
 

Sammanställning av fråga 7 – Hållbarhet. Bollnäs 

 

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

 

 

FRÅGOR SVAR   

Hållbarhet Miljöpartiet Centerpartiet Moderaterna 

Agenda 2030 – 
prioriteringar 
 

   

Hur stärks frågan på de olika 
nivåerna för att komma ut 
till medborgarna? 

Bollnäs kommun har i år antagit viktiga 
hållbarhetsprogram för ekologi, socialt 
och ekonomi. Bland annat ska alla 
politiker utbildas i Agenda 2030. Detta är 
ett arbete som kommer fortgå framåt 

Bollnäs kommun har upprättat program 
för social-, ekologisk- och ekonomisk 
hållbarhet. De har alla utgångspunkt i 
arbetet med Agenda 2030 och 
Centerpartiet avser att ha med 
tankesättet i alla beslut vi föreslår och 
fattar. Vi behöver ha en kommun där vi 
visar att vi menar allvar med 
hållbarhetsfrågorna. 

Sverige och landets regioner och kommuner 
ställer sig bakom Agenda 2030. Att jobba 
utefter dessa mål och följa upp dem görs på 
respektive beslutandenivå.  Sedan är vi många 
aktörer som jobbar med att inkludera 
invånarna i detta och alla krafter är viktiga i 
detta arbete 

Små vattenkraftverk vs 
fiskvandringar (exempel 
Testeboån Ockelbo/Gävle). 
 

Miljöpartiet Centerpartiet Moderaterna 

Hur hanteras en sån fråga 
när motstridiga intressen 
står mot varandra? 

Vi arbetar aktivt med frågan och har 
bland annat försökt köpa loss kraftverk 
för att lägga ned dem och utöka 
miljökraven dvs återställa fiskvandring. 
Det bygger dock på att säljaren vill sälja 
vilket inte är realiteten idag. Kommunen 

Vi har inom den energiöverenskommelse 
som slöts 2016 varit med och drivit 
igenom regler som ska se till att 
vattenkraften både skapar högsta möjliga 
miljönytta och kan vara lönsam. Det är 
viktigt att vattenkraften tar hänsyn och 

Moderaterna värnar äganderätten och den 
småskaliga vattenproduktionen. I en situation 
med elbrist eller ofred så behövs dessa. Om 
kommun/region kan komma överens om att 
ersätta vattenkraftsägaren på 



 

kan dock fortsatt arbeta i 
samrådsprocessen och de gemensamma 
vattenplanerna och då gäller det att vi 
säkerställer att det finns tjänstemannatid 
för detta. Därför har vi bland annnat gjort 
en satsning på fler medarbetare inom 
vattenområdet 

hjälper djurlivet och miljön. Med till 
exempel fisktrappor kan både fiskarna 
passera dammar och turbiner och 
fisketurismen utvecklas. Tyvärr ställer nya 
åtgärdsprogram oproportionerligt höga 
krav på vattenkraften, och hotar nu 
lönsamheten – och därmed 
möjligheterna att bidra med mer 
förnybar energi i Sverige. Vi har därför 
tagit initiativ till att granska de nya 
åtgärdsprogrammen som presenterats, 
för att se till att lagen följs som det var 
avsett och att vattenkraften inte straffas i 
onödan. Vi vill till exempel att man i 
högre utsträckning ska utnyttja olika 
undantag för att värna mindre 
vattenkraftverk, som är del av 
kulturmiljön. Vi tycker också att delar av 
de ekonomiska värden som skapas från 
exploatering av naturresurser ska gå till 
regionerna. Det gäller inte minst 
vattenkraften. Därför vill vi att de pengar 
som kommer från fastighetsskatten på 
industrifastigheter och 
elproduktionsenheter ska gå till de 
regioner där de betalas in. 

marknadsmässiga grunder för att säkerställa 
fiskvandringar så välkomnar vi det 

 


