Kallelse/Kungörelse
2019-09-04

Beslutsinstans:

Kommunfullmäktige

Datum och tid:
Plats:

onsdag 11 september 2019 Kl. 18:00
Furåsen, Stigsvägen 2 Färgelanda
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Upphörande av kommunal snöröjning i
Färgelanda kommun
Ägarens åtgärder avseende Gatersbyn 120
Fastighets AB med anledning av att
bolaget förbrukat mer än hälften av sitt
aktiekapital
Försäljning av fastigheten Färgelanda
Gatersbyn 1 120 (Livsmedelscenter i
Väst/"Björnhuset")
Renovering av avloppsanläggning Torps
skola, Torps Prästgård 1:13 tilläggsanslag
Avgift för hemtjänst och hemsjukvård i
annan kommun 2019
Försäljning av mark, delar av Torsberg 1:
63, till Ödeborgs IF
Ändring av stadgar för stiftelsen för
Dalslands kanals framtida bestånd
Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön – revidering
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2019/189

2019/39

18 20

2019/253

21 24

2019/242

25 34
35 43
44 59
60 78

2019/138
2019/215
2019/230

Valärenden
16

Fyllnadsval av huvudman Dalslands
Sparbank 2019-2023

2019/240

Thor-Björn Jakobsson
Kommunfullmäktiges ordf
Marianne Martinsson
Sekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-28

Kommunstyrelsen

KS § 153
Dnr 2019/212
Motion avseende Tomma/outnyttjade lokaler i kommunen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Motionärens
yrkanden ingår i pågående utredningsarbete avseende långsiktiga lösningar
för en mer effektiv lokalanvändning som ska redovisas till kommunstyrelsen
hösten 2019.
Ärendebeskrivning
Inger Bäcker (V) har i motion avseende tomma och outnyttjade lokaler i
kommunen yrkat att:




flytta kommunhuset till Furåsen,
använda nuvarande kommunkontor till de sektioner som kan ha
anknytning till Valboskolans psykosociala verksamhet ex kuratorer,
psykolog, skolsköterska etc,
använda delar av nuvarande kommunkontor till musikskola och
fritidsgård.

Kommunstyrelsen beslutar 23 januari 2019 (§ 16) att ge kommunchefen i
uppdrag att utreda långsiktiga lösningar för en mer effektiv lokalanvändning. Frågeställningar som ska beaktas är till exempel:
- samlat skol- och socialkontor?
- samlat kommunledningskontor i Furåsen?
- långsiktig lösning för ESS/LSS-verksamheten?
- ett Centrumhus som kan nyttjas och hållas öppet fler timmar i veckan?
- Kyrkskolan som familj och ung/vuxcentrum?
- se över möjligheten om ett inköp av f d församlingshemmet kan bidra
till synergieffekter?
- fler alternativ?
Motionärens yrkanden ingår i det utredningsarbete som pågår och som
kommer att presenteras för kommunstyrelsen hösten 2019. Motionen bör
därmed anses som besvarad.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 21 augusti 2019 § 173.
HR-avdelningens tjänsteskrivelse daterad 10 juli 2019.
Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-28

Kommunstyrelsen

Motion ”Tomma/outnyttjade lokaler i kommunen”.
HR-/Administrativ chef informerar.
_______
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2019-07-10

HR avdelningen
Vägledare
Henrik Abrahamsson
0528-567737
0766352682
Henrik.abrahamsson@fargelanda.se

Diarienr
KS 2019-212

Kommunstyrelsen

Svar på motion avseende Tomma/outnyttjade lokaler i kommunen
Beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Motionärens
yrkanden ingår i pågående utredningsarbete avseende långsiktiga lösningar
för en mer effektiv lokalanvändning som ska redovisas till kommunstyrelsen
hösten 2019.
Ärendebeskrivning
Inger Bäcker (V) har i motion avseende tomma och outnyttjade lokaler i
kommunen yrkat att:




flytta kommunhuset till Furåsen,
använda nuvarande kommunkontor till de sektioner som kan ha
anknytning till Valboskolans psykosociala verksamhet ex kuratorer,
psykolog, skolsköterska etc,
använda delar av nuvarande kommunkontor till musikskola och
fritidsgård.

Kommunstyrelsen beslutar 23 januari i år (§ 16) att ge kommunchefen i
uppdrag att utreda långsiktiga lösningar för en mer effektiv
lokalanvändning. Frågeställningar som ska beaktas är till exempel:
- samlat skol- och socialkontor?
- samlat kommunledningskontor i Furåsen?
- långsiktig lösning för ESS/LSS-verksamheten?
- ett Centrumhus som kan nyttjas och hållas öppet fler timmar i veckan?
- Kyrkskolan som familj och ung/vuxcentrum?
- se över möjligheten om ett inköp av f d församlingshemmet kan bidra till
synergieffekter?
- fler alternativ?
Motionärens yrkanden ingår i det utredningsarbete som pågår och som
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Dokumentnamn
2019-07-10

Diarienr
KS 2019-212

kommer att presenteras för kommunstyrelsen hösten 2019. Motionen bör
därmed anses som besvarad.

Susanne Korduner
Kommunchef

Per Wahlén
Sektorchefs titel

Beslutet skickas till:
I Bäcker
Administrativ chef
Avdelningschef Samhällsutveckling
Diariet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-22
32(68)
Kommunstyrelsen
___________________________________________________________________________________
KS § 99
Dnr KS 2019-163
Upphörande av kommunal snöröjning i Färgelanda kommun
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala snöröjningen i Färgelanda
kommun ska upphöra från och med säsongen 2020/21. Kommunstyrelsen får i
uppdrag att så snart som möjligt efter kommunfullmäktiges beslut om att sluta
med kommunal snöröjning säga upp samtliga avtal med snöröjningsentreprenörerna. Kommunstyrelsen har att föra en dialog med vägföreningarna
i syfte parterna ska nå en samsyn avseende snöröjningen efter det att
kommunen upphört att svara för den. Dialog ska också föras om
vägföreningarnas ansvar för övriga åtgärder som ålagts dem.
Kommunfullmäktige beslutar även att godkänna att eventuellt underskott för
snöröjningen i förhållande till budgeten för 2019 ska belasta 2019 års resultat.
Yrkanden
Ulla Börjesson (S) med instämmande av Lars Karlsson (V) och Jörgen
Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen
att säga upp samtliga avtal och därmed upphöra med kommunal snöröjning i
Färgelanda kommun från och med säsongen 2020/2021, och inför detta beslut
föra en dialog med vägföreningarna för att parterna ska ha en samsyn kring
uppdragen avseende snöröjning (inför ett upphörande av kommunal
snöröjning) och övriga uppdrag som ålagts vägföreningarna. Kostnader utöver
budgeten 2019 för utförd snöröjning belastar kommunens ekonomiska resultat.
Tobias Bernhardsson (C) med instämmande av Bengt Melin (M) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar om följande förändring och tillägg till Ulla
Börjessons (S), Lars Karlssons (V) och Jörgen Anderssons (SD) yrkande:
• att ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut samt
• att uppsägning av samtliga avtal avseende snöröjning sker så snart det
är möjligt efter kommunfullmäktiges beslut om upphörande av
kommunal snöröjning.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Forts

