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Beslutande 

Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Marie Pettersson, (S) 
Clarrie Leim (C)   
Kurt L Andersson, (S) 
Sigrid Bergström, (V) 
Katrin Jakobsson, (S) 
Maj-Britt Jakobsson, (SD) 
Torbjörn Löfgren, (KV) 
SusAnne Mastonstråle, (M) 
Roger Petrini, (M) 
  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Henrik Jonsson (S)  Hans Wennberg (MP)  
Walter Löfman (SD)  Kurt Törnblom (SD)  

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Mona Hansson, (KV) 
Gunn Johansson, (C)  
Hannele Kumpulainen, (S) 
Sven-Olof Melin, (S) 
  

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 
Nikola Jevtic  Verksamhetsutvecklare 
Maria Wikström Kommundirektör 
Joakim Lundberg 111 Näringsliv- och utvecklingschef 
Johanna Wilestedt 105 Kanslichef 
Christian Budd 107-108 Miljöinspektör 
Adam Åhlin                                   109                   Miljöinspektör 
Emilia Cole 111 Integrationssamordnare  
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§ 98 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner utskickad dagordning utan ändringar. 
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§ 99 Delgivning av protokoll och andra meddelanden 
Diarienr KS/2022:1 

 
Följande protokoll och meddelanden redovisas: 

 
1. Yttrande – begäran om information enligt säkerhetsskyddslagen  
2. Begäran om information enligt säkerhetsskyddslagen  
3. Beslut om fastställande av beredskapszoner och planeringszon 
4. Förbundsavgift år 2023 till SKR 
5. Strategi för digital infrastruktur i Uppsala län 
6. Protokollsutdrag från Regionsstyrelsens sammanträde 
7. Protokoll 2022-06-09 Gästrike vatten AB 
8. Delårsrapport tertial 1 Gästrike vatten AB  
9. Preliminär  budgetram Gästrike vatten Ab  
10. Bilaga 1 Gästrike Vatten AB 
11. Bilaga 2 Balansräkning Gästrike Vatten AB 
12. Protokoll 2022-06-09 Älvkarleby vatten AB  
13. Delårsrapport tertial 1 april 2022 Älvkarleby Vatten AB  
14. Preliminär budgetram  
15. Bilaga 1  
16. Bilaga 2  
17. Protokoll Gästrike Räddningstjänst  
18. SBN § 86  
19. SBN § 82 
20. Beslut om stärkta bibliotek 2022 
21. ON § 47 
22. Enkel uppföljning mars 2022  
23. Analys av regional bostadsmarknad år 2022  
24. KPR/KHR protokoll 15 juni 2022  
25. Utbetalning av medel för kommuners arbete med krisberedskap och civilt försvar 2022 
26. Halvårsrapport jan-juni 2022 Konsument Gästrikland  
27. Beslut från Justitiedepartementet regeringsuppdrag skyddade utrymmen  
28. Överklagande av Länsstyrelsen i Uppsala läns att bilda naturreservatet Häcksören i 

Älvkarleby kommun  
29. Beslut om bildande av naturreservatet Häcksören i Älvkarleby kommun  
30. Skötselplan Häcksören  

 
 
  



  
 Kommunstyrelsen  
 2022-09-07  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

5 

 

§ 100 Redovisning av delegationsbeslut 
Diarienr KS/2022:1 

Beslut 
Följande delegationsbeslut redovisas: 

1.  Beslut om avslag av utlämnande av allmän handling, 2022-08-31 
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§ 101 Allmän information och återrapportering från uppdrag 
 

Kommundirektör Maria Wikström informerar om att kommunen har upphandlat ett nytt 
elavtal och har en ny leverantör. Precis som för övriga delar av samhället är priset högre än 
föregående avtal på 80 öre. Under nästkommande år beräknas elkostnaderna vara 3-5 miljoner 
kronor högre än i år. Vidare är upphandlingen överklagad och blir inte avgörandet klart innan 
1 januari behöver kommunen ha ett temporärt avtal som beräknas bli ännu dyrare. 
 
Maria Wikström informerar även om att bussar och tåg inte går som de ska. Regionen har 
problem med Mälartåg och Keolis, företaget som sköter busstrafiken, har brist på förare. 
Detta har påverkat skolskjutsen i kommunen. Alla föräldrar har fått information om hur man 
ska hantera eventuella problem med skolskjutsen. Regionen kommer att hålla ett möte om 
problematiken fredagen 9 september. 
 
Maria Wikström delger även att Maria Sundh går in och ersätter Johan Köhler som HR-chef 
medan denna är föräldraledig fram till årsskiftet. 
 
