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Beslutande 

Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Kurt Törnblom (SD) 

Björn Karlsson (S) 

Roger Petrini (M)  

Torbjörn Löfgren (KV) 

Annica Forsberg (S) 

Magnus Grönberg (S) 

Clarrie Leim (C) 

Jenny Dahlberg (S) 

Eva Sidekrans (M) 

Lars Skytt (S)  

Katrin Jakobsson (S) 

Roger Wilund (S) 

Marianne Nygren (KD)  

Inga-Lil Tegelberg (S)  

Hans Wennberg (MP) 

Maj-Britt Jakobsson (SD) 

Agneta Lundgren (C) 

Hannele Kumpulainen (S)  

Ann-Charlotte Ågren (L)  

Pernilla Friman (S)  

Monica Lindeberg (M)  

Sigrid Bergström (V)  

Walter Löfman (SD)   

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 

Tommy Jakobsson (S)                                             Marie Pettersson (S)  

Håkan Törnell (V)                                                   Ulf Öman (V) 

Börje Matsson (KV)                                                Mona Hansson (KV) 

Christer Lindeberg (M)                                            Patrick Ernesäter (M)  

Hans Henriksson (KV)                                             Annemon Piper (KV)  

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Sven-Olof Melin (S) 

Anita Selander Knapp (V) 

Gunn Johansson (C) 
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Jan-Ola Lindberg (MP)  

Georges Alsawiri (KD)  

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 

Maria Wikström                                                     Kommundirektör 

Maria Norman                                                        Ekonomichef 

Elin Bestdahl                                                          Kommunikatör 

Amal Khalilova                                                      Kommunsekreterare 
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§ 60 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 
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§ 61 Sammanfattning av allmänhetens frågestund 

Inga frågor ställdes på allmänhetens frågestund. 
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§ 62 Meddelanden 

Följande meddelanden läggs till handlingarna: 

1. Beslut från Omsorgsnämnden gällande aktuell kösituation för boende inom vård och 

omsorg  

2. Kostnadsanalys från Omsorgsnämnden  

3. Beslut om fastställande av beredskapszoner och planeringszon 

4. Strategi för digital infrastruktur i Uppsala län 

5. Protokollsutdrag från Regionsstyrelsens sammanträde 

6. Protokoll 2022-06-09 Gästrike vatten AB 

7. Delårsrapport tertial 1 Gästrike vatten AB  

8. Preliminär  budgetram Gästrike vatten AB 

9. Bilaga 1 Gästrike Vatten AB 

10. Bilaga 2 Balansräkning Gästrike Vatten AB 

11. Verksamhetsrapport för Gästrike Vatten AB med dotterbolag 

12. Protokoll 2022-06-09 Älvkarleby vatten AB 

13. Delårsrapport tertial 1 april 2022 Älvkarleby Vatten AB  

14. Preliminär budgetram  

15. Bilaga 1 Preliminär budgetram inkl investeringar, Älvkarleby Vatten AB  

16. Bilaga 2 Balansräkning tertial 1 2022, Älvkarleby Vatten AB  

17. Protokoll Gästrike Räddningstjänst  

18. Analys av regional bostadsmarknad år 2022  

19. Utbetalning av medel för kommuners arbete med krisberedskap och civilt försvar 2022 

20. Halvårsrapport jan-juni 2022 Konsument Gästrikland  

21. Beslut från Justitiedepartementet regeringsuppdrag skyddade utrymmen  

22. Överklagande av Länsstyrelsen i Uppsala läns att bilda naturreservatet Häcksören i 

Älvkarleby kommun  

23. Beslut om bildande av naturreservatet Häcksören i Älvkarleby kommun  

24. Skötselplan Häcksören  
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§ 63 Valärenden 

Inga valärenden anmäls. 
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§ 64 Anmälan av medborgarförslag, motioner och interpellationer 

Följande medborgarförslag anmäls: 

Medborgarförslag om promenadvägar i Älvkarleby kommun, 2022-07-12. 

Medborgarförslaget lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

 

Medborgarförslag om återbruksbutik, 2022-08-04. 

Medborgarförslaget lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

 

Medborgarförslag om skolbussar/skoltaxi, 2022-09-01. 

Medborgarförslaget lämnas till utbildningsnämnden för beredning. 

 

Medborgarförslag om solceller på kommunkontoret och övriga byggnader som förvaltas, 

2022-09-16. 

Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Medborgarförslag om hundrastgård i Skutskär, 2022-09-19. 

Medborgarförslaget lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

 

Följande motion anmäls: 

Motion om solceller, inlämnad av Clarrie Leim (C) 2021-11-30. 

Motionen lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.  