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-22
33(68)
Kommunstyrelsen
___________________________________________________________________________________
Forts KS § 99 2/3
Proposition ställs för på Ulla Börjessons (S), Lars Karlssons (V) och Jörgen
Anderssons (SD) yrkande. Därefter ställs proposition på Tobias Bernhardssons
(C) och Bengt Melins (M) ändringsyrkande att ärendet överlämnas till
kommunfullmäktige för beslut och att uppsägning av samtliga avtal avseende
snöröjning sker så snart det är möjligt efter kommunfullmäktiges beslut om
upphörande av kommunal snöröjning.
Ordföranden ställer proposition på Ulla Börjessons med fleras yrkande och
finner kommunstyrelsen godkänner detta. Ordföranden ställer sedan
proposition på Tobias Bernhardsson (C) med fleras yrkande och finner att
kommunstyrelsen antar de yrkade ändringarna.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att föreslå kommunfullmäktige besluta att den
kommunala snöröjningen i Färgelanda kommun ska upphöra från och med
säsongen 2020/21. Kommunstyrelsen får i uppdrag att så snart som möjligt
efter kommunfullmäktiges beslut om att sluta med kommunal snöröjning säga
upp samtliga avtal med snöröjningsentreprenörerna. Kommunstyrelsen har att
föra en dialog med vägföreningarna i syfte parterna ska nå en samsyn avseende
snöröjningen efter det att kommunen upphört att svara för den. Dialog ska
också föras om vägföreningarnas ansvar för övriga åtgärder som ålagts dem.
Kommunfullmäktige beslutar även att godkänna att eventuellt underskott för
snöröjningen i förhållande till budgeten för 2019 ska belasta 2019 års resultat.
Ajournering
Under behandling av detta ärende ajournerar kommunstyrelsen sammanträdet
mellan kl 11.40-11.55.
Ärendebeskrivning
Enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning, är kommunen skyldig att tillhandahålla snöröjning på allmänna
platser som är redovisade i detaljplan för vilka kommunen är huvudman.
Inom Färgelanda kommun är kommunen inte huvudman för några vägar inom
planlagt område. Samtliga vägar är statliga, enskilda eller vägar med enskilt
huvudmannaskap i planlagt område. Mot bakgrund av detta är den
snöröjningsverksamhet som bedrivs i kommunal regi inte lagstadgad utan helt
och hållet frivillig från kommunens sida.
Forts

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-22
34(68)
Kommunstyrelsen
___________________________________________________________________________________
Forts KS § 99 3/3
Fördelar med kommunal snöröjning är att snöröjningsarbetet underlättar för
boende på landsbygden. Nackdelar är att verksamheten ej är lagstyrd vilket tar
fokus och resurser från övrig lagstyrd verksamhet inom den kommunala
organisationen, vilket i förlängningen medför negativa konsekvenser för
kommuninvånarna.
I dag har förvaltningen en budget på 1 100 000 kr i kommunbidrag för
snöröjning. Verklig kostnad uppskattas till cirka 1 600 000 kr på grund av nya
snöröjningsavtal. Det är givetvis en uppskattning som är svår att göra på grund
av att man inte i förväg kan veta hur mycket snöröjning som kommer att
behöva utföras. Om kommunen ska fortsätta snöröja kommande år kommer
budgeten att behöva utökas om kommunen ska bibehålla samma intervaller för
snöröjning som finns i dag.
Utifrån kommunens ekonomiska läge ser förvaltningen över samtliga
verksamheter för att reglera utgifterna. Ej lagstadgad verksamhet är en del i
detta där den kommunala snöröjningen står för en stor kostnad.
Färgelanda kommun är en av få kommuner i Sverige som fortfarande bekostar
snöskottning för kommuninvånarna. Det har också blivit svårare att få
entreprenörer som vill utföra tjänsterna när upphandling genomförs.
Mot bakgrund av kommunens ekonomiska situation föreslår förvaltningen att
den kommunala snöröjningen upphör från och med kommande säsong.
Samtliga avtal med entreprenörer måste då sägas upp skriftligen senast
31 maj 2019 för att kunna avslutas inför kommande säsong.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 15 maj 2019 § 115.
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2019.
Teknisk chef och avdelningschef Samhällsutveckling informerar.
I samband med föredragningen informerar ordföranden om skötseln av
grönytor i kommunen som vägföreningarna har ansvar för att sköta.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2019-05-06

Avdelning Samhällsutveckling
Teknik
Enhetschef
Ulf Nilsson
0528-56 71 51
ulf.nilsson@fargelanda.se

Diarienr
KS 2019-163

Kommunstyrelsen

Upphörande av kommunal snöröjning inom Färgelanda kommun
Beslutsförslag
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att säga upp
samtliga avtal och därmed upphöra med kommunal snöröjningen i
Färgelanda kommun från och med säsong 2019/2020.
Ärendebeskrivning
Enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning, är kommunen skyldig att tillhandahålla snöröjning på allmänna
platser som är redovisade i detaljplan för vilka kommunen är huvudman.
Inom Färgelanda kommun är kommunen inte huvudman för några vägar
inom planlagt område. Samtliga vägar är statliga, enskilda eller vägar med
enskilt huvudmannaskap i planlagt område. Mot bakgrund av detta är
den snöröjningsverksamhet som bedrivs i kommunal regi inte lagstadgad
utan helt och hållet frivillig från kommunens sida.
Fördelar med kommunal snöröjning är att snöröjningsarbetet underlättar för
boende på landsbygden.
Nackdelar med kommunal snöröjning är att verksamheten ej är lagstyrd
vilket tar fokus och resurser från övrig lagstyrd verksamhet inom den
kommunala organisationen, vilket i förlängningen medför negativa
konsekvenser för kommuninvånarna.
I dag har förvaltningen en budget på 1 100 000 kr i kommunbidrag för
snöröjning. Verklig kostnad uppskattas till cirka 1 600 000 kr på grund av
nya snöröjningsavtal. Det är givetvis en uppskattning som är svår att göra på
grund av att man inte i förväg kan veta hur mycket snöröjning som kommer
att behöva utföras.
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Tjänsteskrivelse
2019-05-06

Diarienr
KS 2019-163

Om kommunen ska fortsätta snöröja kommande år kommer budgeten att
behöva utökas om kommunen ska bibehålla samma intervaller för
snöröjning som finns i dag.
Utifrån kommunens ekonomiska läge ser förvaltningen över samtliga
verksamheter för att reglera utgifterna. Ej lagstadgad verksamhet är en del i
detta där den kommunala snöröjningen står för en stor kostnad.
Färgelanda kommun är en av få kommuner i Sverige som fortfarande
bekostar snöskottning för kommuninvånarna. Det har också blivit svårare att
få entreprenörer som vill utföra tjänsterna när upphandling genomförs.
Mot bakgrund av kommunens ekonomiska situation föreslår förvaltningen
att den kommunala snöröjningen upphör från och med kommande säsong.
Samtliga avtal med entreprenörer måste då sägas upp skriftligen senast
31 maj 2019 för att kunna avslutas inför kommande säsong.

Susanne Korduner
Kommunchef

Maria Wagerland
Avdelningschef Samhällsutveckling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-28

Kommunstyrelsen

KS § 159
Dnr 2019/189
Ägarens åtgärder avseende Gatersbyn 120 Fastighets AB med
anledning av att bolaget förbrukat mer än hälften av sitt aktiekapital
Kommunstyrelsens förslag
Ägaren, Kommunfullmäktige beslutar att återställa aktiekapitalet i bolaget
genom ett villkorat aktieägartillskott i enlighet med aktiebolagslagens
regler, så att aktiekapitalet efter kapitaltillskottet uppgår till 100 % av
bolagets registrerade aktiekapital det vill säga 50 000 kronor. Villkoret för
ägartillskottet är att bolagsstyrelsen godkänner en överenskommelse om att
pengarna betalas tillbaka till ägaren om och när företagets bokslut visar att
företagets egna fria kapital medger det. (vinsten är tillräckligt stor)
Kostnaden för det villkorade ägartillskottet som beräknas bli nästan
50 000 kronor betalas över 2019 års resultat.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för sin del att, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet, delegera till kommunstyrelsens
ordförande Tobias Bernhardsson att godkänna och underteckna erforderliga
handlingar med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut.
Jäv
Magnus Fröberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet. Lars Karlsson (V) ersätter honom. Jörgen Andersson (SD) anmäler
jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Birgitta Mehamedi Örn (C)
ersätter honom.
Ärendebeskrivning
Bolaget som ägs till 100 % av Färgelanda kommun har införskaffats som en
förberedelse för försäljning av fastigheten Gatersbyn1:120 med
Livsmedelscenter i Väst (Björnhuset). Enligt bolagsordningen är bolagets
ändamål ”att äga och förvalta fastigheter för Färgelanda kommun”.
Ingen överföring av kommunala fastigheter har gjorts och bolaget har därför
ingen sådan verksamhet som förutsätts i bolagsordningen. De kostnader
som har uppstått och som gör att aktiekapitalet i stort sett är förbrukat är
hänförliga till lagstadgade administrativa uppgifter under de cirka fem år
som bolaget funnits i kommunens ägo.
Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-28