SusAnne Mastonstråle (M) meddelar att Upplandsstiftelsens aktörsforum har möte med havs- 
och vattenmyndigheten och undrar om kommunen kommer skicka någon representant. 
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§ 102 Ekonomisk redovisning 
Diarienr KS/2022:51 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärende 

Kommunen total visar ett resultat på 21 800 000 kronor för perioden. Helårsprognosen visar 
14 200 000 kronor vilket är ett något högre resultat än det budgeterade 13 000 000 kronor. 
Den största skillnaden mellan budget och prognos utgörs av ökade personalkostnader, 
kostnader för köp av verksamhet, samt högre skatteintäkter och bidrag, där intäktsökningarna 
är något högre än kostnadsökningarna. På förvaltningsnivå är det positiva avvikelser för 
finansförvaltningen, kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden medan 
omsorgsnämnden och utbildningsnämnden indikerar fortsatta underskott.  
 
Finansförvaltningen visar en positiv avvikelse för perioden på 8 400 0000 kronor mot budget, 
främst hänförbart till ökade skatteintäkter. Prognos för helåret avviker positivt mot budget 
med 23 800 000 kronor och även på helåret är det ökade skatteintäkter som står för den 
absolut största effekten. Prognosen är uppdaterad efter ny skatteprognos från den 28 april 
2022.  
 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 6 100 000 kronor för perioden och en beräknad 
årsprognos som är 5 100 000 kronor högre än budget. Den enskilt största anledningen till 
avvikelsen är en lägre årskostnad för kommunalförbundet Gästrike räddningstjänst, än vad 
som var budgeterat för år 2022. Vidare har ett nytt avtal avseende upphandlingstjänster har 
tecknats med Älvkarlebyhus vilket även påverkar resultatet positivt för kommunstyrelsen med 
400 000 under 2022 (gäller retroaktivt från år 2021). Även integrationsverksamheten och 
valnämnden redovisar överskott för perioden, men dessa medel beräknas användas under året. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har en positiv avvikelse för perioden uppgående till 8 200 000 
kronor och helårsprognosen ligger 2 000 000 kronor bättre än budget. Avvikelsen mellan 
utfall och budget beror främst på högre intäkter för bygglovsavgifter, bidrag för 
biblioteksverksamhet och ersättning för sjuklönekostnader. Utfallet visar på lägre kostnader, 
främst personalkostnader på grund av vakanta tjänster och kapitalkostnader eftersom få 
investeringar har utförts.  
 
Omsorgsnämnden redovisar ett negativt resultat som är 12 500 000 kronor högre än budget 
för perioden och prognosen för helåret är 24 400 000 kronor under budget. Både Vård och 
omsorg och IFO prognostiserar kraftigt negativa resultat. Det prognostiserade underskottet 
beror till största del dels på högre personalkostnader än budgeterat inom äldreomsorgen och 
dels på högre kostnader för försörjningsstöd samt ett utökat antal placeringar på HVB hem. 
Förvaltningen har påbörjat ett större, övergripande arbete som innefattar bl.a. att bygga en 
tydligare och mer strukturerad organisation samt att arbeta med bemanningsfrågor kopplat till 
beviljade beslut inom äldreomsorgen. Effekterna av detta arbete kan ännu inte påvisas i det 
ekonomiska resultatet.  
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Utbildningsnämnden visar en negativ avvikelse på 3 000 000 kronor för perioden och 
prognostiserar för helåret ett resultat som är 5 300 000 kronor sämre än budget. Den negativa 
avvikelsen är till allra största del - 4 900 000 kronor - hänförbar till köp av verksamhet vilket 
utgör köp av gymnasieplatser. Åtgärder för att minska underskottet har tagits fram och 
presenterats i nämnd.  
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§ 103 Val av dataskyddsombud 
Diarienr KS/2022:114 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Erik Klippmark, utredare och Joel Gordon-Hultsjö, arkivarie och 
informationssäkerhetssamordnare till dataskyddsombud för kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 
2018. Varje offentligt organ, det vill säga en myndighet eller folkvald församling ska enligt 
förordningen utse ett dataskyddsombud. Detta betyder att varje nämnd är 
personuppgiftsansvarig och därmed ska utse dataskyddsombud. 
 
Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen genom 
att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Dataskyddsombudet ska kunna 
arbeta självständigt och oberoende, utan att bli påverkad av andra inom organisationen. Det är 
därför viktigt att dataskyddsombudet inte har andra arbetsuppgifter som kan krocka med 
rollen som dataskyddsombud. Det är till exempel inte lämpligt att dataskyddsombudet sitter i 
organisationens ledning eller är med och fattar strategiska beslut om kärnverksamheten som 
omfattar personuppgiftsbehandling. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att utse Erik Klippmark, utredare 
och Joel Gordon-Hultsjö, arkivarie och informationssäkerhetssamordnare till 
dataskyddsombud för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud, daterad 2022-06-13 

 Bilaga Dataskyddsombud 

 KSAU § 89 2022-08-24 

Beslutet lämnas till 

 Erik Klippmark 

 Joel Gordon-Hultsjö 
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§ 104 Motion om utökad giltighet busskort 
Diarienr KS/2022:73 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

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 kommunstyrelsens arbetsskott föreslog båda att fullmäktige ska 
föreslås avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

 UN § 75 220601, föreslår kommunfullmäktige avslå motionen 
 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 KSAU § 90 2022-08-24 
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§ 105 Riktlinje för visselblåsare i Älvkarleby kommun 
Diarienr KS/2022:116 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att anta Riktlinje för visselblåsning i Älvkarleby kommun. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-15/ Johanna Wilestedt 

 Riktlinjer för visselblåsning i Älvkarleby kommun 

 Beslut KSAU § 91 2022-08-24  
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§ 106 Överenskommelse Regionalt Forum 
Diarienr KS/2022:139 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner för Älvkarleby kommuns räkning överenskommelsen om 
samverkan mellan Region Uppsala och de åtta kommunerna i Uppsala län, kallat Regionalt 
forum.  

Sammanfattning av ärendet 

Under våren 2022 genomfördes en beredningsprocess avseende framtagande av ny 
överenskommelse för Regionalt forum.  
 
Utgångspunkten för revideringen har varit var den nu gällande överenskommelsen och 
iakttagelser och rekommendationer som lyftes fram i förarbetet till denna överenskommelse. 
Regionalt forums medlemmar gavs, med stöd av Regionala ledningsgruppen, möjlighet att ge 
inspel och framföra synpunkter. Arbetet koordinerades och bereddes av Region Uppsala. 
Som en del av beredningen presenterades förslag till reviderad överenskommelse på Regional 
ledningsgruppen den 22 maj. Förslaget om godkändes och gick vidare till Regionalt forum.  
Förslag till ny överenskommelse presenterades på Regionalt forum 20 maj, som gav 
Regionalt forums beredningsgrupp i uppdrag att slutligen godkänna förslag till ny 
överenskommelse för vidare utskick till respektive part, något beredningsgruppen gjorde den 
9 juni. 
Överenskommelsen gäller genom detta beslut perioden åren 2023-2026. 
Överenskommelsen har kompletterats med bilaga avseende Regionalt forums prioriterade 
frågor 2023. Bilagan skall genom detta beslut aktualitetsprövas årligen.  
För 2023 är följande frågor prioriterade: 
 
Effektiv och nära vård - Med fokus på att Leva målbilden, vara kulturbärare samt integrera 

frågan i fysisk och ekonomisk planering 

 

Hållbar samhällsutveckling/Infrastruktur - Med fokus på kollektivtrafik, 

infrastrukturfrågor, elförsörjning och klimatåtgärder 

 

Länets resiliens och kontinuitetsplanering - Med fokus på att öka samhällets samlade 

robusthet och vår förmåga att förebygga och hantera påfrestningar och kriser, strukturerad 

erfarenhetsuppbyggnad efter pandemin, samt civilförsvar 

 

Länets kompetensförsörjning - Med fokus på samverkan i länet för att skapa gemensamma 

behovsbilder, prognosmaterial och verkningsfulla åtgärder, samt samutnyttjandet av 

kompetens, minskning av gymnasieavhopp, yrkesutbildningar, och Vård- och omsorgscollege  
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, Maria Wikström/daterad 2022-08-17 

 Överenskommelse avseende Regionalt forum Uppsala  

 Förslag till reviderad överenskommelse med bilagt Regionalt forums prioriterade frågor 
för år 2023  

 Bilaga till förslag 

 Beslut KSAU § 106 2022-08-24 

Beslutet lämnas till 

 Region Uppsala  
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§ 107 Regional vattenförsörjningsplan för Gävleborgs län 
Diarienr KS/2022:151 

Beslut 
Kommunstyrelsens antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget. 

Remissyttrande 

Länsstyrelsen Gävleborg har under perioden 2020–2022 reviderat länets regionala 
vattenförsörjningsplan, som underlag till kommunernas och länsstyrelsens fortsatta arbete mot 
en långsiktig säker dricksvattenförsörjning. Det har också tagits fram en handlingsplan som 
innehåller åtgärdsförslag och information om aktiviteter och projekt kopplade till 
vattenförsörjningen i Gävleborgs län.  
 
