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Kallelse till Kommunfullmäktige
Plats:
Datum:
Tid:

Sessionssalen
2022-09-21
18:30

Dagordning
1
Närvaro och val av justerare
2

Godkännande av dagordning

3

Sammanfattning av allmänhetens frågestund

4

Meddelanden

5

Valärenden

6

Anmälan av medborgarförslag, motioner och interpellationer

7

Riklinje för visselblåsare i Älvkarleby kommun, KS/2022:116

8

Motion om utökad giltighet busskort, KS/2022:73

9

Motion gällande fiskeförbättrande åtgärder, KS/2020:147

Ordförande Björn Karlsson, bjorn.karlsson@pol.alvkarleby.se
Sekreterare: Amal Khalilova, Amal.Khalilova@alvkarleby.se

Meddelanden 2022-09-21
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

E-postformulär
Beskriv ditt förslag
En form av butik likt modellen "Retuna" i Eskilstuna.
Där en stor del inlämnade saker kommer åter i butik och säljs.
För att minska den miljömässiga påverkan vi kommuninvånare har så skulle detta uppmuntra till återbruk och
på ett enkelt sätt leda till att saker får nytt liv.
Min ide är att man som privatperson kan lämna in saker direkt vid butik eller via återvinningen och sakerna
därefter kontrolleras, repareras eller kasseras. Cyklar, Sportmaterial, fiskeutrustning , elektronik etc. För att
sedan säljs i en butiksmiljö, likt myrorna etc.
Inlämning på andra återvinningscentraler i närliggande kommuner skulle säkerligen vara intressserade att bidra
med insamlingspunkter.
Vilka som praktiskt skulle bedriva denna verksamhet är diskuterbart men bla, fas 3, Sommarjobbare, daglig
verksamhet för att nämna några kanske skulle vara intresserade att delta i sådan verksamhet.
Cafeverksamhet kan även ingå i verksamheten och locka besökare från gävle med omnejd om resurser på att
göra det bra finnes.
Lämplig lokal för detta skulle kunna vara i närheten av återvinningen, eller mer lätttillgängligt i centrum för
invånanrna. ex Icas gamla lokaler brevid nuvarande willys som varit stängt i år och dagar.

Namn
XXXX

Postadress (gatuadress)
XXXX

Postnummer
XXXX

Postort
XXXX

Telefon
XXXX

E-postadress
XXXX

För att kommunen ska kunna hantera medborgarförslag krävs det att vi samlar in personuppgifter. Insamlingen är
nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse (dataskyddsförordningen artikel 6.1.e). I samband med
att du skickar in ditt medborgarförslag behöver du fylla i namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Kommunen
behöver uppgifterna för att kunna ta kontakt med dig som förslagsställare och för att kunna verifiera att förslaget
kommer från en person som är bosatt i kommunen. Kommunstyrelsen är ansvarig för behandlingen av de
personuppgifter du lämnar och uppgifterna kommer att sparas under överskådlig tid i en ärendeakt i vårt arkiv. Du
kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina
personuppgifter begränsas. Du har även rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av
personuppgifterna.

Sida 1

E-postformulär

Sida 2

E-postformulär
Beskriv ditt förslag
Ordna så att våra skolbarn från byarna runt Älvkarleby/Skutskär kommer till och från skolan med
skolbuss/skoltaxi, utan att föräldrar ska behöva kontrollera busstabeller eller försöka få tag i taxi.

Namn
XXXX

Postadress (gatuadress)
XXXX

Postnummer
XXXX

Postort
XXXX

Telefon
XXXX

E-postadress
XXXX

För att kommunen ska kunna hantera medborgarförslag krävs det att vi samlar in personuppgifter. Insamlingen är
nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse (dataskyddsförordningen artikel 6.1.e). I samband med
att du skickar in ditt medborgarförslag behöver du fylla i namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Kommunen
behöver uppgifterna för att kunna ta kontakt med dig som förslagsställare och för att kunna verifiera att förslaget
kommer från en person som är bosatt i kommunen. Kommunstyrelsen är ansvarig för behandlingen av de
personuppgifter du lämnar och uppgifterna kommer att sparas under överskådlig tid i en ärendeakt i vårt arkiv. Du
kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina
personuppgifter begränsas. Du har även rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av
personuppgifterna.

Sida 1

BeslutsInstansNamn.
MötesDatum.

§ 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

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)
2022-06-15
Handläggare
Johanna Wilestedt
Kansli- och säkerhetsskyddschef

Riktlinje för visselblåsning i Älvkarleby kommun
Förslag till 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.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 Riktlinjer för visselblåsning i Älvkarleby kommun, handläggare Johanna Wilestedt,
kanslichef, 2022-06-15
Barnperspektivet
 Ingen påverkan
Johanna Wilestedt
Kansli- och säkerhetsskyddschef
Kommunstyrelsen
Johanna.wilestedt@alvkarleby.se
026-83134
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Beslutet lämnas till
 Kommundirektör
 Kansli- och säkerhetsskyddschef
 Hr-chef
 Kommunregistrator

Riktlinje för visselblåsning i
Älvkarleby kommun
Klicka eller tryck här för att ange text.

Antagen av: nämnd , datum
Senast reviderad:
ÄKF-nummer:
Handläggare/författare: Johanna Wilestedt, Kanslichef .
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Visselblåsarfunktion
Visselblåsning handlar om att uppmärksamma missförhållanden och begreppet har kommit att användas både för larm
till media och när man internt uppmärksammar problem.
Älvkarleby kommun har ett visselblåsarsystem där anställda och andra berörda parter anonymt kan uppmärksamma
organisationen på missförhållanden inom verksamheten. Visselblåsarsystemet ligger hos en extern part för att
omöjliggöra efterforskning av uppgiftslämnares identitet. Information om kanalen finns på intranätet och
externwebben. Det är inte möjligt att identifiera den som står bakom en anmälan och det är därför inte möjligt att
verifiera om personen är anställd inom Älvkarleby kommun. Alla rapporterade ärenden kommer att beaktas.