Kommunstyrelsen

Vid den bolagsstämma (första kontrollstämman) som har ägt rum 10 januari
2019 har stämman beslutat att driva bolaget vidare för att vid den andra
kontrollstämman avgöra om bolaget ska likvideras eller förses med ett
ägartillskott om företaget inte på egen hand har kunnat återställa
aktiekapitalet.
Ett villkorat aktieägartillskott innebär vanligen att tillskottet ska återbetalas
om och när bolagets fria egna kapital medger det. Återbetalningen ska
godkännas av bolagsstämman.
Även om aktiekapitalet återställs har kommunstyrelsen att vidta åtgärder
enligt kommunallagens bestämmelser, det vill säga föreslå åtgärder som gör
att bolaget kan följa ändamålet i sin bolagsordning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 21 augusti 2019 § 156.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2019.
Förslag till Överenskommelse om villkorat aktieägartillskott från ägaren
Färgelanda kommun till Gatersbyn 120 Fastighets AB.
_______
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2019-05-10
Kommunledningskontoret
Marianne Martinsson
kommunsekreterare
0528-56 71 04
Marianne.martinsson@fargelanda.se

Diarienr:
KS 2019/189

Kommunstyrelsen

Ägarens åtgärder avseende Gatersbyn 120 Fastighets AB med
anledning av att bolaget förbrukat mer än hälften av sitt aktiekapital
Beslutsförslag till kommunfullmäktige
Alternativ A
Ägaren, Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsens att
likvidera bolaget.
Kostnaden för likvidationen, ca 5000:- betalas över 2019 års resultat för den
händelse bolaget saknar egna pengar att betala med.
Alternativ B
Ägaren, Kommunfullmäktige beslutar att återställa aktiekapitalet i bolaget
genom ett villkorat aktieägartillskott i enlighet med aktiebolagslagens
regler, så att aktiekapitalet efter kapitaltillskottet uppgår till 100% av
bolagets registrerade aktiekapital dvs 50 000 kronor. Villkoret för
ägartillskottet är att bolagsstyrelsen godkänner en överenskommelse om att
pengarna betalas tillbaka till ägaren om och när företagets bokslut visar att
företagets egna fria kapital medger det. (vinsten är tillräckligt stor)
Kostnaden för det villkorade ägartillskottet som beräknas bli nästan 50 000
kronor betalas över 2019 års resultat.
Beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar för sin del att, under förutsättning att
kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet, delegera till kommunstyrelsens
ordförande Tobias Bernhardsson att godkänna och underteckna erforderliga
handlingar med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut.
Ärendebeskrivning
Bolaget som ägs till 100% av Färgelanda kommun har införskaffats som en
förberedelse för försäljning av fastigheten Gatersbyn1:120 med
Livsmedelscenter i Väst (Björnhuset). Enligt bolagsordningen är bolagets
ändamål ”att äga och förvalta fastigheter för Färgelanda kommun”.
Ingen överföring av kommunala fastigheter har gjorts och bolaget har därför
ingen sådan verksamhet som förutsätts i bolagsordningen. De kostnader
som har uppstått och som gör att aktiekapitalet i stort sett är förbrukat är
hänförliga till lagstadgade administrativa uppgifter under de ca 5 år som
bolaget funnits i kommunens ägo.

Sidan 1(2)
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2019-04-30

Vid den bolagsstämma (första kontrollstämman) som har ägt rum 10 januari
2019 har stämman beslutat att driva bolaget vidare för att vid den andra
kontrollstämman avgöra om bolaget ska likvideras eller förses med ett
ägartillskott om företaget inte på egen hand har kunnat återställa
aktiekapitalet.
Ett villkorat aktieägartillskott innebär vanligen att tillskottet ska återbetalas
om och när bolagets fria egna kapital medger det. Återbetalningen ska
godkännas av bolagsstämman.
Även om aktiekapitalet återställs har kommunstyrelsen att vidta åtgärder
enligt kommunallagens bestämmelser, dvs förslå åtgärder som gör att
bolaget kan följa ändamålet i sin bolagsordning.

Susanne Korduner
Kommunchef
Marianne Martinsson
Kommunsekreterare

Bilaga
Förslag till överenskommelse i händelse av att kommunfullmäktige
godkänner att lämna ett ägartillskott till bolaget.

Sidan 2(2)
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Överenskommelse
2019-05-13

Diarienr:
KS 2019/189

Överenskommelse om villkorat aktieägartillskott från ägaren
Färgelanda kommun till Gatersbyn 120 Fastighets AB
Parter:

Färgelanda kommun, org nr 212000-1421, genom
kommunstyrelsen, nedan kallad ägaren
Gatersbyn 120 Fastighets AB, org nr 556975-3923,
Färgelanda, nedan kallad bolaget (Färgelanda)

Ägaren lämnar ett villkorat aktieägartillskott till bolaget så att aktiekapitalet
efter kapitaltillskottet uppgår till 100% av bolagets registrerade aktiekapital
dvs 50 000 kronor.
Parterna är överens om att bolagets styrelse ska föreslå bolagsstämman att
återbetala ägartillskottet om och när företagets bokslut visar att företagets
egna fria kapital medger det. (vinsten är tillräckligt stor). Återbetalning får
ske i etapper.
Denna överenskommelse är giltig under förutsättning att
kommunfullmäktige i Färgelanda kommun godkänner att ägartillskott
beviljas och att styrelsen för bolaget godkänner överenskommelsen.
Denna överenskommelse tecknas i två exemplar varav parterna tar var sitt.
Färgelanda 2019- _____________

