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§ 42 KS 409/2020-101 

Svar på motion om att Arboga tillsammans med 
grannkommunerna ska bekämpa spridningen av 
sjögull i Arbogaån 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga kommun ska verka för att en samsyn på 

sjögullsproblemet och åtgärder uppnås mellan berörda 

kommuner och Länsstyrelsen i Västmanlands respektive 

Örebro län. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Arboga 

Kommunalteknik AB, sammankalla berörda länsstyrelser och 

kommuner för att ta fram en långsiktig strategi för att 

bekämpa sjögullet. Återrapportering ska ske efter mötet, 

därefter ska återrapportering ske minst en gång per år kring 

processen. 

3. Motionen förklaras besvarad. 

Reservation 

Andreas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson (S), Kerstin 

Rosenkvist (S) och Bo Molander (S) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Andreas Silverstens yrkande. 

Sammanfattning 

Andreas Silversten (S) har kommit in med en motion om att Arboga 

tillsammans med grannkommunerna ska bekämpa spridningen av 

sjögull i Arbogaån samt att Arboga kommun lägger upp en 

långsiktig strategi för att sjögull inte ska få ny spridning i Arbogaån. 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-22, § 129: Motionen remitteras 

till kommunstyrelsen. 

Spridning av sjögull har skett till Arbogaån från sjön Väringen där 

den planterades in på 1930-talet. Sedan ca 20 år finns växten också 

etablerad i Mälaren. 

Det finns ett befintligt forum som hanterar frågan i Arboga. 
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Sjögull måste bekämpas uppströms från ursprungskällan. Att vidta 

åtgärder nedströms i Arboga är inte verkningsfullt, då det fylls på 

med nya sjögull från ursprungskällan. Därför är en samsyn, på 

sjögullsproblemet och vilka åtgärder som bör vidtas, mellan berörda 

kommuner och Länsstyrelsen i Västmanlands respektive Örebro län, 

en förutsättning. Först när alla berörda parter är överens om att 

sjögullen ska bekämpas, kan en långsiktig strategi antas. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Arboga kommun ska verka för att en samsyn på 

sjögullsproblemet och åtgärder uppnås mellan berörda 

kommuner och Länsstyrelsen i Västmanlands respektive 

Örebro län. 

2. Motionen förklaras besvarad. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar bifall till motionen. 

Dan Avdic Karlsson (V) yrkar avslag på Andreas Silverstens (S) 

bifallsyrkande. 

Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 

tillägget: Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att 

tillsammans med Arboga Kommunalteknik AB, sammankalla 

berörda länsstyrelser och kommuner för att ta fram en långsiktig 

strategi för att bekämpa sjögullet. Återrapportering ska ske efter 

mötet, därefter ska återrapportering ske minst en gång per år kring 

processen. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Andreas Silverstens (S) bifallsyrkande till 

motionen mot arbetsutskottets förslag med Håkan Tomassons (M) 

tilläggsyrkande, finner ordföranden att arbetsutskottet beslutar 

bifalla arbetsutskottets förslag med Håkan Tomassons tillägg.  

__________ 
 
Skickas till: 
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