Syfte
Systemet ska tydliggöra allas ansvar att gemensamt uppmärksamma problem och områden där vi som organisation eller
våra anställda inte följer rådande lagar, eller inte fullt ut lever efter våra riktlinjer. Systemet blir också en påminnelse om
organisationens ansvar att tydliggöra vilka regler som gäller och vad som förväntas av de anställda. Sammantaget ska
visselblåsarsystemet stärka en kultur där problem adresseras och diskuteras.
Vår starka förhoppning är att alla medarbetare ska känna att det är tillräckligt högt i tak för att föra dialoger om problem
öppet. Men möjligheten att anonymt lämna tips är ett sätt att visa att ingen ska behöva oroa sig för konsekvenser av att
påtala missförhållanden.
Visselblåsarfunktionen är alltså ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. Normalt
vänder man sig som anställd till närmaste chef eller någon person i ledningen som man känner förtroende för.
Älvkarleby kommun tillämpar ett totalt repressalieförbud. Det innebär att vi har nolltolerans mot åtgärder ämnade att
straffa någon som påtalat missförhållanden – faktiska eller upplevda – så länge agerandet skett i god tro. Medveten
smutskastning eller ryktesspridning tolereras dock inte.
Kanalen är avsedd för allvarliga överträdelser, som brott mot svensk eller EU-lagstiftning samt ärenden som kan anses
av allmänintresse att de uppmärksammas. Det är sådana ärenden som kommer att hanteras i visselblåsarsystemets
definierade handläggningsprocess. Övriga ärenden kommer att hänvisas vidare till lämplig part.

Om systemet
För att systemet ska vara trovärdigt är det viktigt med transparens och tydlighet kring hur vi skyddar användarens
integritet. Det är vidare viktigt att hjälpa uppgiftslämnare att lämna så bra information som möjligt. Några aspekter som
Älvkarleby kommun har fäst speciellt avseende vid är:
•

Oberoende ärendehandläggning. Ärenden som bedöms som kvalificerade visselblåsarärenden utreds av en
extern oberoende advokat.

•

Information till användare. Som uppgiftslämnare ska man veta hur man är skyddad tekniskt och vad man själv
måste tänka på för att inte lämna för mycket information. Det kan handla om användardata i bilagor, risker med
att rapportera från arbetsplatsens nätverk eller risken att avslöja sig genom på vilket sätt man uttrycker sig.

•

Datalagring. Vi har valt en leverantör med egna dedikerade servrar, placerade i Sverige. Handlagda ärenden
raderas ur systemet så att information inte sparas längre än nödvändigt.

•

Informationshantering. Ingen känslig information ska skickas via mejl, utan det krävs alltid personlig inloggning
för att komma åt och arbeta med ärendeinformation.

•

Inrapporteringskvalitet. Tydliga frågeformulär hjälper uppgiftslämnare att ge fullständig information som gör
ärenden möjliga att utreda på ett bra sätt. Som ett komplement finns möjligheten att korrespondera anonymt
med uppgiftslämnaren.

•

Tillgänglighet. Mobilanpassning av rapporteringssidan är självklart då allt mer kommunikation sker via mobila
enheter. En extra poäng med detta är att mobila enheter ofta ligger utanför arbetsplatsens nätverk och därmed
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under arbetstid är ett integritetsmässigt bra alternativ till arbetsdatorn. Möjlighet att lämna ärenden per telefon
erbjuds också

Om systemet
Ärenden handläggs av en särskilt utsedd förtroendegrupp alternativt av extern oberoende advokat. Utredning
och eventuell rekommendation för åtgärd eller vidare hantering föredras i Älvkarleby kommuns ledningsgrupp av
Hr-chef eller Säkerhetsskyddschef.
Ärenden som faller utanför systemets syfte avskrivs som visselblåsarärenden men kan komma att utredas vidare
internt om skäl föreligger.
Personer som pekas ut i ett ärende informeras om pågående utredning så snart det är möjligt med hänsyn till
utredningsarbetet. Vem som står bakom anmälan förmedlas dock inte, även om det skulle vara känt för
utredaren.
Efter handläggning raderas ärendet ur databasen. Om ärendet behöver utredas vidare sparas nödvändig
information utanför databasen. Informationen förstörs eller anonymiseras så snart det med hänsyn till
utredningen är möjligt.
Om en uppgiftslämnare väljer att vara öppen med sin identitet kommer ändå dennes identitet uteslutande att
tillgängliggöras för den grupp som utsetts att hantera visselblåsarärenden. Undantaget är om ärendet resulterar i
en brottsutredning, då man som uppgiftslämnare kan komma att kallas som vittne.

Utvärderingar och förbättringar
För att visselblåsarsystemet ska vara ändamålsenligt görs regelbundna utvärderingar av hur kanalen används, om
berörda personer känner till kanalen, om typen av ärenden stämmer överens med systemets syfte och om
rutinerna kring hanteringen fungerar som det är tänkt.

Ansvarig för funktionen
Vid frågor kring visselblåsarsystemet kan du vända dig till Säkerhetskyddschef eller HR.

Kommunfullmäktige
2022-04-27

§ 21

Anmälan av medborgarförslag, motioner och interpellationer

Diarienr
Följande motion anmäls:
Motion om att utöka skolbusskortets giltighet, 2022-04-27 från Ann-Charlotte Ågren (L).
Motionen lämnas till utbildningsnämnden för beredning.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

BeslutsInstansNamn.
MötesDatum.