Färgelanda 2019-______________

För Färgelanda kommun

För Gatersbyn 120 Fastighets AB,
556975-3923, Färgelanda

_____________________________
Tobias Bernhardsson
Kommunstyrelsens
ordförande

____________________________
Håkan Gusteus
Ordförande i styrelsen för
Gatersbyn 120 Fastighets AB
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KS § 160
Dnr KS 2019/39
Försäljning av Gatersbyn 1:120
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som inriktning arbeta vidare med
anbudsgivaren som inkommit med högsta budet och ge kommunchefen i
uppdrag att arbeta fram nödvändiga underlag för kommunstyrelsens slutliga
ställningstagande avseende försäljning av Gatersbyn 1:120.
Kommunstyrelsen beslutar att extra sammanträde genomförs 11 september
2019 kl 16.00 för att behandla ärendet.
Reservationer
Ulla Börjesson (S), Magnus Fröberg (S) och Urban Henriksson (S)
reserverar mot beslutet och antecknar följande till protokollet:
”Socialdemokraterna yrkar avslag på beslutet att som inriktning arbeta
vidare med anbudsgivaren som inkommit med högsta budet och ge
kommunchefen i uppdrag att arbeta fram nödvändiga underlag för
kommunstyrelsens slutliga ställningstagande avseende försäljning av
Gatersbyn 1:120.
Vi yrkade på att kommunen fortsatt skall äga fastigheten dock i bolagsform.
Anledningen till detta är att vi tror att man tillsammans med nuvarande
hyresgäster har en möjlighet att utveckla fastigheten i en för kommunens
näringsliv positiv utveckling. Detta är inte möjligt om man säljer fastigheten
då har man ingen påverkansmöjlighet. Finns också enligt oss allt för många
frågetecken vid en eventuell försäljning i dags läget.”
Jörgen Andersson (SD) och Karl-Erik Segersax (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
Yrkanden
Kenneth Carlsson (L), Bengt Melin (M) och Louise Blom (C) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar att som inriktning arbeta vidare med
anbudsgivaren som inkommit med högsta budet och ge kommunchefen i
uppdrag att arbeta fram nödvändiga underlag för kommunstyrelsens slutliga
ställningstagande avseende försäljning av Gatersbyn 1:120.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Jörgen Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att som
inriktning arbeta vidare med den anbudsgivare som bedriver
näringsverksamhet i fastigheten (det lägre anbudet) och ge kommunchefen i
uppdrag att arbeta fram nödvändiga underlag för kommunstyrelsens slutliga
ställningstagande avseende försäljning av Gatersbyn 1:120.
Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att inte anta något av
de inkomna anbuden utan att kommunen fortsatt äger fastigheten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kenneth Carlsson (L), Bengt Melin (M)
och Louise Bloms (C) yrkande, Jörgen Anderssons (SD) yrkande respektive
Ulla Börjessons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Kenneth Carlsson (L), Bengt Melin (M) och Louise Bloms (C) yrkande.
Kommunstyrelsen har således beslutat att som inriktning arbeta vidare med
anbudsgivaren som inkommit med högsta budet och ge kommunchefen i
uppdrag att arbeta fram nödvändiga underlag för kommunstyrelsens slutliga
ställningstagande avseende försäljning av Gatersbyn 1:120.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutar 12 juni 2019 § 136, att inte anta inkommet
anbud avseende industrifastigheten Gatersbyn 1:120. Förvaltningen ges i
uppdrag att påbörja nytt anbudsförfarande.
Nytt anbudsförfarande har genomförts och två anbud har inkommit.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 21 augusti 2019 § 155.
Kommunstyrelsens ordförande, avdelningschef
Samhällsutveckling och fastighetsförvaltare informerar.
_______
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Mark- och exploateringschefen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KS § 161
Dnr 2019/253
Renovering av avloppsanläggning Torps skola, Torps Prästgård 1:13
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta medel på totalt 1,0 Mkr för att
genomföra projektet.
Finansiering sker genom att kostnaden belastar 2019 års resultat.
Yrkanden
Ulla Börjesson (S), Kenneth Carlsson (L), Bengt Melin (M), Louise Blom
(C) och Marion Pelli (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta att tillskjuta medel på totalt 1,0 Mkr för att
genomföra projektet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ulla Börjesson (S), Kenneth Carlsson
(L), Bengt Melin (M), Louise Blom (C) och Marion Pellis (C) yrkanden och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandena.
Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunstyrelsen 18 september 2016 ska kommunen i
samband med försäljning av Torps skola utföra och bekosta renovering av
befintlig avloppsanläggning på fastigheten så att den uppfyller dagens krav
på rening. I upprättat köpeavtal säljer Färgelanda kommun Torps skola med
villkoret att kommunen ska ha genomfört renoveringen av
avloppsanläggningen senast 31 december 2019.
Med utgångspunkt från en utredning gjord av Västvatten 2016 frågade
Färgelanda Kommun, i juni 2019 tre entreprenörer om offert för att utföra
aktuell renovering. Efter inkomna offerter visade det sig att projektet skulle
kosta betydligt dyrare än beräknat. Av den anledningen har ny upphandling
genomförts enligt LOU genom förenklat förfarande eftersom projektet
skulle komma överskrida gränsvärdet. Två anbud inkom.
Beräkning av projektkostnad efter att upphandlingen genomförts. Totalt
beräknad kostnad är cirka 1 000 000 kr för att genomföra projektet.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Anledningen till den stora prisskillnaden mellan uppskattat pris 2016 och
inkomna anbud förklaras av att den befintliga anläggningen inte går att
renovera enligt de förslag vi fick 2016, då den inte hade uppfyllt kraven. I
det ursprungliga priset fanns heller ingen demonteringskostnad och inga
markarbeten var inräknade.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 21 augusti 2019 § 166.
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 7 augusti 2019.
Avdelningschef Samhällsutveckling informerar.
_______
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2019-08-07

Diarienr
KS 2019-253

Avdelning samhällsutveckling
Mark-och exploatering
Avdelningschef
Maria Wagerland
0528-567163

Kommunstyrelsen

maria.wagerland@fargelanda.se

Renovering avloppsanläggning Torps skola
Beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta medel på totalt 1,0 Mkr för att
genomföra projektet.
Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-09-18 ska kommunen i samband med
försäljning av Torps Skola utföra och bekosta renovering av befintlig
avloppsanläggning på fastigheten så att den uppfyller dagens krav på rening.
I upprättat köpeavtal säljer Färgelanda kommun Torps skola med villkoret att
kommunen ska ha genomfört renoveringen av avloppsanläggningen senast
2019-12-31.
Avloppsanläggningen är byggd i början av 1980 och består av slamavskiljning
med filtrerbädd (IVA-filter). Den är dimensionerad för 25 personekvivalenter.
Med utgångspunkt från en utredning gjord av Västvatten 2016 frågade
Färgelanda Kommun, i juni 2019 tre entreprenörer om offert för att utföra
aktuell renovering.
Detta eftersom utredningen pekade på att arbetet ”med grova uppskattningar”
skulle kosta cirka 300 000 kr exkl. moms.
Efter inkomna offerter från två av entreprenörerna visade det sig att projektet
skulle kosta betydligt mer än 300 000 kr, snarare omkring 1 000 000 kr.
Av den anledningen har nu en ny upphandling genomförts enligt LOU genom
förenklat förfarande eftersom projektet skulle komma överskrida gränsvärdet.
Två anbud inkom.
Beräkning av projektkostnad efter att upphandlingen genomförts.
Lägsta anbud: 649 500 kr
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Tjänsteskrivelse
2019-08-07

Diarienr
KS 2019-253

Oförutsett (10%): 64 950 kr
Ev sprängning, husbesiktningar etc: 300 000 kr
Totalt beräknad kostnad cirka 1 000 000 kr för att genomföra projektet.
Kommentar: Eftersom ingen geoteknisk undersökning är gjord vet vi inte hur
det ser ut i marken när vi börjar gräva. Det är därför väldigt svårt att uppskatta
kostnaden för en eventuell sprängning. Det kan vara så att sprängning inte
behövs men vi har uppskattat en kostnad för oförutsedda markarbeten till
300 000 kr.
Den nya anläggningen kommer att bestå av ett nytt reningsverk med en ny
pumpstation samt en ny brunn. I anbudet ingår även att demontera och
bortforsla befintlig anläggning samt att sanera och ta hand om massor och
andra miljöfarliga avfall.
Anledningen till den stora prisskillnaden mellan uppskattat pris 2016 och
inkomna anbud härleds till att den befintliga anläggningen inte går att renovera
enligt de förslag vi fick 2016, då den inte hade uppfyllt kraven. I det
ursprungliga priset fanns heller ingen demonteringskostnad och inga
markarbeten var inräknade.

