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BEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsorgan:    Kommunstyrelsen  

   Sammanträdesdatum 2014-12-17  

Anslags uppsättande  2014-12-18 

Anslags nedtagande  2015-01-10 

Protokollet förvaras på kommunkontoret 

 

Underskrift ________________________________ 

 

 

Plats och tid: Kommunkontoret, sammanträdesrum Handlingskraftig, onsdag 17 december  2014 klockan 

16.00-17.00 

 

Beslutande: Närvarande ersättare 

Ulla Börjesson (S) ordf.     

Kenneth Carlsson (FP)   Maino Svensson (C) 

Tommy Larsson (S)   Per Krokström (M) 

Rune Månsson (S)   R. Ingemar Eriksson (V) t.o.m. § 343  

Edgardo Varas (S)   Ann Blomberg (C) 

Lars Karlsson (S) 

Uno Call (S) i st f Urban Henriksson (S)     

Tobias Bernhardsson (C)  

Marion Pelli (C)    

Maino Svensson (C) i st f Leif Söderqvist (C)  

Per Krokström (M) i st f Peter Johansson (KD)     

Linda Jansson (M)   Övriga närvarande 

Patrik Rydström (SD)   Sarah Isberg, t.f. kommunchef 

     Marianne Martinsson, kanslichef 

    

     Se i övrigt resp. § 

    

 

Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i resp. §. 

     

Utses att justera: Linda Jansson,           Paragrafer §§ 358 - 360 

      

 

Underskrifter 

 

Ordföranden:_______________________________________________________________ 

                    Ulla Börjesson 

  

 

Justeringsman:_______________________________________________________________  
                                                                            Linda Jansson 

 

 
Sekreterare: ________________________________________________________________ 

                         Marianne Martinsson  
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KS § 358  Dnr 2014-733  

 

Överklagande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut 2014-12-01 om 

förordnande om utvidgat strandskydd i Färgelanda kommun (Länsstyrelsens dnr 511-

8884-2012) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att överklaga Länsstyrelsens i Västra Götalands läns beslut 2014-

12-01  om förordnande om utvidgat strandskydd i Färgelanda kommun, och samtidigt 

begära anstånd till den 2 februari 2015 för att utveckla grunderna för överklagandet.  

 

Färgelanda kommun vill att regeringen ändrar Länsstyrelsens beslut så att det 

överensstämmer med de principer som Färgelanda kommun har framfört under remisstiden, 

vilket kommer att preciseras ytterligare senast den 2 februari 2015. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Ulla Börjesson bemyndigas att underteckna överklagandet. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har 2014-12-01 fattat nedanstående beslut om utvidgat 

strandskydd i Färgelanda kommun 

 

”Länsstyrelsen förordnar att de sjöar som anges nedan omfattas av utvidgat strandskydd. 

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill det angivna avståndet från 

strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, detta gäller även från strandlinjen för öar.  
 

Strandskyddsområde 200 m  

Ellenösjön  

Fjällsäterstjärn  

Hästestruten  

Nyckelvattnet  

Ragnerudsjön  

Rådanesjön  

Svingsjön  

Östersjön 
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Forts KS § 358 

 

Beslutet medför att strandskyddsområdet vid sjöarna Häresjön, Hillingsätersjön och 

Långhalmen minskar till generellt strandskydd om 100 m från strandlinjen vid normalt 

medelvattenstånd.  

 

Områden där strandskyddet upphävts i samband med detaljplan eller som saknar 

strandskydd pga att området var planlagt 1975 (och där planen fortfarande gäller), berörs 

ej av beslutet. Om sådana detaljplaner upphävs eller ersätts så inträder utvidgat 

strandskydd enligt avståndsangivelse i detta beslut. Sådana områden redovisas särskilt som 

”anpassad gräns” på bifogade kartor, bilaga 1.1-1.12.  

I vissa områden har anpassning av strandskyddsgränsen gjorts, med hänsyn till vägar, 

befintlig bebyggelse, speciellt höga naturvärden och dylikt. Dessa områden redovisas 

särskilt som ” anpassad gräns” på bifogade kartor, bilaga 1.1-1.12.  

Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 14 § miljöbalken (1998:808). Beslutet gäller omedelbart 

även om det överklagas. Under förutsättning att beslutet vinner laga kraft upphäver 

Länsstyrelsen sitt beslut 1975-06-16 om strandskyddsområden i Färgelanda kommun, i den 

del det gäller utvidgat strandskydd. ” 

 

Planingenjören informerar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län + handling 

Samhällsbyggnadschefen 

Planingenjören 

Kommunstyrelsen 21 jan  
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KS § 359   Dnr 2014-559 

 

Rättning av uppenbart skrivfel i kommunstyrelsens protokoll 2014-10-01, § 254 och 

som en följd därav också i kommunfullmäktiges protokoll 2014-10-22 § 151, i ärendet 

”Försäljning av markyta gränsande till Gatersbyn 1:13, Färgelanda”  

 

Kommunstyrelsen beslut 

 

Kommunstyrelsen rättar beslutet 2014-10-01 § 254 enligt nedan också innebärande en 

korrigering i kommunfullmäktiges beslut 2014-11-22, § 151. Rättningen avser 

fastighetsbeteckningen på kommunens fastighet.  I övrigt gäller respektive beslut. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna försäljning av ca 2200 m2 av fastigheten 

Gatersbyn 1:77 (Gatersbyn 1:94) belägen i direkt anslutning till fastigheten Gatersbyn 1:13 

för 20 000 kronor.  

 

----------- 

 

Ärendebeskrivning 

 

I de tidigare protokollen har kommunens fastighet angetts med fel fastighetsbeteckning. Rätt 

beteckning är Gatersbyn 1:77 

 

Samhällsbyggnadschefen informerar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Samhällsbyggnadschefen 
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KS § 360 

 

Information/dialog 

 

Kommunstyrelsen för en dialog om 

Försäljningen av Björnhuset 

Rekryteringen av ny kommunchef 

Försäljning av fastigheter till föreningar 

Organisation av kommunens kontakter med pensionärer och funktionshindrade. 

 

 

 

 