§ 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

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

BeslutsInstansNamn.
MötesDatum.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

UtbildningsnämndenEnhet/

2022-06-01/

§ 75

Motion om utökad giltighet skolbusskort

Diarienr
UN/2022:36
Beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har skickat en remiss till Utbildningsförvaltningen.
Motionen yrkar:
 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.
Älvkarleby kommun erbjuder grundskola för alla elever. Skolskjuts och elevresor regleras av
Regler och riktlinjer för skolskjuts, elevresor och inackorderingsstöd Beslutad av
kommunfullmäktige 2016-09-28 § 78. Reglementet följer Skollagen, Förordning om
skolskjutsning samt Förordning om kommuns skyldighet att svara för vissa elevresor.
Älvkarleby kommun har avtal med Region Uppsala om skolkort för grundskola och
gymnasieskola. Det hanterar endast skolresor. Skolkort gäller 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.
Utökning av skolskjuts och elevresor innebär en ökad kostnad för kommunen.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från verksamhetsutvecklare Anna Wenngren
Muhr, daterad 2022-05-10.
Motion om att utöka skolbusskortets giltighet, daterad 2022-04-27.

Beslutet lämnas till





Förvaltningschef Per-Anders Olsson.
Verksamhetsutvecklare Anna Wenngren Muhr.
Kommunstyrelsen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)
2022-05-10
Handläggare
Anna Wenngren Muhr
Verksamhetsutvecklare

Svar på motion om att utöka skolbusskortets giltighet
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Utbildningsnämnden att fatta beslut att rekommendera
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har skickat en remiss till Utbildningsförvaltningen.
Motionen yrkar:
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
Älvkarleby kommun erbjuder grundskola för alla elever. Skolskjuts och elevresor regleras av
Regler och riktlinjer för skolskjuts, elevresor och inackorderingsstöd Beslutad av
kommunfullmäktige 2016-09-28 §78. Reglementet följer Skollagen, Förordning om
skolskjutsning samt Förordning om kommuns skyldighet att svara för vissa elevresor.
Älvkarleby kommun har avtal med Region Uppsala om skolkort för grundskola och
gymnasieskola. Det hanterar endast skolresor. Skolkort gäller 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.
Utökning av skolskjuts och elevresor innebär en ökad kostnad för kommunen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från verksamhetsutvecklare Anna Wenngren Muhr,
daterad 2022-05-10.

Barnperspektivet
 Beslutet innebär oförändrade villkor för barn och unga. Vårdnadshavare har ansvar för val
av skola samt för barn och ungas fritid.
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Kontaktperson Anna Wenngren Muhr
Titel Verksamhetsansvarig Utbildningsförvaltningen
Förvaltning Utbildningsförvaltningen
e-postadress anna.wenngren-muhr@alvkarleby.se
Telefonnummer 02683120
Beslutet lämnas till
 Per-Anders Olsson förvaltningschef Utbildningsförvaltningen
 Anna Wenngren Muhr verksamhetsutvecklare Utbildningsförvaltningen

Utöka skolbusskortets giltighet
Föräldrar har idag rätten att välja skola genom det fria skolvalet. Det innebär att föräldrar kan välja
den skola med den pedagogik som hen tror bäst passar just sitt eller sina barn. Om den skolan ligger
utanför upptagningsområdet eller är en friskola får föräldrarna själva bekosta resan till och från
skolan. Ett 30 -dagars busskort för ungdom inom kommunen kostar idag 600 kr och till Gävle 755
kr per månad. För en ensamstående förälder eller en familj med flera barn kan det bli höga
kostnader och föräldrarna kanske måste avstå från att välja den där skolan för att de inte har råd.
För att ge alla familjer möjligheten att välja den skola som deras barn ska gå i oavsett ekonomisk
bakgrund vill vi att busskortet för grundskolelever utökas till att omfatta kommunala skolor utanför
upptagningsområde samt friskolor.
Flera av våra ungdomar har aktiviteter på kvällar och helger. Några vill stanna kvar efter skoltid och
plugga och andra vill jobba extra framför allt på lov. Nuvarande busskort är giltigt till klockan
19:00 på vardag. För att öka våra ungdomars möjligheter att ta sig till och från aktiviteter på egen
hand samt underlätta för de ungdomar som vill söka arbete utanför centralorten vill vi att
busskortets giltighet utökas.
Genom att utöka busskortens giltighet möjliggör vi för alla skolelever att kunna ta sig till sin skola
oavsett sina föräldrars ekonomiska ställning samt att vi bidrar till ungdomars välbefinnande genom
att bredda deras valfrihet till fritidsintressen, vilket kan leda till att höja det fysiska och det psykiska
välbefinnandet. En utökad giltighet bidrar också till att underlätta för den arbetssökande ungdomen.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:


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

Ann-Charlotte Ågren
Skutskär
2022-04-27

_________________________________________
LIBERALERNA Älvkarleby
Ann-Charlotte Ågren
Gruppledare
ann-charlotte.agren@liberalerna.se

BeslutsInstansNamn.
MötesDatum.

§ 109 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

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

BeslutsInstansNamn.
MötesDatum.

-

Viltförvaltningsdelegationen
NeDas samverkansgrupper gällande fiskevårdsplan mm.
Fiskevårdsområdesföreningar hemmahörande i nedre Dalälven

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 samhällsbyggnadsnämndens 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 regionaloch riksnivå.” ändras till ”Uppdra åt Kommunstyrelsen att utse två kontaktpolitiker, en från

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

BeslutsInstansNamn.
MötesDatum.

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.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE 1(3)
2022-05-17
Handläggare
Joakim Lundberg
Näringslivs- och utvecklingschef

Återremissvar på motion gällande samordningsgrupp för
att utveckla och driva frågor om fiskeförbättrande åtgärder
i Älvkarleby kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar som sitt eget.
Sammanfattning av ärendet
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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växel 026-830 00 | www.alvkarleby.se | orgnr 212000-0258

2(3)

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
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 samhällsbyggnadsnämndens 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.