 

Följande interpellation anmäls: 

Interpellation om roterande nedstängningar av el, från Marianne Nygren (KD) till 

kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson (S). Interpellationen besvaras vid 

nästkommande sammanträde den 26 oktober. 
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§ 65 Riklinje för visselblåsare i Älvkarleby kommun 
KS/2022:116 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinje för visselblåsning i Älvkarleby kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Älvkarleby kommun har enligt Visselblåsarlagen (2021:890) inrättat en visselblåsarfunktion 

dit man kan rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande 

ställning inom kommunen. Visselblåsarfunktionen finns även till för att motverka att 

allvarliga oegentligheter får fäste i Älvkarleby kommuns organisation. Visselblåsarfunktionen 

är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för kommunens arbete. 

 

Genom visselblåsarfunktionen kan en medarbetare eller invånare rapportera om man 

misstänker att en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom 

Älvkarleby kommun har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. 

De allvarliga oegentligheterna kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig 

bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. 

Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från 

interna riktlinjer och regler i tjänsten. Visselblåsarärenden utreds av ett externt företag. 

 

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta Riktlinje för visselblåsning i 

Älvkarleby kommun. 

Beslutsunderlag 

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-15/ Johanna Wilestedt 

 Riktlinjer för visselblåsning i Älvkarleby kommun 

 Beslut KS § 105 2022-09-07 

 
Beslutet lämnas till 

 Kommundirektör 

 Kansli- och säkerhetsskyddschef  

 HR-chef  

 Hemsidan  
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§ 66 Motion om utökad giltighet busskort 
KS/2022:73 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om utökad giltighet busskort. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Ann-Charlotte Ågren (L) reserverar sig. 

Sammanfattning av ärendet 

Motionen är skriven av Ann-Charlotte Ågren (L) och innehåller följande yrkanden: 

 Att busskortet för grundskoleelever utökas till att omfatta kommunal skola utanför 

upptagningsområde samt friskola. 

 Att busskortet för gymnasieelever utökas till att omfatta kvällar och helgdagar samt 

lov. 

 Att busskortet utökas till att omfatta alla ungdomar i gymnasieålder. 

 

Motionen lämnades in i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 27 april skickades 

till utbildningsnämnden för beredning. I utbildningsnämndens underlag står följande:  

 

Älvkarleby kommun erbjuder grundskola för alla elever. Skolskjuts och elevresor för 

kommunens skolelever regleras av styrdokumentet Regler och riktlinjer för skolskjuts, 

elevresor och inackorderingsstöd, beslutad av kommunfullmäktige 2016-09-28 § 78. 

Reglementet följer Skollagen (2010:800), Förordning om skolskjutsning (1970:340) och 

Förordning om kommuns skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1100).  

Älvkarleby kommun har avtal med Region Uppsala om skolkort för grundskola och 

gymnasieskola. Skolkortet gäller endast för skolresor kl. 04.00 – 19.00 vardagar inklusive 

kortare lov. 

 

Vårdnadshavare har ansvar för val av grundskola samt för gymnasieungdomars fritid. Resor 

för annat ändamål än skola enligt Skolskjutsreglemente ligger inte inom kommunens ansvar. 

 

En utökning av skolskjuts och elevresor enligt motionärens yrkande skulle innebära en ökad 

kostnad för kommunen.  

 

Utbildningsnämnden och kommunstyrelsen föreslog båda att fullmäktige ska föreslås avslå 

motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Katrin Jakobsson (S) yrkar på avslag till motionen.  

 

Ann-Charlotte Ågren (L) och Walter Löfman (SD) yrkar på bifall till motionen. 
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Beslutsgång 

Ordförande Björn Karlsson (S) ställer Jakobssons (S) yrkande mot Ågrens (L) och Löfmans 

(SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Jakobssons (S) förslag till 

beslut.  

Beslutsunderlag 

 UN § 75 220601 

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från verksamhetsutvecklare Anna Wenngren 

Muhr, daterad 2022-05-10. 

 Motion om att utöka skolbusskortets giltighet, daterad 2022-04-27. 

 Beslut KS 104 2022-09-07 

 
Beslutet lämnas till 

 Ann-Charlotte Ågren 
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§ 67 Motion gällande fiskeförbättrande åtgärder 
KS/2020:147 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen samt 

1. Uppdra åt kommunstyrelsen (Näringslivs- och utvecklingschef) att delta i grupperna 

som beskrivs ovan med fokus på näringslivs- och besöksnäringsfrågor.  

2. Uppdra åt kommunstyrelsen (Näringslivs- och utvecklingschef) att bjuda in till 

informationsmöten gällande fiskeförbättrande åtgärder och hur arbetet framskrider 

gällande främst näringslivs- och besöksnäringsfrågor tillsammans med Nedre 

Dalälvens intresseförening, minst en gång per år.  

3. Uppdra åt Kommunstyrelsen att utse två kontaktpolitiker, en från sittande majoritet 

och en från oppositionen, som får ett speciellt uppdrag att bevaka och påverka 

frågorna på regional- och riksnivå.  

