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§ 84 Dnr KS 2020/00718-4.3.1 

Beslut - Svar på motion från (SD) om Fiskevårdsprojekt i Mälaren 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionens första att-sats bifalls. 

2. Motionens andra att-sats bifalls. 

 

Anna Maria Romlid (V) deltar ej i beslutet. 

Ärendebeskrivning 

Emil Thessén (-) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om 

Fiskevårdsprojekt i Mälaren föreslagit att: 

1. Västerås stad undersöker möjligheterna att genomföra ett liknande 

fiskevårdsprojekt  

2. Utifrån ett positivt undersökningsresultat genomföra ett liknande 

fiskevårdsprojekt   

Kommunfullmäktige har den 27 maj 2020, § 230 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden och nämnden för idrott, fritid 

och förebyggande.  

Tekniska nämnden har januari 2022 inkommit med remissvar. Nämnden för 

idrott, fritid och förebyggande avstår från att svara då frågorna inte ligger 

inom deras verksamhetsområde.  

Tekniska nämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter: 

Det är positivt med ett fiskevårdsprojekt som kan stärka såväl fiskbestånden 

som fisket i Västeråsfjärden.  

Ett projekt av detta slag kräver samordning och en budget, en organisation 

för arbetet behövs om projektet ska genomföras. Det finns även aspekter 

kring kemikalier och påverkan på vattenkvaliteten som behöver utredas. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls i sin helhet mot bakgrund 

av att åtgärder som kan stärka fiskebeståndet är positivt under förutsättning 

att undersökningsresultat bekräftar detta.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionens första att-sats bifalls. 

2. Motionens andra att-sats bifalls. 
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Yrkanden 

Emil Thessén (-) och Jonas Cronert (S) yrkar bifall till 

stadsledningskontorets förslag. 

Proposition 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 

stadsledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 

med detta. 

Kopia till 

Tekniska nämnden 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Olof Bergold 
Epost: olof.bergold@vasteras.se 
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Kopia till 

Tekniska nämnden 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
 

Kommunstyrelsen 

 

Svar på Motion från (SD) om Fiskevårdsprojekt i Mälaren 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionens första att-sats bifalls. 

2. Motionens andra att-sats bifalls. 

 

Ärendebeskrivning 

Emil Thessén (-) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om 

Fiskevårdsprojekt i Mälaren föreslagit att: 

1. Västerås stad undersöker möjligheterna att genomföra ett liknande 

fiskevårdsprojekt  

2. Utifrån ett positivt undersökningsresultat genomföra ett liknande 

fiskevårdsprojekt   

Kommunfullmäktige har den 27 maj 2020, § 230 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden och nämnden för idrott, fritid 

och förebyggande.  

Tekniska nämnden har januari 2022 inkommit med remissvar. Nämnden för 

idrott, fritid och förebyggande avstår från att svara då frågorna inte ligger 

inom deras verksamhetsområde.  

Tekniska nämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter: 

 

Det är positivt med ett fiskevårdsprojekt som kan stärka såväl fiskbestånden 

som fisket i Västeråsfjärden.  
 

Ett projekt av detta slag kräver samordning och en budget, en organisation 

för arbetet behövs om projektet ska genomföras. Det finns även aspekter 

kring kemikalier och påverkan på vattenkvaliteten som behöver utredas. 

 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls i sin helhet mot bakgrund 

av att åtgärder som kan stärka fiskebeståndet är positivt under förutsättning 

att undersökningsresultat bekräftar detta.  
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Beslutsmotivering 

I motionen föreslås att så kallade risvasar i form av uttjänta julgranar som 

privatpersoner donerar sänks ned på Mälarens botten och stärker den lokala 

fiskreproduktionen samt utgör skydd för fiskar. Liknande projekt har 

genomförts i bland annat Stockholm med gott resultat. Åtgärden kan förutom 

att förstärka fiskreproduktionen även förbättra fisket på platsen och användas 

i pedagogiska syften. Projektet föreslås genomföras i ett brett samarbete med 

andra organisationer, till exempel Sveriges Sportfiske- och 

Fiskevårdsförbund, Västmanlands länsstyrelse och Världsnaturfonden 

WWF.  

 

Tekniska nämnden är i stort positiva till intentionerna i motionen och anger 

att det är positivt att ett fiskevårdsprojekt föreslås som kan stärka såväl 

fiskbestånden som fisket i Västeråsfjärden i Mälaren.  

Det anges vidare att ett projekt av detta slag kräver samordning och en 

budget, en organisation för arbetet behövs om projektet ska genomföras.  

I en undersökning av om projektet kan genomföras behöver förekomst av 

eventuella kemikalier på granarna utredas. Det bör även belysas huruvida det 

organiska materialet som granarna utgör riskerar att skada vattenkvaliteten 

samt om det kan påverka syrgashalterna negativt. Att ha ett erfarenhetsutbyte 

med Stockholm stad i frågan kan också vara en lämplig del i 

undersökningen. 

