
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-04-28 

 

Kommunstyrelsen 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen av §§ 79-80 har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen  
Sammanträdesdatum: 2021-04-28 

Anslaget sätts upp: 2021-04-28 
Anslaget tas ned: 2021-05-20 

Protokollet förvaras på kommunkontoret 

Underskrift 
Josefine Blid 

Datum och tid: onsdag 28 april 2021, kl. 08:15-12:15 
Plats: Kommunkontoret, sammanträdeslokal Beredskap/ distans, 
Färgelanda 

Beslutande: 
Se sida två 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: 
Se sida två 

Övriga närvarande: 
Se sida två 

Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i respektive 
paragraf. 

Sammanträde med kommunstyrelsen som genomförs digitalt utifrån 
pågående pandemirestriktioner är inte offentligt/öppet för allmänheten då 
möjligheten att följa sammanträdet inte är möjligt. 

Utses att justera: Kerstin Fredriksson (S)            

Justeringsplats och tid: Kommunhuset, onsdagen den 28 
april 2021, kl. 15:00  

Paragrafer 79-80 

Underskrifter 

Ordförande: 
Tobias Bernhardsson 

Justerare: 
Kerstin Fredriksson         

Sekreterare: 
Josefine Blid 
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Kommunstyrelsen 

Justering Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Tobias Bernhardsson (C) ordf 
Louise Blom (C) 
Leif Söderquist (C) 
Sandra Hallberg (C) 
Kenneth Carlsson (L) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Ulla Börjesson (S) 
Magnus Fröberg (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Bengt Melin (M) tjänstgörande ersättare för Linda Jansson (M) 
Kerstin Fredriksson (S) tjänstgörande ersättare för Urban Henriksson (S) t
Jessica Olsen (SD) tjänstgörande ersättare för Jörgen Andersson (SD) t

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Birgitta Mehamedi Örn (C) 
Bo Ljung (L) 

Övriga närvarande 
Katrin Siverby, kommunchef 
Sylvia Jonefelt, personalföreträdare 
Izabel Johansson, kommunsekreterare 
Josefine Blid, nämndsekreterare 
Kristina Olsson, ekonomichef 
Tünde Pettersson, samhällsutvecklingschef 
Anna-Lena Sörensson, planingenjör 

Övriga deltagare anges i respektive paragraf 
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Kommunstyrelsen 

Justering Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

Remisssvar – betänkande 
Tillgängliga stränder, ett mer 
differentierat strandskydd SOU 
2020:78 
Samråd inom vattenförvaltning i 
Västerhavets vattendistrikt 2021-
2027 

4 - 5 

6 - 8 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 79  Dnr 2021/93 
Remisssvar – betänkande Tillgängliga stränder, ett mer differentierat 
strandskydd SOU 2020:78 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt gemensamma 
skrivelsen daterad 2021-04-13 till Miljödepartementet via Bengtsfors 
kommun avseende betänkandet kring strandskyddsutredningen Tillgängliga 
stränder, SOU 2020:78. 
 
Remissyttrandet innebär att kommunstyrelsen yttrar sig om betänkandet 
gemensamt med Dalslandskommunerna samt Årjäng för att belysa 
Dalslands säregna natur och problematik kring strandskyddet.  
Dalsland består av landsbygdskommuner där en lättnad i 
strandskyddsreglerna för just landsbygden hade gett ökade möjligheter att få 
flera att flytta hit och bosätta sig i attraktiva lägen.   

 
Paragrafen förklaras omedelbar justerad 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Miljödepartementet fick i uppdrag att föreslå författningsändringar och 
andra åtgärder som medför att strandskyddet görs om i grunden genom en 
ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder 
varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Det ska i 
direktivet bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden, förbättra 
förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet i områden med lågt 
exploateringstryck, bibehålla eller förstärka strandskyddet för att värna 
obrutna strandlinjer samt att det lokala inflytandet ska öka. 
 
Utredarna har nu lämnat över ett betänkande till miljödepartementet som är 
ute på remiss till 3 maj. Ledande politiker i Dalslandskommunerna och 
Årjäng har beslutat att gå samman för att gemensamt belysa de perspektiv 
och förutsättningar som vår delregion har. Tjänstepersoner i respektive 
kommun har samlat in åsikter och ståndpunkter som utmynnat i en 
gemensam skrivelse, bilagd tjänsteskrivelsen. 
Sammanfattningsvis trycker skrivelsen på att det lokala inflytandet inte 
kommer att öka i den grad direktivet anger.  
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
 