Förslag till beslut
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
Barnperspektivet
Inte aktuellt i ärendet
Joakim Lundberg
Näringslivs- och utvecklingschef
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Kommunstyrelsen
joakim.lundberg@alvkarleby.se
Beslutet lämnas till
 Näringslivschef
 Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
 Revisorerna

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)
2021-11-23
Handläggare
Joakim Lundberg
Näringslivs- och utvecklingschef

Svar på motion gällande samordningsgrupp för att utveckla
och driva frågor om fiskeförbättrande åtgärder i Älvkarleby
kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar som sitt eget.
Sammanfattning av ärendet
Nedre Dalälvens Intresseförening leder en samordningsgrupp för att utveckla och
driva frågor gällande fiskeförbättrande åtgärder i nedre Dalälven. Flertalet av i
motionen uppräknade intressenter deltar i gruppen.
Älvkarleby kommun representeras av Joakim Lundberg i gruppen.
Förslag till beslut
1. Uppdra åt kommunstyrelsen att fortsätta delta i samordningsgruppen som leds av
Nedre Dalälvens Intresseförening.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-13/ Joakim Lundberg
 Beslutsunderlag för Älvkarleby FVOF
Rubrik
Barnperspektivet
Inte aktuellt i ärendet
Joakim Lundberg
Näringslivs- och utvecklingschef
Kommunstyrelsen
joakim.lundberg@alvkarleby.se
Klicka här och skriv kontaktens telefon.
Beslutet lämnas till
 Näringslivschef

ÄLVKARLEBY KOMMUN | Postadress Box 4, 814 21 Skutskär
växel 026-830 00 | www.alvkarleby.se | orgnr 212000-0258

2(2)



Revisorerna

BESLUTSUNDERLAG FÖR
ÄLVKARLEBY FVOF
INFÖR OMPRÖVNINGEN AV VATTENKRAFTEN I DEN NEDRE DELEN AV DALÄLVEN
”Det är nu det gäller att vi kan
visa att vi har en beredskap för
att långsiktigt hållbart förvalta
de nya fiskarterna i vårt vatten!”
Henrik Thomke, Nedre Dalälvens
Intresseförening

Dags att ta beslut om
förenklad fiskeförvaltningsplan
i den nedre delen av Dalälven

Arbetsmanus 2021-01-18

Kraftverk och fjärdar samt
förbindelser och flöden i den
nedre delen av Dalälven.
Calles & Christersson 2012

En historisk möjlighet för fisket
NÄTVERKET FÖR FISKETS INTRESSENTER I NEDRE DELEN AV DALÄLVEN
STRÄCKAN NEDSTRÖMS BYSJÖN TILL MYNNINGEN I HAVET

Innehåll

Livscykel havsvandrande fiskar............ 2
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Vårt gemensamma arbete för en långsiktigt hållbar förvaltning av
havsvandrande fisk i den nedre delen av Dalälven är en tydlig signal
till politiker, vattenkraften och tjänstemän att vi är förberedda för
utbyggda passagemöjligheter förbi kraftverken!

LAXENS OCH HAVSÖRINGENS LIVSCYKEL
Lax och havsöring är vandringsfisk som
lägger romkorn nedbäddade i älvens
bottengrus. När de kläcks livnär sig
ynglet på näring i sin gulesäck. Därefter
börjar de söka föda själva. Efter några år
när de blivit cirka 10-16 cm långa börjar omställningen till ett liv i havet som
kallas smoltifiering. Fisken söker sig nu
ut mot havet i samband med högre

-2-

vattenflöden. Det första året i havet är
en kamp för att både söka föda och att
undvika att själv bli till byte. Efter ett
par år vänder fisken åter till sin älv och
den plats där den en gång kläcktes. En
del av fiskarna dör efter leken och en
mindre del återvänder till havet och
återvänder för en ny lek igen.

EN HISTORISK MÖJLIGHET FÖR FISKET
Regeringens beslut den 25 juni 2020 om prövningsgrupper och tidsplan för
omprövningar av svensk vattenkraft betyder att vi har en historisk situation
där 2 000 kraftverk runt om i landet ska få moderna miljövillkor. I den nedre
delen av Dalälven berörs det s.k LIV-området (projektet ”Laxfiskar i vattnet”)
nedströms Bysjön till mynningen i havet (se bilden på framsidan). Efter ett
framgångsrikt gemensamt lobbyarbete under 2019 och 2020 har prövningen
av vårt område lagts tidigt och underlag ska lämnas av verksamhetsutövarna
till Miljödomstolen senast 1 februari 2024. Länsstyrelsen i Uppsala har i uppdrag att leda en samverkan kring det underlag som lämnas in till Miljödomstolen.

ÅTERSKAPA NATURLIG LIVSCYKEL Målet är att återskapa den natur-

liga livscykeln för havsvandrande fisk genom passagelösningar förbi kraftverk
och dammar samt med lek- och uppväxtområden. Detta betyder en återinförd
resurs (havsöring och lax) som det behövs en långsiktigt hållbar förvaltningsplanering för.

VAD BEHÖVS? En långsiktigt hållbar planering för förvaltningen, som givet-

vis inkluderar våra andra fiskarter, behöver förankras med fiskerättsägarna nu.

VARFÖR? Med en gemensam förvaltningsplanering visar vi verksamhetsut-

övarna, myndigheter, beslutsfattare och politiker att vi som fiskerättsägare har
en beredskap och målsättning att samarbeta för att framgångsrikt trygga ett
historiskt återinförande av den havsvandrande fisken.

