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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Ersättning till jägare för kostnader
kopplade till cesiumprovtagning
Förslag till beslut

Sektor Styrning och stöd föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna ansökan om medel motsvarande 80 000 kr för hantering
av cesium i samband med vildsvinsjakt, samt
att finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens internbudget
och vidareförmedlas till Livsmiljö Gävle för närmare hantering i enskilda
ärenden.
Ärendet i korthet

Livsmiljö har från jägare i Gävle kommun tagit emot, tecknat ned och till
kommunstyrelsen vidarebefordrat en ansökan om medel motsvarande
80 000 kr för år 2021. Eventuellt beviljade medel ska användas för att
lämna ekonomisk ersättning till jägare motsvarande deras kostnader för
cesiumanalys av kött tillhörande vildsvin och för omhändertagande av de
djurkroppar som inte godkänns som livsmedel (deponi). Tidigare har
staten bekostat sådana kostnader som uppkommer för en jägare i
samband med cesiumanalys.
Enligt 2 kap. 1 § kommunallagen (KL) får kommunen ha hand om
angelägenheter av allmänt intresse och som har anknytning till
kommunens område eller deras medlemmar. I kravet på allmänt intresse
finns ett principiellt förbud mot att ge understöd åt enskilda. I RÅ 1991
ref. 64 uttalade Högsta förvaltningsdomstolen att det i princip krävs
lagstöd för den här typen av åtgärder. Något sådant lagstöd har inte
hittats. Detta talar för att Gävle kommun inte kan lämna något
ekonomiskt bidrag för provtagning av cesium 137 eller deponering av
djurkroppar.
Frågan är dock om ett sådant ekonomiskt understöd till enskilda jägare i
Gävle kommun ändå inte kan anses vara en angelägenhet av allmänt
intresse. I samband med katastrofen i Tjernobyl drabbades Gävle
kommun särskilt hårt av nedfall i form av cesium 137. Även om halterna
har minskat finns det ett betydande undantag: cesium i vildsvinskött. Av
73 fällda vildsvin år 2020 var endast 14 stycken tjänliga som livsmedel.
Ingen kommun i Sverige har en jämförbar situation med den i Gävle
utifrån den höga markbelastningen av cesium 137.
Det får därför anses vara ett allmänt intresse för just Gävle kommun och
dess invånare att, trots det principiella förbudet mot understöd till
enskild (som i princip kräver lagstöd), lämna ett ekonomiskt understöd
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till enskilda jägare för provtagning av cesium 137 och för deponering av
sådana djurkroppar som inte är tjänliga som livsmedel. Att åtgärden kan
anses vara av allmänt intresse förstärks dessutom av att åtgärden är i
överensstämmelse med det miljöstrategiska programmet.
Beslutsunderlag

Ansökan om medel för 2021
PM september 2020
Beslutet ska skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden/Livsmiljö Gävle

Filip Henriksen
Kommunjurist

Gävle kommun Styrning och stöd 801 84 Gävle
Besök: Stadshuset Drottninggatan 22 Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se

