
 

Sammanställning av fråga 7 – Hållbarhet. Hudiksvall 

 

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 Centerpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

Agenda 2030 – 
prioriteringar 
 

     

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

Vi uppfattar det som att det är svårt att få 
en övergripande bild av vilket arbete som 
görs i kommunen för att nå Agenda 2030-
målen. Vi efterlyser ett bra verktyg, t.ex. 
ett webbaserat liknande som finns i 
Jönköping och Västerås för att 
medborgare på ett enkelt sätt ska kunna 
se hur det går. 

Agenda 2030 och hållbarhetsfrågor är en 
högt prioriterad fråga av oss 
socialdemokrater.    

K: Centerpartiet Hudiksvall har drivit 
frågan gällande Agenda 2030 för att 
närheten till kommunmedborgarna skall 
öka.  
 

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). 
 

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

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

En ständigt aktuell och viktig 
frågeställning. Hållbarhetsaspekterna - 
ekologisk, social, ekonomisk är odelbara. 
Det hindrar inte att det ofta uppstår 
målkonflikter som de i frågeställnigen. Vi 
anser att utgångspunkten i sådana 
prioriteringar måste vara det som främst 
gynnar den långsiktiga hållbarheten. 

 Via dialog mellan de olika instanserna för 
att försöka finna lösning som de olika 
intressenterna har. Här finns inte bara en 
lösning utan varje fråga måste lösas med 
ett lyssnade ledarskap 

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 marknadsmässiga 
grunder för att säkerställa fiskvandringar 
så välkomnar vi det 

Att skapa vandringsvägar för fisk är ett 
viktigt område. Dels för den biologiska 
mångfalden, dels för turismen. Det kan 
innebära att några mindre 
vattenkraftverk måste byggas om 
alternativt avvecklas, och då behöver det 
göras i samverkan med ägaren. 

 