Stadsledningskontorets överväganden 

Motionens intentioner ligger väl i linje med stadens arbete kring biologisk 

mångfald, stärka fiskebeståndet och ett mer cirkulärt samhälle. Precis som 

tekniska nämnden anger så finns det frågor att undersöka vidare gällande 

bland annat kemikalier. Staden arbetar idag för att uppnå 

miljökvalitetsnormen ”God kemisk status” i de delar av Mälaren som vi kan 

påverka, bland annat genom minskad spridning av kemikalier från jordbruk. 

Beroende på julgran och delvis vilket land granen kommer ifrån behöver den 

besprutas med olika pesticider för att klara produktionen. Sverige är idag inte 

självförsörjande på julgranar utan vi importer många från främst Danmark 

där bekämpningsmedel används i produktionen.  

 

Stadsledningskontoret föreslår utifrån detta att motionen bifalls i sin helhet. 

Utredningen ska dock ta hänsyn till eventuell påverkan på kemisk och 

ekologisk status på yt- och grundvatten.  Under förutsättning att 

undersökningen visar ett positivt utfall bedöms åtgärden gynnsam för 

fiskpopulationen och ligger i linje med stadens övriga arbete kring vatten 

och biologisk mångfald. Att skapa en plats och ett system för risvasar i 

Västeråsfjärden kräver en organisation och en budget och vid ett positivt 

utfall på undersökningen återkommer stadsledningskontoret med kostnader 

som eventuellt inte ryms inom ordinarie ram.  

 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 

kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.  
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Ekonomisk bedömning 

En utredning av motionens första att-sats hanteras inom ordinarie ram för 

stadens vattenarbete. Eventuella ytterligare kostnader för genomförande av 

andra att-satsen beslutas i särskild ordning.  

Hållbar utveckling 

Motionens intentioner är positiv för en hållbar utveckling utifrån flera 

ekologiska perspektiv. Den eventuella negativa påverkan på yt- och 

grundvatten utreds vid bifall på motionens första att-sats.  

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk 

samhällsutveckling 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1 (1) 
Tekniska nämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 152 Dnr TN 2020/00400-1.7.1 

Beslut - Yttrande över motion från (SD) om fiskevårdsprojekt i 
Mälaren 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.        

Ärendebeskrivning 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige från (SD) om att undersöka 

möjligheterna för, och förutsatt positivt resultat, genomföra ett 

fiskevårdsprojekt i Mälaren. Tekniska nämnden har fått motionen för 

yttrande. 

I motionen föreslås att så kallade risvasar i form av uttjänta julgranar som 

privatpersoner donerar sänks ned på Mälarens botten och stärker den lokala 

fiskreproduktionen samt utgör skydd för fiskar. Liknande projekt har 

genomförts i bland annat Stockholm med gott resultat. Åtgärden kan förutom 

att förstärka fiskreproduktionen även förbättra fisket på platsen och användas 

i pedagogiska syften. Projektet föreslås genomföras i ett brett samarbete med 

andra organisationer, till exempel Sveriges Sportfiske- och 

Fiskevårdsförbund, Västmanlands länsstyrelse och Världsnaturfonden 

WWF.      

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 2 juli 

2020, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.        

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen              

 



 

 
 

 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Susanna Hansen 
Epost: susanna.hansen@vasteras.se 
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Kopia till 

Kommunstyrelsen              
 

Tekniska nämnden 

 

Tjänsteutlåtande – Yttrande över motion från (SD) om 
Fiskevårdsprojekt i Mälaren 

Förslag till beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.        

 

Ärendebeskrivning 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige från (SD) om att undersöka 

möjligheterna för, och förutsatt positivt resultat, genomföra ett 

fiskevårdsprojekt i Mälaren. Tekniska nämnden har fått motionen för 

yttrande. 

I motionen föreslås att så kallade risvasar i form av uttjänta julgranar som 

privatpersoner donerar sänks ned på Mälarens botten och stärker den lokala 

fiskreproduktionen samt utgör skydd för fiskar. Liknande projekt har 

genomförts i bland annat Stockholm med gott resultat. Åtgärden kan förutom 

att förstärka fiskreproduktionen även förbättra fisket på platsen och användas 

i pedagogiska syften. Projektet föreslås genomföras i ett brett samarbete med 

andra organisationer, till exempel Sveriges Sportfiske- och 

Fiskevårdsförbund, Västmanlands länsstyrelse och Världsnaturfonden 

WWF.      

Beslutsmotivering 

Det är positivt att ett fiskevårdsprojekt föreslås som kan stärka såväl 

fiskbestånden som fisket i Västeråsfjärden i Mälaren.  

Ett projekt av detta slag kräver samordning och en budget, en organisation 

för arbetet behövs om projektet ska genomföras.  

I en undersökning av om projektet kan genomföras behöver förekomst av 

eventuella kemikalier på granarna utredas. Det bör även belysas huruvida det 

organiska materialet som granarna utgör riskerar att skada vattenkvaliteten 

samt om det kan påverka syrgashalterna negativt. Att ha ett erfarenhetsutbyte 

med Stockholm stad i frågan kan också vara en lämplig del i 

undersökningen.  

 

 

Hans Näslund 

Direktör   Linnea Viklund 

   Enhetschef 
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