 
kommuner. Vi har ett ägardirektiv som Räddningstjänsten arbetar 
efter. Vi bemannar vice ordförandeplatsen i direktionen 

Rovdjur   

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 

Nu är det inte så. Art- och rovdjursdirektivet ligger t o m 
underställt EU. I varje län finns en viltförvaltningsdelegation som 
sitter valda underställda länsstyrelsen. De har mandat om ex vis 
skyddsjakt men även sådana beslut kan överklagas. Ingen driver 
frågan att varje kommun ska ha ansvaret för sammansättning av 
djur inom sitt eget geografiska område. Rovdjurs boplatser följer 
inte någon form av mantalsskrivning 

 