Susanne Korduner
Kommunchef
Maria Wagerland
Avdelningschef
Samhällsutveckling

Beslutet skickas till:
Avdelning Samhällsutveckling
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KS § 155
Dnr 2019/242
Avgift för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2019
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar om ersättning för hemtjänst och hemsjukvård
i annan kommun 2019 enligt VästKoms rekommendationer enligt följande:
Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2019 med 412 kr/timma.
Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2019 med 669 kr/timma.
Ärendebeskrivning
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att
följa vissa ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst eller hemsjukvård som
utförs av annan kommun än hemkommunen.
Från 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun
att bland annat erhålla ersättning från bostadskommun för utförd hemtjänst
vid tillfällig vistelse i kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte,
utan i propositionen anges att bosättningskommunen ska ersätta
vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen
tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar VästKoms
styrelse årligen kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som
VästKom årligen anger kostnaden för utförd hemsjukvård.
Rekommendationen för 2019 utgår från omsorgsprisindex (OPI)3 för
hemtjänst.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 21 augusti 2019 § 151.
Socialnämndens beslut 26 juni 2019 § 50.
Styrelsen för VästKoms beslut 2 april 2019 § 08.
VästKoms tjänsteskrivelse i ärendet.
_______
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2019-06-26

SN 2019/73
1(12)
2019.455
2019-06-26

Socialnämnden
Plats och tid: Furåsen, Stigsvägen 2 Färgelanda, kl. 13:30-16:30
Beslutande:
Håkan Gusteus (L) Ordf
Carina Tihane (C)
Maino Svensson (C)
Kristina Ivarsson (C) tjg ersättare för
Christina Svedberg (M)
Edgardo Varas (S)
Eva-Lena Johansson (S)
Jessica Olsen (SD) tjg ersättare för Jane
Glamér (SD) §§ 49-53
Övriga närvarande:
Johan Lundh, Socialchef
Ulla Morsing, enhetschef

Närvarande ej tjänstgörande ersättare:
Eva Olsson (L)
Erika Alexandersson Stamcar (S)
Håkan Ekman tjg ersättare för Jane Glamér (SD)
§§ 54-56

Maria Lobrant, MAS
Josefine Blid, nämndsekreterare

Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i respektive paragraf

Utses att justera:

Maino Svensson (C)

Justeringsplats och tid:

Kommunkontoret, den 2 juli Paragrafer §§ 49-56
2019, kl. 11:00

Underskrifter
Ordförande:

Håkan Gusteus
Håkan Gusteus

Justerare:

Maino Svensson
Maino Svensson

Sekreterare:

Josefine Blid
Josefine Blid

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsorgan: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-06-26
Anslaget sätts upp: 2019-07-03
Anslaget tas ned: 2019-07-25
Protokollet förvaras på kommunkontoret
Underskrift

Josefine Blid
Josefine Blid
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Protokoll
2019-06-26

4(12)

Socialnämnden
§ 50
Dnr SN 2019/73
Avgift för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ersättning för
hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2019 enligt VästKoms
rekommendationer enligt följande:
Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2019 med 412 kr/timma.
Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2019 med 669 kr/timma.
Ärendebeskrivning
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att
följa vissa ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst eller hemsjukvård som
utförs av annan kommun än hemkommunen. Från 1 maj 2011 har riksdagen
beslutat om möjligheter för vistelsekommun att b l a erhålla ersättning från
bostadskommun för utförd hemtjänst vidtillfällig vistelse i kommunen.
Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den
ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemål från
flera kommuner rekommenderar VästKoms styrelse årligen kommunerna i
länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom årligen anger kostnaden
för utförd hemsjukvård. Rekommendationen för 2019 utgår från
omsorgsprisindex (OPI)3 förhemtjänst.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-18
Skrivelse VästKom avseende ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i
annan kommun 2019
Protokoll VästKom styrelse 2019-04-02

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Socialchef
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2019-06-18

Sektor omsorg
Socialchef
Johan Lundh
0528-567609
Johan.lundh@fargelanda.se

Diarienr
SN 2019/73

Kommunfullmäktige

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2019
Beslutsförslag
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ersättning för
hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2019 enligt VästKoms
rekommendationer enligt följande:
Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2019 med 412 kr/timma.
Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2019 med 669 kr/timma.
Ärendebeskrivning:
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att
följa vissa ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst eller hemsjukvård som
utförs av annan kommun än hemkommunen.
Från 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun
att b l a erhålla ersättning från bostadskommun för utförd hemtjänst vid
tillfällig vistelse i kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan
i propositionen anges att bosättningskommunen ska ersätta
vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen
tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar VästKoms
styrelse årligen kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som
VästKom årligen anger kostnaden för utförd hemsjukvård.
Rekommendationen för 2019 utgår från omsorgsprisindex (OPI)3 för
hemtjänst.

Johan Lundh
Socialchef
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Socialchef
Diariet
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Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun
2019.
Förslag till beslut:
VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta
om en ersättningsnivå under 2019 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i
annan kommun än hemkommun, enligt nedan.
Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2019 med 412 kr/timma.
Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2019 med 669 kr/timma.
Ärendet
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa
ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun
än hemkommunen.
Hemtjänst
Ersättningsnivån för 2019 rekommenderas till 412 kr/timma för biståndsbedömd
hemtjänst. 2019 års ersättningsnivå innebär en ökning med 2,7 % enligt OPI 20191 jämfört
med 2018.
Hemsjukvård
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2019 följa det
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är
för 2019 fastställt till 669 kr/timma.
Ersättningsnivån innebär en ökning med 2,9 % i enlighet med LPIK2 och beslut om
uppräkning av hälso- och sjukvårdstjänser enligt samverkansavtal för Västra
sjukvårdsregionen (2018-12-13).
Se bilagor:
Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2019
Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2019
Thomas Jungbeck

1

2

Anneli Assmundson Bjerde

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/opiochvpi.1333.html
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/lpiochlpik.1332.html

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
Box 5073, 40222 Göteborg Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg Tel: 072-707 45 50
E-post: info@vastkom.se www.vastkom.se
Organisationsnummer: 858501-2084
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Tjänsteutlåtande 19-03-12
Anneli Assmundson Bjerde
VästKom

Direktör VästKom

Utvecklingsstrateg VästKom

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2019
Ärendet
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bl.a.
erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i
kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som
bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar
VästKoms styrelse årligen kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom
årligen anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård.
Rekommendationen för 2019 utgår från omsorgsprisindex (OPI)3 för hemtjänst.
Ersättningsnivån för 2019 för hemtjänst i annan kommun är enligt rekommendation
412 kr/timma.
Faktureringsrutin hemtjänst
Den enskilde ska ansöka om hemtjänst i sin hemkommun (folkbokföringskommun). Det är
hemkommunen som beslutar om omfattningen av insatsen.
Hemkommun och vistelsekommun ska innan beslut lämnas till den enskilde, stämma av
verkställighet, inklusive omfattning och ersättning. Restid ingår i timersättningen.
Detta innebär för kommunerna i Västra Götaland att den kommun som utför
hemtjänstinsatsen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som är
överenskommit dem emellan när det gäller hemtjänstinsatsen. Det ankommer alltså på den
utförande kommunen att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på den
hemtjänst som ska ges innan fakturering sker.

