
 

Sammanställning av fråga 5 – Trygghet.  

 

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 SOS 

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. Översyn och 
uppgradering av den kommunala 
krisorganisationen genomförs för ett agilt 
agerande vid kris. När stora kriser drabbar 
ett samhälle behövs alla resurser, även 
andra samhällsaktörer som i många fall har 
möjlighet att agera snabbare och i frågor 
som inte rör den kommunala uppdraget. 

Detta är en fråga som Centerpartiet vill jobba 
med under kommande mandatperiod. Att 
Söderhamn under den sista mandatperioden 
anställt en säkerhetssamordnare är ett steg på 
rätt väg.  Men mer behöver göras 
 

Vi håller med att frågan borde ligga 
högt på agendan. SOS politik 
handlar om en omställning som ska 
motverka kris – det är en 
utgångspunkt och en viktigt för 
SOS. 

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 på de kommunala vägarna. 

När det gäller belysning efter vägar och 
G/C vägar måste det anpassas efter behovet. 
När det gäller G/C väger är det särskilt viktigt 
att belysning finns och att olika trafikslag 
separeras. Bytet till ledlampor möjliggör fler 
ljuspunkter. Kommunen har inventerat 
behovet av G /C  vägar och en 
prioriteringslista har inlämnats till trafikverket. 
C anser dessa frågor är avgörande för att 

 Energianvändning behöver gå ner. 
En analys om var det skulle 
behövas utifrån 
trygghetsperspektiv borde göras 
och användas som en 
utgångspunkt för eventuell 
subventionering från kommunen 
på landsbygd. GC-nätets utbyggnad 
på landsbygden behöver 
prioriteras. 



 

Åtgärder som ökar tryggheten på bil- och 
cykelvägar som vi gör i Söderhamn är bland 
annat byten av armaturer, ser över 
ljuspunkternas placering. Beskärning av träd 
och buskar för att öppna upp behöver 
utökas.  
 

minska olycksrisken och stärka den upplevda 
tryggheten 

Skyddsrum i kommunen     

Hur ser tillgången ut? Räcker 
den till? 

MSB har en sammanställning över alla 
skyddsrum och en inventering har gjorts 
under 2022. Efter den inventeringen görs en 
bedömning av myndigheterna vilka behov 
som finns. 

Tillgången till skyddsrum är en statlig ambition 
som kommunen följer. Söderhamn har BRA 
tillgång 
 
  
 

Krisperspektiv utifrån ett större 
grepp behövs. SOS ser många 
andra behov som är mer aktuellt 
att fokusera på. 

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. 
 

Kommunalt. C verkar för att kommunen ska 
ha drivmedel i beredskap för samhällsviktiga 
verksamheter. 
 
Nationellt jobbar Centerpartiet för att det 
finns en god tillgång på,drivmedel så att vi 
klarar en kris  

Byamackar, även laddstolpar 
landsbygden.  Se svar i frågan ovan. 
En analys av beredskapen - brett - i 
kommunen, länet, landet är 
angeläget. 

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.  
Vi ser gärna att arresten i Söderhamn 
återöppnas då alltför mycket tid går åt till 

Kommunalt Centerpartiet arbetar i en 
konstruktiv dialog med ansvariga myndigheter 
kring deras ambitioner kopplade till 
kommunens behov. 
 
Nationellt som kommunalt jobbar 
Centerpartiet för att vi skall ha fler  poliser. 
För trygghet i hela landet är det en viktig 
fråga. 

Vill se ett bättre samarbete mellan 
många aktörer för att jobba med 
lösningar utifrån trygghet. 
Deltidsbrandkår och deltidspolis. 
Servicepunkterna förstärkas med 
sjukvårdsunderlag och samarbete 
med allmänheten 



 

transporter till och från häktet i Bollnäs som 
skulle kunna läggas på att öka tryggheten för 
medborgarna. Goda relationer med lokala 
polisen och samarbeten myndigheter 
emellan i frågor och aktiviteter om trygghet 
och brottlighet samt medborgarlöftet har 
ökat tillgängligheten.   

När det gäller räddningstjänsten tycker vi att 
den fungerar bra i Söderhamn och har bra 
tillgänglighet. 
 

Rovdjur    

Hur tänker ni i 
rovdjursfrågan och lokal 
bestämmande i frågan? 

Moderaterna Gävleborg anser att det är 
problematiskt att länet ska ta ett så stort 
ansvar för Sveriges vargstam som idag. Vi vill 
se max ett vargrevir per län för att dela 
bördan över hela landet.  
 

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 

Som nämnts ser SOS behovet av ett 
ökat demokratiskt och lokalt 
förankrat arbete generellt vad 
gäller samhällets utveckling. Vi 
lyfter också behovet av att bryta 
med den i dag rådande 
målsättningen om evig ekonomisk 
tillväxt. Istället behöver målet vara 
att människor ska må bra – 
livskvalitet och hälsa. För att det 
ska bli möjligt, även över tid måste 
utveckling bygga på stabila 
ekosystem. Lokala frågor behöver 
diskuteras i ett större perspektiv. 
Vad gäller rovdjur i form av 
inhemska arter ingår de i ett 
fungerande ekosystem – de har ett 
egenvärde och en funktion. En 
viktig roll är att skapa friskare 
stammar av bytesdjur då de tar 
sjuka och svaga djur i första hand. 
En annan är att minska 
betestrycket på ett område då 
rovdjur tvingar bytesdjur att 
förflytta sig. 



 

 