Uppsalaåsen och Dalälven pekas i arbetet ut som viktiga grundvattenresurser utanför 
länsgränsen till Gävleborg, vilket aktualiseras nu genom det gemensamma regionala 
vattenprojekt Gävle och Älvkarleby kommuner driver. Älvkarleby kommun är därför 
remissinstans i Gävleborgs regionala vattenförsörjningsplan. 
 
Älvkarleby kommun har inget att erinra remissen och tycker det är bra att länsstyrelsen tar ett 
samlat grepp om den regionala vattenförsörjningen. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 

 ”Regional vattenförsörjningsplan för Gävleborgs län. Samrådsversion”, maj 2022, 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län. 

 ”Regional handlingsplan. Komplement till Regional vattenförsöjningsplan. 
Samrådsversion”, maj 2022, Länsstyrelsen i Gävleborgs län. 

 Beslut KSAU § 94 2022-08-24 

 
Beslutet lämnas till 

 Bygg och miljö 
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§ 108 Samråd gällande avgränsning vindkraftspark Najaderna 
Diarienr KS/2022:132 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget. 

Remissyttrande 

Eolus Vind AB har bjudit in kommunen till samråd avseende en havsbaserad 
vindkraftpark benämnd vindkraftpark Najaderna, belägen i Sveriges ekonomiska 
zon (SEZ) och i svenskt territorialvatten i Tierps kommun. De alternativa 
utredningskorridorerna och anslutningskablarna omfattas också av samrådet, och 
berör kommunerna Älvkarleby, Östhammar och Gävle. Samrådsunderlaget är 
avsett att ligga till grund för samråden inför ansökningar enligt lagen (1992:1140) 
om Sveriges ekonomiska zon, lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 
miljöbalken (1998:808), samt ellagen (1997:857).  

Utredningsområdet för vindkraftparken är ca 350 km2 stort, och det planeras för 
maximalt 67 vindkraftverk med en totalhöjd om ca 330-365 meter.  

 
Älvkarleby kommun ställer sig positiv till utbyggnad av förnybara energikällor. I kommunens 
översiktsplan anges att utveckling ska ske av vind-, sol- och vattenkraft genom nya 
anläggningar, och har genom sina Löften för klimatet satt upp som mål att öka produktionen 
och användningen av förnybar energi.  
 
Utredningskorridorerna ligger i nära anslutning till naturreservat Häcksören, och 
en bit ifrån natura 2000-området Billudden. Då det finns skyddad natur i nära 
anslutning till utredningskorridorerna som går genom Älvkarleby kommun är det 
av yttersta vikt att möjliga effekter utreds noggrant, där även de kumulativa 
effekterna behandlas. Även om utredningskorridorerna inte direkt berör skyddad 
natur kan det ge effekter, vilka måste utredas. 

 

Vindbruk är ett nytt inslag i många landskap och känsligheten för vindbruk varierar. I vissa 
landskap innebär det en negativ miljöförändring medan andra landskap kan vara tåliga för nya 
inslag. Vindbruken innebär en inverkan på landskapets visuella egenskaper. Hur omfattande 
påverkan blir beror på hur pass väl vindbruken smälter in i landskapet. Vindbruken kan i 
varierande grad dominera över, kontrastera mot, eller samspela med landskapet. Det lyfts att 
flera tänkbara utformningar av vindkraftsparken kommer att göras. Utformningen av 
vindkraftparken är därför i detta skede ej klargjort. För att underlaget ska ge en korrekt bild av 
inverkan verksamheten har under både anläggnings-, drift- och avvecklingsfasen behöver 
underlaget ta hänsyn till hur den slutliga utformningen kommer vara. Underlaget måste ta 
hänsyn till den faktiska utformningens inverkan på miljö och landskapsbild.  
 
Avståndet från den tänkta vindkraftparken är relativt nära land, därför vill Älvkarleby 
kommun särskilt lyfta att inverkan över hur landskapsbilden kan komma att ändras ska 
utredas väl. Ett nytt naturreservat, Gårdskärskusten, är föreslaget att inrättas med syfte att 
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bland annat främja friluftslivet. Då Gårdskärskusten är den plats i Älvkarleby kommun som 
har minst avstånd till den planerade vindkraftparken är det en lämplig plats för fotomontage, 
på en plats där synligheten bedöms vara mest. Även från Billudden bör fotomontage vidtas, 
då den är mycket populär för friluftslivet. Då större delen av Älvkarleby kommuns kust består 
av, eller planeras för, skyddad natur är synligheten av vindkraftparken en viktig faktor och 
därför kan fler fotomontage behövas om vindkraftparken kan komma att vara synlig för att 
kunna bedöma inverkan. Platserna för fotomontage ska vara från där synligheten bedöms 
kunna påverka landskapsbilden.  