VAR STÅR VI NU? Ett lokalt nätverksarbete med berörda fiskevårdsområ-

den och fiskerättsägare, samt de fyra länsfiskekonsulterna, inleddes år 2017
för att utforma en hållbar förvaltning av fiskeresursen under ledning av Nedre
Dalälvens Intresseförening. Det engagerade nätverksarbetet har lett fram till
innehållet i den förenklade fiskeförvaltningsplan du har framför dig. Fiskeförvaltningsplanen utgår från det arbete som bedrivs hos er i fiskevårdsområdena
med exempelvis en tydligare samordning av regelverk, tillsyn och planering
som ger stärkta förutsättningar för ett långsiktigt hållbart fiske i hela området.

NÄSTA STEG Nu är det dags för fiskevårdsområdesföreningarna och andra
fiskerättsägare att ge ert formella stöd till planen och det behöver ske under
2021.
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- KORT BAKGRUND Företrädare för fiskevårdsområdesföreningar, mark- och vattenägare, turistföretag samt lokala myndigheter samlades på initiativ av Nedre Dalälvens
intresseförening vintern 2016 till ett stormöte om hur vi kan gå vidare med
fiskevårdsfrågor.
Utifrån det mötet startades projektet ”Fiskevård i Nedre Dalälven 20162018” finansierat av Fiskefonden inom Leader. Projektet har bland annat
arbetat med att informera i området om de två stora projekten, ”LIV - Laxfiskar
i vattnen” och ”Hållbar vattenkraft i Dalälven” samt om bra fiskevårdsåtgärder.
Under projektet framkom ett starkt behov av ökad samverkan i olika
fiskerelaterade frågor vilket ledde fram till uppföljningsprojektet ”Samverkan
mellan fiskets intressenter i Nedre Dalälven 2018-2020”. Med syftet att vidareutveckla nätverksarbetet rörande bl.a. fiskeförvaltning, fisketillsyn, prissättning och marknadsföring.
Ytterligare en del är att ta fram en gemensam fiskeförvaltningsplan för
fiskerättsägare i den nedre delen av Dalälven (det s.k. LIV-området) och dessutom inspirera till fiskevårdande arbete i hela Nedre Dalälven. Projektägare är
Nedre Dalälvens Intresseförening i nära samarbete med berörda länsfiskekonsulenter.

- LIV-OMRÅDET -

Berörda fiskerättsägare längs sträckan Bysjön till mynningen i havet bjöds
våren 2018 in till ett nätverksarbete som arbetat utifrån fyra temaområden:
• Vision och strategi
• Målarter och målbeskrivning
• Tidsenligt regelverk och tillsyn
• Uppföljning och utvärdering (adaptiv förvaltning)

”Tidsenligt regelverk och tillsyn” har också innefattat möjlighet att delta i en
kostnadsfri 2-dagarskurs för tillsyningspersonal våren 2019 (37 deltagare)
samt ytterligare kurstillfällen. Fisketillsyningsutbildning är viktig för uppföljning av regler i området. Och redskap för det betydelsefulla arbetet med
fångstuppföljning och utvärdering som ligger till grund för adaptiv förvaltning.
Nätverksarbetet har lett fram till detta förslag till förenklad fiskeförvaltningsplan som ni nu får förankra i era organisationer.
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- DEN FÖRENKLADE
FISKEFÖRVALTNINGSPLANENS INNEHÅLL Planen består av Vision, Strategi och Målarter följt av Målbeskrivning med
Lokala Mål och Övergripande Mål samt ett arbetsunderlag till ett regelverk
som samordnas mellan de olika fiskerättsägarna. Detta för att på bästa sätt
tillsammans planera en långsiktigt hållbar förvaltning av de nya arterna
havsöring och lax samt övriga av nätverket prioriterade arter.
På sidan 8 - 10 finns ert områdes sammanställning av nuvarande fiskeregler med egna förslag till justering samt nätverkets rekommendationer. I en
separat bilaga samlas alla tio områden så att det blir enklare att läsa och jämföra för att anpassa de egna reglerna.

- VISION, STRATEGI OCH MÅLARTER -

Nätverksarbetet presenterade i mars 2019 följande ”Vision”, ”Strategi”,
”Målarter” och ”Målbeskrivning”.

VISION

Att Nedre Dalälven har ett av Europas mest intressanta fiskeområden för lax,
havsöring, gös, abborre och gädda.

STRATEGI

Vi utvecklar tillsammans Nedre Dalälvsområdet genom att skapa långsiktigt
hållbara förutsättningar för fiske och därmed för rekreation, boende, service
och andra näringsverksamheter.
Vi medverkar till åtgärder så att havsvandrande arter kan nå till Gysinge och
vidare till området nedströms Näs Bruk samt arbetar för starka bestånd av
naturligt förekommande fiskarter.

Vi vill få till stånd en älvspecifik förvaltning med gemensamma mål och samarbete kring fiskeregler, fisketillsyn och beståndsuppföljning.

MÅLARTER

Av fiskevårdsföreningarna och andra vattenägare prioriterade arter är lax,
havsöring, gös, abborre, gädda, harr, öring, sik, lake samt ål och asp.

Betydelsen av fiske på karpfiskarter och specimenfiske varierar men ökar hos
flera fiskevårdsområden.
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- MÅLBESKRIVNING LOKALA MÅL
1. Inom två år upprättat en årlig fiskeplan/åtgärdslista för området. Exempel
på aktiviteter; risvasar, inventeringar och åtgärdande av vägtrummor eller
diken, provfiske och stenutläggning för uppväxtmiljöer, utläggning av lekgrus.
2. Medverka till att minst en fysisk fiskevårdsåtgärd görs varje år. Delta i samarbetsprojekt med myndigheter, kommuner och kraftbolag eller egna fysiska
åtgärder enligt upprättad fiskeplan/åtgärdslista.

3. Förenklad fisketillsynsplan med gemensamma riktlinjer upprättad inom två
år. Exempel på innehåll; nätverk, erfarenhetsutbyte, utbildning, gränsöverskridande tillsyn, möjlighet köpa tillsynstimmar inom nätverket.

