
 

Sammanställning av fråga 7 – Hållbarhet.  

 

I vissa frågor finns ibland följande förkortningar (K) = kommunnivå, (R) = regionnivå, (N) = nationell nivå. Svaren är normalt angivna på kommunal nivå. 
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Hur stärks frågan på de olika 
nivåerna för att komma 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 
arbetet.  
 
Med moderat ledning i kommunen har 
Agenda 2030-arbetet fått högre dignitet och 
resursfördelning. Resultatet har därför inte 
väntat på sig i form av bland annat högre 
miljörankingar och ökat engagemang och 
kunskap i kommunorganisationen, vilket är 
nödvändighet för att kunna nå ut till 
medborgarna 

Under den mandatperiod som Centerpartiet 
varit med och styrt kommunen så har en 
hållbarhetsstrateg anställts som bland annat 
skall jobba med Agenda 2030 och hur fler skall 
bli involverad i det viktiga arbetet 

Stärka det lokala engagemanget 
och arbetet genom rådslag, 
uppmana till uppstart av lokala 
utvecklingsgrupper men också att 
ge förvaltningarna i uppdrag att ge 
svar på hur de kan/kommer 
modifiera sin verksamhet för att nå 
målen inom A-2030. Ett bra 
underlag att utgå ifrån är 
kommunens antagna Översiktsplan 
som utgår från perspektivet att den 
ska bidra till de globala målen. ÖPn 
kan därmed bli ett viktig dokument 
att hänvisa till för att få igång 
omställningen. 

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

   



 

 

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

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. 

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 

SOS är positiv till småskaliga 
energilösningar men 
utgångspunkten/grunden att bygga 
utveckling på måste vara 
fungerande och stabila ekosystem 

 