Remissunderlag 

 Tjänsteskrivelse 

 BOM-2022-505- Remissyttrande avgränsningssamråd för havsbaserad vindkraft 

 Samrådsunderlag Najaderna inkl. foto 

 Inbjudan avgränsningssamråd 

 Beslut KSAU § 93 2022-08-24 

 
Beslutet lämnas till 

 Bygg och miljö 
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§ 109 Remiss från Länsstyrelsen - förslag till nya Natura 2000 
Diarienr KS/2022:150 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget. 

Remissyttrande 

Länsstyrelsen i Uppsala län har för avsikt att föreslå Naturvårdsverket ett nytt Natura  
2000-område längs Gårdskärskusten. Ett Natura 2000-område har statusen riksintresse, med 
naturvärden som är viktiga ur ett europeiskt perspektiv. 
 
Området som ska utses kännetecknas av en relativt grund skärgård med ett flertal fågelskär 
med rastande sjöfågel, främst änder såsom knipa, vigg och storskarv samt stora mängder 
knölsvan. Området är också viktigt som häckningsplats. Till exempel har det hållit länets enda 
kusthäckande dvärgmåskolonier och stora kolonier av fiskmås och skrattmås samt Uppsala 
läns största gråtrutskoloni som finns på ön Hättan. Även fisktärna är vanligt. 
 
Kommunstyrelsen vill dock peka på ett pågående ärende hos länsstyrelsen vad gäller 
naturreservatsbildning av Gårdskärskusten. I det ärendet har kommunen påpekat ett antal 
områden som bör undantas reservatsbildningen och två av de områdena, Fårskär och 
Skeppsholmen, blir involverade även i detta ärende.  
 
Kommunen vill fortsatt att en framtida möjlighet till utveckling av Fårskär och Skeppsholmen 
ska kunna ske, och vad gäller Skeppsholmen innebär det att det nya Natura 2000-området bör 
minskas i sitt omfång, och i Fårskär där Natura 2000-området tangeras bör närmaste 
kustlinjen undantas det nya riksintresset. 

Remissunderlag 

 Tjänsteskrivelse 

 ”Kartbilaga till ärende 2022-489 – Utvecklingsområden vid Fårskär och 
Skeppsholmen”, 220804, Sofie Åberg 

 Beslut KSAU § 95, 2022-08-24 

 
Beslutet lämnas till 

 Bygg och Miljö 
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§ 110 Motion gällande fiskeförbättrande åtgärder 
Diarienr KS/2020:147 

Beslut 
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 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 
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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. 

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 KSAU § 96 2022-08-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roger Petrini (M) yrkar att formulering ”Uppdra åt Kommunstyrelsen att utse en/två 
kontaktpolitiker som får ett speciellt uppdrag att bevaka och påverka frågorna på regional- 
och riksnivå.” ändras till ”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.” 
 
Beslutsgång 

Marie Pettersson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag 
med revidering enligt Roger Petrinis (M) ändringsyrkande och finner att så är fallet. 
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§ 111 Information från Näringslivschef samt 
integrationssamordnare 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och riktar särskilt beröm till Emilia Coles arbete 
med integrationsprojektet. 

Sammanfattning av ärendet 

Näringsliv- och Utvecklingschef Joakim Lundberg redogör för läget med olika lokala aktörer 
samt presenterar statistik om arbetslöshet från Arbetsförmedlingen. 
 
Emilia Cole håller en presentation om det integrationsprojekt som hon har varit ansvarig för 
sedan 2022. Projektet pågår till 2023-12-31 och fokuserar dels på familjer, dels på unga. 
 
Projekt Familj består av familjer där en eller båda föräldrarna läser SFI och har minst ett 
hemmaboende barn. Projektet syftar till att minska utanförskap hos både de vuxna och barnen, 
förebygga barnfattigdom samt bidra till att barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer ges en 
meningsfull fritid.  
 
Projekt Unga fokuserar på unga i åldern 20 -25 år som erhåller ekonomiskt bistånd och som 
står nära arbetsmarknaden enligt Arbetsförmedlingen. Riktade insatser görs för att individerna 
ska komma närmare arbetsmarknaden eller studier. I år har 26 stycken varit inskrivna vara 19 
har per september uppnått egen försörjning via antingen studier eller arbete.  
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