4. Stimulera nyttjandet av nedre Dalälvens fiskeresurs löpande för att stödja
lokala utvecklingen ekonomiskt och socialt. Exempelvis; fiskekortförsäljningen
utvecklas, evenemang (klassdraget, fisketävlingar etc.) samarbete med entreprenörer. Medverka i Biosfärområdets arbete för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
5. Tillgängligheten till nedre Dalälvens fiskeresurs ska ytterligare ha förbättrats inom två år. Exempelvis; isättningsramper, digitala fiskekort, bryggor,
handikapptillgänglighet, olika samarbeten.

6. Inom två år översyn och revidering av stadgar. Undvik att ange operativa åtgärder som t.ex. fiskeregler i stadgar. Se exempel normalstadgar från fiskevattenägarförbundet, länsfiskekonsulenten i U-län arbetar också ett på underlag.

7. Vårt regelverk för fisket ska årligen anpassas så att inget av nedre Dalälvens
fiskbestånd ska vara överutnyttjade. Relaterar till punkt 6 om uppdatering av
stadgar.
8. Varje Fvof har tagit en strategi för fiskekortförsäljningen inom två år.
Exempelvis anpassad prissättning eller volymbaserad ökning.
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- MÅLBESKRIVNING ÖVERGRIPANDE MÅL
9. Förvaltningen av älvens bestånd ska vara adaptiv1) och ekosystembaserad.
Förvaltningen ska anpassas utifrån förutsättningarna och ta hänsyn till hela
ekosystemet.

10. Kunskapsunderlaget om ekosystemet i nedre Dalälven ska kontinuerligt
utvecklas och för att möjliggöra en god förvaltning av fiskbestånden. Bidra till
ett bättre underlag, exempelvis medverka eller genomföra provfisken/elfiske,
exempelvis vart 5:e år, samt förbättrad årlig fångststatistik.
11. Aktivt verka för att fiskvandringsåtgärder och ökade vattenflöden i Bredforsen och Båtforsområdet som föreslagits inom ”Laxfiskar i vattnet/LIVprojektet” och projektet ”Hållbar vattenkraft i Dalälven” genomförs enligt
tagen åtgärdsplan. Se information på www.nedredalalven.se och Fiskevård.

12. Verka för att de fiskbestånd som är utpekade som typiska arter inom
Natura 2000 i nedre Dalälven ska uppnå minst god bevarandestatus. Exempelvis; harr, asp och stensimpa.
13. Inga nya främmande arter ska etableras i nedre Dalälven. Gäller såväl fisk
som andra arter.

14. Den älvspecifika förvaltningen innefattar en älv fri från skarv och ett mynningsområde fritt från skador orsakade av säl.

15. Nedre Dalälven ska även i framtiden utgöra ett område med stöd från motsvarande Europeiska Havs- och Fiskerifonden och statliga medel. Fiskevårdsområden deltar i samarbetsprojekt med varandra, kommuner och myndigheter
för att medverka till att bli utpekat insatsområde för EU-stöd. Fiskevårdsområdena ska även fortsatt söka medel för fiskevård.
16. Medverka till uppföljning av miljögifter i fisk inom två år. Länsstyrelserna
ska prioritera detta i sin miljöövervakning.
1) Definition enligt SLU: I lokala adaptiv förvaltning är den framgångsrika löpande förvaltningen resultatet av en process av
samverkan, som utgår från att en gemensam resurs endast kan förvaltas gemensamt. För att vara adaptiv måste man alltså ha en
grundläggande förståelse för hur systemen med de förvaltade resurserna fungerar.
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- ÄLVKARLEBY FVOF SAMMANSTÄLLNING NUVARANDE FISKEREGLER, MED FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENINGENS/FISKERÄTTSÄGARENS EGNA FÖRSLAG TILL
JUSTERING SAMT NÄTVERKETS REKOMMENDATIONER

Följande är en sammanställning av fiskeregler i de olika delområdena från
Bysjön till mynningen i havet med områdets eget förslag till nya regler samt
nätverkets rekommendationer, hösten 2018.
Rekommendationerna bör ses som en lägsta nivå, ett golv, som Fvof/
fiskerättsägaren kan utgå från. Ett stramare regelverk än rekommendationen
är inte ett hinder utan Fvof/fiskerättsägaren beslutar. Det är dock betydelsefullt att dialog förs med berörda turistentreprenörer.
LAX & ÖRING – FÅNGSTREGLER
Nuläge: Lax 50 cm, minimimått.
Öring, 45 cm, minimimått. Max 3st
ädelfiskar/dag. Max 15st lax-havsöring under perioden 20/5-15/8.
Totalt max 50 st havsöringar/säsong.
FVOF:s förslag till anpassning:
50 cm både lax o havsöring.
Nätverkets rekommendation:
Före passagemöjlighet; Behåll nuvarande. Efter utbyggd passagemöjlighet; Vild lax och havsöring fredas.
HARR – FÅNGSTREGLER
Nuläge: Fredad
FVOF:s förslag till anpassning:
Fredad
Nätverkets rekommendation:
Behåll nuvarande, dvs all harr fredas.
GÄDDA, GÖS, ABBORRE –
FÅNGSTREGLER
Nuläge: Gös minimimått 45 cm. Max
5st gösar/dag.
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FVOF:ens förslag till anpassning:
Ev 3 st gösar, eftersom vi har 5 st nu
och gös är inte vårat huvudfiske o gös
är väl inte så optimalt för lax- o havsöringssmolt. (Erik Pettersson/SLU
förslag ang gös baglimit.)
Nätverkets rekommendation:
A: Gös minimått 45 cm. Max 3 st gösar/dygn. B/C: Gös maximimått 65
cm. Gädda minimimått 45 cm. Gädda
maximimått 75 cm. Max 3 st gäddor/
dygn.
FISKEFÖRBUD OMRÅDEN
Nuläge: Kungsådran, Fiske från
Klockarharen, trollingförbud.
FVOF:s förslag till anpassning:
Lika.
Nätverkets rekommendation:
Behåll nuvarande. Tävlingsfiske: Allt
organiserat tävlingsfiske ska godkännas av Fvof. Det möjliggör att ställa
villkor på fångstrapportering samt
hänsyn vid lekområden m.m. som ett
underlag för adaptiv förvaltning.