3

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/opiochvpi.1333.html
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Tjänsteutlåtande 19-03-12
Anneli Assmundson Bjerde
VästKom

Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2019
Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i
ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland.
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3 § ska varje landsting erbjuda en god hälso- och
sjukvård åt dem som är bosatta i landstinget. Det innebär att kommunerna i Västra
Götaland ska ge hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om
de är kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke
kommuninvånare" med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika.
Enligt HSL 4 § kan ett landsting ge sjukvård till personer som vistas i landstingsområdet
utan att vara bosatta där. Samtliga landsting i landet har sig emellan ett avtal, det s.k.
riksavtalet för utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av
annat landsting än där den enskilde är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i
Västra Götaland att följa detta avtal sig emellan. Sålunda kommer vi också att följa den
prissättning som Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen.
Sedan 2018 har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra
sjukvårdsregionen. Detta innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer
ingår såväl distriktsköterska och sjukgymnast i kategorin ”Besök hos övriga
yrkeskategorier i primärvård (inklusive medicinsk service)”.
Ersättningsnivån för hemsjukvård för 2019 är satt till 669 kr/timma.
Ersättningsnivån innebär en ökning med 2,9 % i enlighet med LPIK4 och beslut om
uppräkning av hälso- och sjukvårdstjänser enligt samverkansavtal för Västra
sjukvårdsregionen (2018-12-13).
Faktureringsrutin hemsjukvård
När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av
med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den
enskilde. När omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid
inräknas om sådan krävs.
I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande
kommunen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man
överenskommit sig emellan när det gäller vårdsinsatsen. Det ankommer alltså på
vårdkommunen, att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som
ska ges innan fakturering sker.

4

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/lpiochlpik.1332.html
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KS § 162
Dnr 2019/138
Försäljning av mark, delar av Torsberg 1: 63, till Ödeborgs IF
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att sälja delar av Torsberg 1:63 för ett
markpris på 0.04 kr per kvadratmeter till Ödeborgs IF. Området är
ungefärligt markerat på kartbilaga 2, cirka 23 000 kvm.
Köparen skall betala samtliga kostnader i samband med köpet såsom
eventuella kostnader för vatten och avlopp, förrättningskostnader,
lagfartskostnader och övriga kostnader som hör samman med köpet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att
kommunfullmäktige godkänner försäljning enligt ovan, att delegera till
Maria Wagerland, avdelningschef Samhällsutveckling, att godkänna
erforderliga köpehandlingar samt bemyndiga henne att underteckna dessa.
Yrkande
Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar:
 att föreslå kommunfullmäktige att sälja delar av Torsberg 1:63 för ett
markpris på 0.04 kr per kvadratmeter till Ödeborgs IF. Området är
ungefärligt markerat på kartbilaga 2, cirka 23 000 kvm. Köparen skall
betala samtliga kostnader i samband med köpet såsom eventuella
kostnader för vatten och avlopp, förrättningskostnader, lagfartskostnader
och övriga kostnader som hör samman med köpet.
 att kommunstyrelsen för egen del beslutar, under förutsättning att
kommunfullmäktige godkänner försäljning enligt ovan, att delegera till
Maria Wagerland, avdelningschef Samhällsutveckling, att godkänna
erforderliga köpehandlingar samt bemyndiga henne att underteckna
dessa.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ulla Börjessons (S) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Ärendebeskrivning
Ödeborgs IF har inkommit med en förfrågan om att få köpa del av
kommunens fastighet Torsberg 1:63. Det aktuella området ligger inom
planlagt område som anger idrott. Avgränsningen utgörs av gräns för
idrottsändamål.
Av de handlingar som hittats konstateras att de anläggningar/byggnader som
finns på området verkar ägas av Ödeborgs IF. Något som dock inte helt kan
fastställas. Inga arrendeavtal/nyttjanderättsavtal finns som reglerar
byggnaderna som är belägna på kommunens mark.
Förslaget till markpris grundar sig på tidigare försäljningar av mark till
idrottsföreningar.
Sedan arbetsutskottets sammanträde har aktuell yta kontrollerats och denna
uppgår till cirka 23 000 kvm.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 21 augusti 2019 § 167.
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse inklusive kartbilaga daterad
7 augusti 2019.
Ödeborgs IF:s förfrågan om marköverlåtelse daterad den 11 april 2019.
Avdelningschef Samhällsutveckling informerar.
_______
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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Samhällsutveckling
Avdelningschef
Maria Wagerland
0528-567163

Diarienr
KS 2019-138

Kommunstyrelsen

Försäljning av mark, delar av Torsberg 1:63, till Ödeborgs IF
Beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar att:
sälja delar av Torsberg 1:63 för ett markpris på 0.04 kr per kvadratmeter till
Ödeborgs IF. Området är ungefärligt markerat på bifogad kartbilaga 2.
Köparens skall betala samtliga kostnader i samband med köpet såsom eventuella
kostnader för vatten och avlopp, förrättningskostnader, lagfartskostnader och övriga
kostnader som hör samman med köpet.
Kommunstyrelsen beslutar att:
under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner försäljning enligt ovan
delegera till Maria Wagerland, avdelningschef Samhällsutveckling, att godkänna
erforderliga köpehandlingar samt bemyndiga henne att underteckna dessa.
Ärendebeskrivning
Ödeborgs IF har inkommit med en förfrågan om att få köpa del av kommunens
fastighet Torsberg 1:63 enligt bilagd skrivelse, bilaga 1.
Det aktuella området ligger inom planlagt område som anger idrott. Avgränsningen
utgörs av gräns för idrottsändamål.
Av de handlingar som hittats konstateras att de anläggningsar/byggnader som finns
på området verkar ägas av Ödeborgs IF. Något som dock inte helt kan fastställas.
Inga arrendeavtal/nyttjaderättsavtal finns som reglerar byggnaderna som är belägna
på kommunens mark.
Förslaget till markpris grundar sig på tidigare försäljningar av mark till
idrottsföreningar.
Susanne Korduner
Kommunchef

Maria Wagerland
Avdelningschef samhällsutveckling
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Beslutet skickas till:
Ödeborgs IF
Bilaga 1: Skrivelse från Ödeborgs If
Bilaga 2: Karta som visar det aktuella området till försäljning
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Diarienr
KS 2019-138

2

Bilaga 1
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KS § 165
Dnr 2019/215
Begäran om ändring av stadgar för stiftelsen för Dalslands kanals
framtida bestånd
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att Färgelanda kommun för sin del inget har
att erinra mot stiftelsens styrelses förslag till ändringar av stadgarna för
stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för ”Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd” har efter ett
ägarsamråd föreslagit att stiftarna antar ett antal ändringar av stadgarna.
Förslaget till ändringarna är en följd av
 förändrad organisation inom region Värmland
 att Dalslandskommunernas kommunalförbund som valt vissa av
ledamöterna/ersättarna i styrelsen inte längre är verksam,
 behovet att förtydligande av begreppet ”regionen”.
Dessutom föreslås Dalslands Kanal AB:s rätt att utse ledamot/ersättare i
stiftelsens styrelse upphöra. Styrelsens storlek minskar därigenom från sex
ledamöter/ersättare till fem.
Ändringar:
§ 2 i stadgarna
Ändring med anledning av att kommunalförbundet Region Värmland som
svarat för stiftaren Värmlands läns landstings uppgifter har upphört den
1 januari 2019. Huvudmannaskapet övertas av region Värmland. I sak torde
ändringen inte påverka stiftelsens arbete.
§ 2, 7, och 8 i stadgarna
Redaktionell ändring – Den tidigare benämningen ”regionen” förtydligas till
Västra Götalandsregionen
§ 4 i stadgarna
Uppgiften av välja ledamot/ersättare som ska representera kommunerna
Åmål, Mellerud, Dals-Ed, Bengtsfors och Färgelanda i styrelsen överlämnas
till Fyrbodals Kommunalförbund. Det valet har tidigare gjorts av
Dalslandskommunernas Kommunalförbund som numera har upphört.
Teoretiskt innebär förslaget att även andra kommuner än stiftarna kan
påverka sammansättningen av styrelsen. Kommunledningskontoret
Justering