Sammanfattning av ärendet 

Eva Sidekrans (M) lämnade 2020-11-23 in en motion gällande samordningsgrupp för att 

utveckla och driva frågor om fiskeförbättrande åtgärder i Älvkarleby kommun. Ärendet 

skickades till kommunstyrelsens näringslivavdelning för beredning. Vid kommunfullmäktiges 

sammanträde 2022-02-16 återremitterades ärendet till kommunstyrelsen. Underlaget har 

reviderats och ett nytt förslag har tagits fram. 

 

Fisket är en viktig del av Älvkarlebys identitet och många näringsidkare är beroende av 

fisketurism. Det är av största vikt att det försämrade beståndet av fisk vänds och att nedre 

Dalälvens fiskebestånd ökar igen. Älvkarleby kommun tillsammans med aktörer på området 

måste hitta nya lösningar på problemen. Att bevaka och påverka myndigheter och aktörer som 

jobbar med frågorna är viktigt. Vi ser frågor rörande t.ex. skarv, säl och fångstmängder för 

trålfisket som några av de frågor som vi behöver bevaka och påverka åt rätt håll.  

 

Det finns idag behov för Älvkarleby kommun att delta i olika forum gällande 

fiskeförbättrande åtgärder i nedre Dalälven.  

 

Samråd har skett med följande personer för att utreda vilka grupper som är aktuella i dagläget: 

Daniel Brelin, länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Uppsala 

Kalle Gullberg, länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Gävleborg 

Thomas Johansson, Stiftelsen för Östersjölaxen och Östersjölaxälvar i samverkan 

Henrik Thomke, Nedre Dalälvens intresseförening 

 

Följande grupper/föreningar/projekt har identifierats: 

- Pilot Södra Bottenhavet  

- Vattenvårdsgruppen  

- Kustfiskerådet 

- Viltförvaltningsdelegationen  

- NeDas samverkansgrupper gällande fiskevårdsplan mm.  

- Fiskevårdsområdesföreningar hemmahörande i nedre Dalälven 



  
 Kommunfullmäktige  
 2022-09-21  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

13 

 

 

Näringslivs- och utvecklingschef kan medverka i grupper som inriktar sig på näringslivs- och 

besöksnäringsfrågor.  

 

Gällande eventuellt deltagande från Samhällsbyggnadsförvaltningen har samråd skett med: 

Bert-Ola Dahlgren, Samhällsbyggnadschef och Raul Johnson, Bygg- och miljöchef 

 

För att kommunen ska kunna bidra positivt i arbetet med förbättrande insatser krävs både rätt 

kompetenser och resurser i frågan. I dagsläget saknar kommunen biologekolog kompetens 

samt resurser som behövs. Inom Bygg- och miljöavdelningen finns endast kompetenser för att 

uppfylla miljöbalkens krav och en utökning av uppdrag innebär en risk att samhällsbyggnads-

nämndens lagkrav inte uppfylls till fullo. Eventuella deltaganden från Bygg- och 

miljöavdelningen kommer inte att kunna bidra med sin kunskap i frågan.  

Om deltagande från Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara möjligt behövs det tillsättas 

resurser till samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Utifrån ovanstående resonemang är föreslaget från förvaltningen att motionen bifalls samt  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen samt 

1. Uppdra åt kommunstyrelsen (Näringslivs- och utvecklingschef) att delta i grupperna 

som beskrivs ovan med fokus på näringslivs- och besöksnäringsfrågor.  

2. Uppdra åt kommunstyrelsen (Näringslivs- och utvecklingschef) att bjuda in till 

informationsmöten gällande fiskeförbättrande åtgärder och hur arbetet framskrider 

gällande främst näringslivs- och besöksnäringsfrågor tillsammans med Nedre 

Dalälvens intresseförening, minst en gång per år.  
3. Uppdra åt Kommunstyrelsen att utse en/två kontaktpolitiker som får ett speciellt uppdrag att 

bevaka och påverka frågorna på regional- och riksnivå. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Clarrie Leim (C) och Eva Sidekrans (M) yrkar på bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Karlsson (S) frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Leims (C) 

och Sidekrans (M) yrkande och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-12/ Joakim Lundberg 

 Beslutsunderlag för Älvkarleby FVOF 

 Motion gällande samordningsgrupp för att utveckla och driva frågor om 

fiskeförbättrande åtgärder i Älvkarleby kommun 

 Beslut från kommunstyrelsen 2021-12-15 § 158 

 Beslut från kommunfullmäktige 2022-02-16, återremiss till förvaltningen 

 Beslut KS § 109 2022-09-07 
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Beslutet lämnas till 

 Eva Sidekrans 

 Kommunstyrelsen  

 Kommundirektör 

 