FÖRBUDSTIDER
Nuläge: På A-sektion 1/12 till tredje
fredagen i mars. B/C sektionen fiske
året runt förutom förbud att fiska havsöring och lax under samma förbudstid som på A-sektionen.
FVOF:s förslag till anpassning:
Lika.
Nätverkets rekommendation:
Behåll nuvarande.
FELKROKNING
Nuläge: All fisk som felkrokas skall
återutsättas.
FVOF:s förslag till anpassning:
Återutsätts.
Nätverkets rekommendation:
Behåll nuvarande.
ÅTERUTSÄTTNING
Nuläge: Harr och asp skall
återutsättas.
FVOF:s förslag till anpassning:
Lika.
Nätverkets rekommendation:
Behåll nuvarande.

MÄNGDFÅNGANDE REDSKAP
Nuläge: Fiskerättsägarna har näträtt
i älven. Yrkesfiskarna lägger pushup-fällor i fredningsområdet vid
mynningen av Dalälven.
FVOF:s förslag till anpassning:
?
Nätverkets rekommendation:
HT: OBS Kolla skrivning mht nät,
fällor.

FISKE FRÅN BÅT
Nuläge: Fiske från båt är tillåtet på
B/C dock ej trolling. Dragrodd är til�låtet på B/C och viss del av A-sektionens nedre del.
FVOF:s förslag till anpassning:
Lika.
Nätverkets rekommendation:
Behåll nuvarande.

FÅNGSTRAPPORTERING
Nuläge: Havsöring, lax, regnbåge och
gös, sik skall redovisas efter dagens
slut på A-sektionen.
B/C sektionen skall havsöring, lax,
regnbåge, sik registreras och rapporten lämnas efter avslutat fiskesäsong.
Fångstredovisning på sik. Blankett för
detta finns på fiskekontoret. Går även
att maila in dina sikfångster till
alvkarleby.sportfiske@telia.com
FVOF:s förslag till anpassning:
Lika.
Nätverkets rekommendation:
Behåll nuvarande.
BARN & UNGDOM
Nuläge: Dagkort ungdom från 13 år.
Gratis under 13 med målsman.
FVOF:s förslag till anpassning:
Lika.
Nätverkens rekommendation:
Gratis i målsmans sällskap upp till 15
år.
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FISKEKORT, PRISER OCH KÖP
Nuläge: A-sektion 2018:
1. Dagkort. Premiärdag 300:-. 18/331/5 och 1/8-30/11 220:-.
Laxkort vuxen 1/6-31/7 330:-.
Ungdom 13-18 år 18/3-30/11 50:2. Familjekort/dag (bo samma adress)
18/3-31/5 och 1/8-30/11 270:-.
Laxkort familj 1/6-31/7 380:-.
3. Säsongskort Vuxna 18/3 - 30/11
3300:- Borttappat säsongskort 1000:Ungdom t.o.m. 18 år 18/3 - 30/11
600:4. Veckokort 18/3 - 31/5 och 1/8 30/11 900:-. Veckokort vuxen 1/6
- 31/7 1400:-. Ungdom t.o.m. 18 år
18/3 - 30/11 200:5. Båt/dag 200:6. Barn t.o.m. 12 år fiskar gratis på
målsmans fiskekort. Fångst räknas in i
målsmans kort.
8. Metekort (plats/tid efter kontakt
med fiskekontoret.) Dagkort 120:B/C-sektion 2018:
1. Dagkort (Se även punkt 7) 1/1 31/12 60:- Ungdom 13-18 år 30:2. Familjekort/dag (föräldrar och
barn boende på samma adress)
1/1 - 31/12 100:3. Säsongskort (se även punkt 7)
Vuxen 500:- Ungdom t.o.m. 18 år 250:4. Veckokort, ungdom halva priset.
1/1 - 31/12 200:5. Båt/dag 200:6. Fiskerättsbevis. Endast fiskerättsinnehavare 50:7. Mete med rulle (Specimenmete)
och pimpelfiske skall fiskekort enligt

ovan lösas. (Ej riktat efter lax och
havsöring.) Levande agn tillåtet.
8. Barn t.o.m. 12 år fiskar gratis på
målsmans fiskekort. Fångst räknas
in i målsmans kort. Icke avgiftsbelagt
fiske endast B-C sektion, mete med
toppknuten lina. Detta fiske får inte
riktas efter havsöring eller lax.
FVOF:s förslag till anpassning:
?
Nätverkets rekommendation:
Saluföra fångad fisk är förbjudet.

Notera: Jämför ert områdes regler
med övriga områdens regler i bilagan.
Sträva efter att samordna reglerna
med nätverkets rekommendationer för
långsiktigt hållbar förvaltning.
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- AVSLUTNINGSVIS VAD BEHÖVER NI I FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENINGEN
ELLER ANNAN FISKERÄTTSÄGARE GÖRA?
Önskemålet är att den förenklade fiskeförvaltningsplanen behandlas och godkänns vid er årsstämma (eller motsvarande) 2021. Redovisa sedan ert beslut
för nätverket så snart som möjligt och senast 14 dagar före den nätverksträff
som är inplanerad onsdagen den 15 september 2021! Så kan nätverket via
bland annat media, informationsmöten och debattartiklar informera om sitt
arbete samt också ha beredskap att redogöra för arbetet inför den samverkansgrupp som Länsstyrelsen i Uppsala leder.

BEHÖVER NI ASSISTANS?