Utdragsbestyrkande
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förutsätter i beslutsförslaget att de kommuner som inte ingår i kretsen
stiftare håller en låg profil när valen förrättas.
Dalslands Kanal AB fråntas möjligheten att välja representant i styrelsen.
Förslaget innebär att jävsproblematik och dubbla lojaliteter kan undvikas.
Stiftelsen är en av ägarna till Dalslands Kanal AB och genom ändringen
tydliggörs hur stiftelsens ombud vid bolagsstämman i bolaget ska utses.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 21 augusti 2019 § 160.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 31 juli 2019.
Stiftelsens begäran om stadgeändring daterad 4 juni 2019.
_______
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2019-07-31
Kommunledningskontoret
Marianne Martinsson
0528-56 71 04 / 0766-35 25 89
marianne.martinsson@fargelanda.se

Diarienr:
2019/215

Kommunstyrelsen

Ändring av stadgarna för stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd
Beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar att Färgelanda kommun för sin del inget har att erinra mot
stiftelsens styrelses förslag till ändringar av stadgarna för stiftelsen för Dalslands kanals
framtida bestånd.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för ”Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd” har efter ett ägarsamråd
föreslagit att stiftarna antar ett antal ändringar av stadgarna.
Förslaget till ändringarna är en följd av
- förändrad organisation inom region Värmland
- att Dalslandskommunernas kommunalförbund som valt vissa av
ledamöterna/ersättarna i styrelsen inte längre är verksam,
- behovet att förtydligande av begreppet ”regionen”
Dessutom förslås Dalslands Kanal AB:s rätt att utse ledamot/ersättare i stiftelsens styrelse
upphöra. Styrelsens storlek minskar därigenom från sex ledamöter/ersättare till fem.
Ändringarna
§ 2 i stadgarna
Ändring med anledning av att kommunalförbundet Region Värmland som svarat för
stiftaren Värmlands läns landstings uppgifter har upphört den 1 januari 2019.
Huvudmannaskapet övertas av region Värmland. I sak torde ändringen inte påverka
stiftelsens arbete.
§ 2, 7, och 8 i stadgarna
Redaktionell ändring – Den tidigare benämningen ”regionen” förtydligas till Västra
Götalandsregionen
§ 4 i stadgarna
Uppgiften av välja ledamot/ersättare som ska representera kommunerna Åmål, Mellerud,
Dals-Ed, Bengtsfors och Färgelanda i styrelsen överlämnas till Fyrbodals
kommunalförbund. Det valet har tidigare gjorts av Dalslandskommunernas
Kommunalförbund som numera har upphört. Teoretiskt innebär förslaget att även andra
kommuner än stiftarna kan påverka sammansättningen av styrelsen.
Kommunledningskontoret förutsätter i beslutsförslaget att de kommuner som inte ingår i
kretsen stiftare håller en låg profil när valen förrättas.
Dalslands kanal AB fråntas möjligheten att välja representant i styrelsen. Förslaget innebär
att jävsproblematik och dubbla lojaliteter kan undvikas.
Stiftelsen är en av ägarna till Dalslands kanal AB och genom ändringen tydliggörs hur
stiftelsens ombud vid bolagsstämman i bolaget ska utses.

Susanne Korduner
Kommunchef
Marianne Martinsson
Kommunsekreterare

Sidan 1(1)
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KS § 166
Dnr 2019/230
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön revidering
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till revidering av lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Ärendebeskrivning
Enligt 8 kapitlet 1 § regeringsformen meddelas föreskrifter av riksdagen
genom lag och av regeringen genom förordning. Föreskrifter kan också,
efter bemyndigande av riksdagen eller regeringen, meddelas av andra
myndigheter än regeringen och av kommuner. Reglerna i 8 kapitlet
regeringsformen möjliggör att viss angiven föreskriftsrätt inte delegeras till
kommunalförbund.
Nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
fastställdes av respektive kommuns fullmäktige under 2014. Förslaget är
reviderat utifrån lagändringar, laghänvisningar och vissa redaktionella
ändringar.
Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund beslutar vid sitt
sammanträde 14 juni 2019 § 18, att rekommendera berörda
kommunfullmäktige att fastställa förslag till revidering av Lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 21 augusti 2019 § 161.
Dalslands miljö- och energiförbunds protokoll 14 juni 2019 § 18.
Dalslands miljö- och energinämnds protokoll 3 maj 2019 § 31.
Förslag Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön –
revidering.
_______
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för
Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner, antagna av
Dalslands Miljö- och energiförbunds direktion 2019att gälla fr.o.m. 2019Fastställda av:
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Bengtsfors kommun 2019Dals-Eds kommun 2019Färgelanda kommun 2019Melleruds kommun 2019-

Med stöd av 9 kap. paragraferna 7-8 och 10-13 (SFS 1998:808) och 14 kap. 20 §
miljöbalken upphävts genom lag (2016:781) samt paragraferna 13, 17, 37 och 39-40
och 42 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) meddelar
Kommunfullmäktige i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud följande lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Ansvarig nämnd för tillsyn av
dessa lokala föreskrifter är Dalslands miljö- och energinämnd.
Med kommunerna menas i nedanstående text Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Melleruds kommuner.

1 § Inledande bestämmelser
Utöver bestämmelserna i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

2 § Tillstånd för annan avloppsanordning än WC inom vissa
områden
Det krävs tillstånd av Dalslands miljö- och energinämnd för att inrätta sådan avloppsanordning som vanligen är anmälningspliktig, se punkt 3 under upplysning, exempelvis
avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten, inom befintliga och tillkommande vattenskyddsområden för yt- och grundvattentäkter samt det område som
har märkts ut på kartbilaga 1a-1f. (Detta innebär Köpmannebro runt Dalsjön, Järns
Sandar, Näs Sandar och ett område runt sjön Nären i Melleruds kommun samt ett
sammanhängande område runt Östersjön och Ellenösjön i Färgelanda kommun.
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Upplysning:
Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
krävs det tillstånd av miljö- och energinämnden för att:
1. Inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas och som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till, eller
2. ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning
Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
krävs anmälan till Dalslands miljö- och energinämnd för att
3. Inrätta annan avloppsanordning än vad som anges i punkterna 1-2.
Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte för avloppsanordning som kräver tillstånd
enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § - upphävts genom (2013:262) § 22 - förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Tillstånd krävs inte heller om
avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän
avloppsanläggning.

3 § Anmälan om förmultningstoalett inom hela kommunen
Det krävs anmälan till Dalslands miljö- och energinämnd för att, inom kommunerna,
inrätta annat slag av toalett än vattentoalett såsom:
1. Förmultningstoalett, med eller utan urinseparering där vattenspolning* saknas,
2. Eltoalett eller frystoalett,
3. Torrtoalett med latrinkompostering, med eller utan urinseparering där
vattenspolning* saknas.
Upplysning: *Om vattenspolning sker av urin till urintank så krävs tillstånd enligt
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

4 § Installation av värmepump
Tillstånd
Det krävs tillstånd av Dalslands miljö- och energinämnd för att inrätta installera
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten
inom kommunerna.
Upplysning: vissa undantag finns enligt gällande lagstiftning, se ansökningsblanketten.

