
 

Sammanställning av fråga 7 – Hållbarhet. Gävle 

 

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

 

 

FRÅGOR SVAR       

Hållbarhet Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Centerpartiet Liberalerna Moderaterna Kristdemokraterna 

Agenda 2030 – 
prioriteringar 
 

       

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

Agendan jobbas med i hela 
Testebo-området, den är 
ständigt på tapeten och 
påverkar många beslut.  
 

Det regionala tillväxt- och 
utvecklingsarbetet ska bidra 
till att nuvarande och 
kommande generationers 
livsvillkor och behov uppfylls 
- utan att ekonomiska, 
sociala och miljömässiga 
förhållanden äventyras. En 
hållbar utveckling är målet. 
Det mest övergripande 
måldokumentet som Region 
Gävleborg ska följa är den 
regionala 
utvecklingsstrategin. När vi 
socialdemokrater tog fram 
dokumentet så var vi noga 
med att det skulle knyta an 
till Agenda 2030. Det betyder 
att allt regionalt 
utvecklingsarbete som 
Region Gävleborg utför för 
medborgarnas skull ska ha 
Agenda 2030 som 
utgångspunkt och mål. I form 
av konkreta satsningar så 
möter medborgarna målen 
med Agenda 2030. 

Gävle kommun har i år satsat 
stort på att integrera de 17 
Agenda 2030-målen i vår 
budget och styrning och 
besöktes nyss av 19 länder 
för att de ville se hur vi 
arbetar med frågan. Bland 
annat ska alla politiker 
utbildas i Agenda 2030. Detta 
är ett arbete som kommer 
fortgå framåt. 

Vårt arbete i kommunen 
genomsyras av hänsyn till 
Agenda 2030. 
 

Vi står bakom det 
miljöstrategiska program som 
gäller för kommunen och 
som har sin utgångspunkt i 
Agenda 2030 och detta 
program ligger till grund för 
kommunens arbete ut till 
medborgarna. 
 

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 

Kristdemokraterna driver 
frågan om ett 
hållbarhetsprogram som 
samlar de olika perspektiven 
av hållbarhet. Idag har vi tre 
stora program och ingen 
synergieffekt mellan dem. 
Hållbarhet är ett beroende 
mellan de olika perspektiven, 
därför skulle ett 
hållbarhetsprogram som 
ersätter de tre andra ge en 
större nytta. 
 

Små vattenkraftverk vs 
fiskvandringar 
(exempel Testeboån 
Ockelbo/Gävle). 
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Hur hanteras en sån 
fråga när motstridiga 
intressen står mot 
varandra? 

Vi har motionerat för ett 
vattenråd och hoppas på att 
kunna köpa in kraftverken 
efter åarna. eftersom de inte 

Det små och 
lågproducerande 
vattenkraftverket i Testeboån 
önskar kommunen riva för 
att skapa fria 

Vi arbetar aktivt med frågan 
och har bland annat försökt 
köpa loss kraftverk för att 
lägga ned dem och utöka 
miljökraven dvs återställa 

Viktigt att alla parter får 
komma till tals. 
 

Det finns en motsättning och 
vi är öppna för att 
kommunen tar över de 
vattenkraftverk som påverkar 

Moderaterna värnar 
äganderätten och den 
småskaliga 
vattenproduktionen. I en 
situation med elbrist eller 

Vi har i Sverige mer än 1500 
kraftverk som tillsammans 
genererar en bråkdel av den 
årliga nationella 
energiförbrukningen. Vi har 



 

behövs och producerar så 
lite. 

fiskvandringsvägar och 
återställa den biologiska 
statusen i Testeboån som 
idag både omfattas av 
partiellt naturreservat och 
natura 2000 skyd. Vi ser 
ingen direkt intressekonflikt i 
detta pga 
energiproduktionen är 
väldigt låg från befintliga 
kraftverk. Ett framtida inflöde 
av fisketurism kan också 
förstärka landsbygdens 
möjligheter att bedriva olika 
verksamheter. 

fiskvandring. Det bygger dock 
på att säljaren vill sälja vilket 
inte är realiteten idag. 
Kommunen 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.  
 

fiskvandringen negativt och 
lägger ned dessa.  
 

ofred så behövs dessa. Om 
kommun/region kan komma 
överens om att ersätta 
vattenkraftsägaren på 
marknadsmässiga grunder 
för att säkerställa 
fiskvandringar så välkomnar 
vi det 

därmed möjlighet att 
återställa de miljöskador som 
många vattenkraftverk har 
skapat och återigen se ett 
gott vattenliv i många av våra 
vattendrag.   
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