Vi, länsfiskekonsulenter och Nedre Dalälvens Intresseförening, närvarar gärna
vid styrelsemöten och årsstämmor.
Vi kan vara med för att svara på frågor och presentera syftet och innehållet i den förenklade fiskevårdsplanen.

FRÅGOR?

Använd oss gärna som bollplank. Tveka inte att höra av er till oss!
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BERÖRDA KOMMUNER

KONTAKT
Henrik Thomke
Nedre Dalälvens
Intresseförening
070-749 7071
henrik@
nedredalalven.se

Daniel Brelin,
länsfiskekonsulent
LST Uppsala
010-223 3229
daniel.brelin@
lansstyrelsen.se

Kalle Gullberg,
länsfiskekonsulent
LST Gävleborg
010-225 1412
karl.gullberg@
lansstyrelsen.se

Håkan Danielsson,
länsfiskekonsulent
LST Dalarna
010-225 0278
hakan.danielsson@
lansstyrelsen.se

Ronnie Hermansson,
länsfiskekonsulent
LST Västmanland
010-224 92 75, ronnie.hermansson@
lansstyrelsen.se

En historisk möjlighet för fisket
NÄTVERKET FÖR FISKETS INTRESSENTER I NEDRE DELEN AV DALÄLVEN
STRÄCKAN NEDSTRÖMS BYSJÖN TILL MYNNINGEN I HAVET

Kommunfullmäktige
2022-02-16

§ 6. Svar på motion gällande samordningsgrupp för att utveckla
och driva frågor om fiskeförbättrande åtgärder i Älvkarleby
kommun
Diarienr
KS/2020:147.

Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med motiveringen att alla de organisationer som
berörs av frågan inte är medlem i Nedre Dalälvens intresseförening och frågan om vilken
plattform som är lämpligast för den föreslagna samordningsgruppen behöver därför utredas
ytterligare då det framkommit att vi idag inte deltar i något sådant arbete.
Reservationer och särskilda uttalanden

Sammanfattning av ärendet
Eva Sidekrans (M) föreslår i en motion att Älvkarleby kommun bildar en samordningsgrupp
för att driva frågor om fiskeförbättrande åtgärder.
Nedre Dalälvens Intresseförening leder en samordningsgrupp för att utveckla och driva frågor
gällande fiskeförbättrande åtgärder i nedre Dalälven. Flertalet av i motionen uppräknade
intressenter deltar i gruppen, så även Älvkarleby kommun. Dock är inte kommunen den
sammankallade parten så som motionen föreslår.
Älvkarleby kommun planerar att fortsätta vara delaktiga i arbetet med fiskeförbättrande
åtgärder och därmed anser förvaltningen att motionens andemening efterlevs.
Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att kommunen
redan deltar i en samordningsgrupp om fiskeförbättrande åtgärder.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-13/ Joakim Lundberg, näringslivs- och
utvecklingschef
 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

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

BeslutsInstansNamn.
MötesDatum.

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Sidekrans (M) och Ann-Charlotte Ågren (L) yrkar på återremiss med motiveringen att
alla de organisationer som berörs av frågan inte är medlem i Nedre Dalälvens
intresseförening. Frågan om vilken plattform som är lämpligast för den föreslagna
samordningsgruppen behöver därför utredas ytterligare då det framkommit att vi idag inte
deltar i något sådant arbete.
Clarrie Leim (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Björn Karlsson (S) ställer kommunstyrelsens yrkande mot Sidekrans (M) och
Ågrens (L) yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens yrkande.
Omröstning begärs.
JA-röst till att bifalla kommunstyrelsens yrkande.
NEJ-röst till att bifalla Sidenkrans (M) och Ågrens (L) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 15 JA-röster och 13 NEJ-röster har kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet
med minoritetsåterremiss (se bifogat omröstningsprotokoll).
Beslutet lämnas till
 Kommunstyrelsen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

1 (2)

Omröstningsprotokoll

Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-16

Förklaringar: J = ja-röst, N = nej-röst, A = avstår, F = frånvaro (anges endast för ledamöter)
Ledamöter

Närvaro

§6
Ja

Nej

Marie Pettersson (S)

F

F

Kurt Törnblom (SD)

X

Björn Karlsson (S)

X

Roger Petrini (M)

X

N

Torbjörn Löfgren (KV)

X

N

Annika Forsberg (S)

X

Sandra Andersson (SD)

F

Magnus Grönberg (S)

X

J

Clarrie Leim (C)

X

J

Ulf Öman (V)

F

Jenny Dahlberg (S)

X

Eva Sidekrans (M)

X

N

Eva Britt Löfman (SD)

X

N

Mona Hansson (KV)

F

Lars Skytt (S)

X

Katrin Jakobsson (S)

X

Rolf Sundström (SD)

F

F

Roger Wilund (S)

F

F

Patrick Ernesäter (M)

F

F

Marianne Nygren (KD)

X

Inga-Lil Tegelberg (S)

X

Annemon Piper (KV)

F

F

Hans Wennberg (MP)

F

F

Maj-Britt Jakobsson (SD)

X

Agneta Lundgren (C)

F

Hannele Kumpulainen (S)

X

Ann-Charlotte Ågren (L)

X

Pernilla Friman (S)

X

Monica Lindeberg (M)

X

Sigrid Bergström (V)

X

Walter Löfman (SD)

X

N
J

J
F

F
J

F
N
J

N
J

N
F
J
N
J
N
J
N

2 (2)

Ersättare

Närvaro

§6
Ja

Nej

Tommy Jakobsson (S)

X

J

Sven-Olof Melin (S)

X

J

Hans Henriksson (KV)

X

N

Christer Lindeberg (M)

X

N

Håkan Thörnell (V)

X

J

Gunn Johansson (C)

X

J

Jan-Ola Lindberg (MP)

X

J

Totalt

28

15

13