5 § Tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser
Det krävs tillstånd av Dalslands miljö- och energinämnd för att inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser hålla:
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Se undantag nedan.
3. Orm.
Tillståndskravet gäller även inom tillkommande detaljplaner.
Undantag från krav att söka tillstånd gäller för hållande av sex eller färre hönor.
Tillstånd krävs dock alltid för hållande av tupp.
Undantag från krav att söka tillstånd gäller detaljplaner/områdesbestämmelser där det
inte finns bostadshus, exempelvis detaljplaner för vindkraftsparker.
Dispens kan sökas enligt § 14 nedan.
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6 § Spridning av gödsel inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser
Inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser gäller för spridning av
naturligt gödsel, slam eller annan orenlighet (t.ex. humanurin) att:
1. Spridning får inte ske närmare dricksvattentäkt än 50 meter. Vid olämplig lutning
eller genomsläpplig jordart kan större säkerhetsavstånd behövas.
2. Spridning av gödsel i närheten av vattendrag och vattentäkter ska ske så att
dessa inte förorenas. Särskild försiktighet ska iakttas på fält som sluttar mot
vattendrag eller vattentäkt, samt där översvämningar regelbundet inträffar.
Längs öppna diken, bäckar och andra vattendrag, som är vattenförande under
huvuddelen av året ska, som huvudregel, en minst 15 meter bred skyddszon
undantas från gödselspridning. Vid spridning med direkt efterföljande
nedbrukning, eller där det finns en minst 5 meter bred permanent bevuxen
skyddszon anlagd längs vattendraget, får dock avståndet minskas till 5 meter.
Inom områden där markytans lutning vid vattendraget helt omöjliggör ytavrinning
till diket/vattendraget, och om en spridningsteknik med exakt spridningsbild
används, får spridning ske ut till 0,5 meter från vattendraget. I den mån minst 5
meter breda skyddszoner saknas längs öppna diken, bäckar och andra
vattendrag, som är vattenförande under huvuddelen av året, inom eller
gränsande till företagets spridningsarealer, bör sådan anläggas. Sluttande strandzoner längs vattendrag räknas inte som sådan skyddszon utan den ska finnas
inom åkermarken. Skyddszoner ska vara ständigt gräsbevuxna, och får brytas för
nyinsådd högst en gång vart femte år. Där markytans lutning omöjliggör ytavrinning till diket/vattendraget är en halv meters skyddszon tillräcklig.
3. Tidpunkten för spridning ska anpassas till rådande vindförhållanden så att
närliggande bostäder inte kommer direkt i vindriktningen och bör undvikas under
helger om olägenhet för närboende kan befaras.
Dispens från gödslingskrav enligt denna paragraf kan sökas enligt § 14 nedan.
Dispens kan sökas enligt § 14 nedan.
Upplysning: Utöver detta gäller Statens Jordbruksverks föreskrifter om försiktighetsmått
vid spridning av gödsel. Om villkor har meddelats i tillståndsbeslut från Länsstyrelsen
gäller inte reglerna i denna paragraf.

7 § Anmälan om gödselstad inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser
Anmälan till Dalslands miljö- och energinämnd krävs av den som avser att ordna en
gödselstad eller annan uppläggningsplats för djurspillning inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser.
Undantag från krav på att anmäla gödselstad gäller detaljplaner/områdesbestämmelser
där det inte finns bostadshus, exempelvis detaljplaner för vindkraftparker.

8 § Förbud mot tomgångskörning inom hela kommunen
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång i högst en
minut.
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Detta gäller inte:
1. Om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
2. Om motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets
ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som
avser uppvärmning.
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning,
bomfällning, vid järnvägsövergång eller färja.
Dispens från tomgångskörningsförbudet enligt denna paragraf kan sökas enligt § 14
nedan.
Dispens kan sökas enligt § 14 nedan.

9 § Eldning av småskaliga fastbränslen inom vissa områden med
låg luftomsättning
Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en panna
som inte är miljögodkänd enligt Boverkets byggregler BFS 2011:6 eller försedd med
ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 1 april – 30 oktober samt under övrig tid då
låg luftomsättning råder, inom de områden som har märkts ut på kartbilaga 2a-2d.
Dispens från bestämmelserna med krav i samband med eldning av småskaliga
fastbränslen enligt denna paragraf kan sökas enligt § 14 nedan.
Dispens kan sökas enligt § 14 nedan.
Upplysning: Kartbilagorna har tagits fram med stöd av luftvårdsförbundet Luft i Västs
ventilationsberäkning för de senaste 8 åren, inom område med detaljplan i kommunerna.
Vid eldning med pellets eller spannmålsbrännare krävs ingen ackumulatortank. I
normalfallet bör inte en ackumulatortank vara mindre än 1500 liter vid 110 liters
ledstadvolym och aldrig mindre än vad ett vedinlägg kan lagra. Vid mindre ledstadsvolym
än 110 liter bör ackumulatortanken inte vara mindre än 750 liter.
Ackumulatorsystemet bör vara förberett för användning av solvärme.

10 § Skötsel av eldning med småskaliga fastbränslen inom hela
kommunen
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller följande:
• All eldning ska ske med god lufttillförsel och under hög temperatur så satt en så
fullständig förbränning som möjligt erhålls. Så kallad pyreldning får ej ske.
• Ved och annat bränsle ska vara torrt med en högsta fukthalt på 25% om inte
anläggningens konstruktion och förbränningsteknik är avsedd för annat.
• Pannan får endast eldas med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd
för. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå i obehandlat trä som inte är
förorenat. Material som inte är avsett som bränsle eller som är avfall o dyl (t.ex.
förpackningar, emballageplast eller annan plast, impregnerat eller målat virke,
spånskivor eller liknande material) får inte eldas.
• Pellets eller briketter som ledas i villapannor bör uppfylla kraven enligt svensk
standard (SS 18 71 20) SS-EN ISO 17225-2:2014. Vid pelletseldning ska bränslet vara
anpassat till den aktuella pelletsbrännaren, särskilt med avseende på storlek och
askhalt.
• Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska
finnas hos ägaren av anläggningen under minst 5 år.
Dispens från bestämmelserna med skötsel och ledning enligt denna paragraf kan sökas
enligt § 14 nedan.
Dispens kan sökas enligt § 14 nedan.
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11 § Eldning utomhus och eldning av halm
Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller
områdesbestämmelser är förbjuden under tiden 15 april – 30 september. Påsk- och
valborgsmässoeld är dock tillåten, vid offentliga tillställningar krävs tillstånd. Regler om
transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens
renhållningsföreskrifter. Eldning får aldrig ske av annat avfall eller i strid med gällande
brandföreskrifter.
Det är förbjudet att bränna halm på åkermark i kommunerna.
Det är förbjudet att öppet bränna halm utomhus i kommunerna.
Dispens från bestämmelserna mot bränning av halm enligt denna paragraf kan sökas
enligt § 14 nedan.
Dispens kan sökas enligt § 14 nedan.
Upplysning: Restriktioner för förbränning av trädgårdsavfall och annat avfall finns eller
ska införas i respektive kommuns renhållningsordning. Eldning får aldrig ske i strid mot
aktuella brandföreskrifter. (Denna upplysning tillhörde § 10 tidigare)
Anmärkning: Utsläppen av partiklar och cancerframkallande ämnen anses vara mycket
stor från öppen halmförbränning och halmen ska ses som en resurs att återföra inom
djurhållningen eller återföras till marken. Detta var med i § 11 tidigare, ska den tas bort?

12 § Ansökan och anmälan
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller
anmälan till Dalslands miljö- och energinämnd enligt lokala föreskrifter meddelade med
stöd av 37, 39, 40 och 42 §§ i förordningen vara skriftlig och innehålla de uppgifter som
behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att
bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

13 § Straffbestämmelser
I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

14 § Dispens
Dalslands miljö- och energinämnd får medge dispens från vad som gäller enligt 5, 6, 8,
9, 10 eller 11 12 §§ i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från
miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.
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15 § Avgifter
Dalslands miljö- och energinämnd får ta ut avgift för prövning av ansökningar om
tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa
lokala föreskrifter enligt aktuell taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
som Kommunfullmäktige i respektive kommun antagit.

16 § Föreskrifterna träder i kraft
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft 2019-XX-XX. Tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifter som antagits av respektive kommunfullmäktige i Bengtsfors, Dals-Eds,
Färgelanda eller Melleruds kommuner upphör därmed att gälla. Äldre lokala hälsoskyddsföreskrifter i kommunerna ska tillämpas på ärenden som har inletts före
2009-10-12.
Bifogas: Kartbilaga 1a-f och 2 a-d.
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