Beslut KSAU, dat 2021-04-21 
Remissvar- betänkande tillgängliga stränder, 2021-04-13 
Missiv, dat 2021-04-13 
Strandskydd Färgelanda kommun, dat 2021-04-22, 
Sammanfattning strandskyddsutredningen, dat 2021-04-22 
 
 
Beslutet skickas till 
Planingenjören 
Bengtsfors kommun 
 
___ 
 
 
 
 
 

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-04-28 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 80  Dnr 2020/255 
Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets vattendistrikt 2021-2027 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att avge bilagt yttrande från den 8 april 2021 
som sitt eget.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att begära överprövning hos Regeringen av 
åtgärdsprogrammet då kommunen anser att vattenmyndighetens föreslagna 
åtgärder strider mot gällande författningar – som påtalas även av 
förevarande samrådsyttrande.   
 

Paragrafen förklaras omedelbar justerad 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i 
Västerhavets vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med 
åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027. Dessa 
förslag samråds under sex månader, 1 november 2020–30 april 2021. 
Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten 
senast den 30 april 2021.  
 
Dessa tjänstesynpunkter på remissen behandlar inte allt i materialet, dels 
beroende på att strukturen i dokumenten i stort är oförändrad jämfört med 
nuvarande FP, ÅP och MKN, dels på att materialet är omfattande och tiden 
ej medgivit en detaljerad granskning av allt innehåll. Synpunkterna har 
fokus på vattenförvaltningen och vattenvårdsarbetet på lokal nivå, i våra 
avrinningsområden i kommunen. 
 
Alla länder i Europeiska unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam 
vattenpolitik, som styrs av det så kallade vattendirektivet, 2000/60/EG. 
Syftet med direktivet är att skydda och förbättra vattenkvaliteten i 
vattendrag, sjöar, grundvatten och kustnära havsområden. En viktig del i 
arbetet är att alla berörda, såväl myndigheter som organisationer, företag 
och privatpersoner, ska kunna vara delaktiga. Samrådet syftar till att samla 
in synpunkter från olika aktörer så att beslut kan fattas utifrån ett så brett 
underlag som möjligt. Med väl underbyggda och förankrade beslut har vi 
bättre förutsättningar att bevara och förbättra Sveriges vatten. 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Detta material ingår i samrådet   
 
Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 
Förvaltningsplanen beskriver i stora drag hur vattnen i distrikten mår, hur de 
övervakas och förvaltas. Den blickar också framåt och pekar ut riktningen 
för förvaltningen av vattenmiljön i distriktet på både kort och lång sikt. 
Förvaltningsplanen för 2021–2027 är indelad i tio kapitel plus ett antal 
bilagor. Tillsammans med miljökvalitetsnormerna och åtgärdsprogrammet 
är förvaltningsplanen vattenmyndigheternas viktigaste verktyg för att kunna 
genomföra vattendirektivet i Västerhavets vattendistrikt.  
 
Förslag till miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt  
Miljökvalitetsnormer säger vilken kvalitet ett vatten ska ha vid en viss 
tidpunkt och är målet för förbättringsåtgärderna i åtgärdsprogrammet. 
Vattnets kvalitet bedöms efter många faktorer, både ekologiska och 
kemiska. Normalt sett ska en vattenförekomst nå minst ”god status”. Ibland 
finns det dock anledning att göra undantag och tillåta att vattnet inte 
behöver nå upp till god status, eller att god status ska nås vid en senare 
tidpunkt. Vattendelegationen i vattendistriktet beslutar om 
miljökvalitetsnormerna som publiceras på webbplatsen 
vattenmyndigheterna.se. Kapitel 7 i förvaltningsplanen beskriver mer hur 
miljökvalitetsnormerna fungerar.   
 
Förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt  
Åtgärdsprogrammet talar om för myndigheter och kommuner vad de 
behöver göra för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Dessa åtgärder 
är av administrativ art, vilket ofta innebär att myndigheter och kommuner i 
sin tur ställer krav på olika aktörer att vidta fysiska åtgärder som förbättrar 
vattenmiljön. Åtgärdsprogrammet beskriver även de samhällsekonomiska 
konsekvenserna av åtgärderna liksom de förväntade konsekvenserna för 
miljön.  
 
 
Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka  
Delförvaltningsplanen innehåller en beskrivning av de tilltagande 
problemen med vattenbrist. Vad är det som orsakar vattenbrist och vilka 
effekter ger det i samhället? Planen beskriver vad som sker för att åtgärda 
och förebygga problemen, inte minst inom vattenförvaltningsarbetet. Den 
innehåller också förslag till ytterligare åtgärder, utöver de som finns i 
distriktets åtgärdsprogram för vatten. Dokumentet ger också en 
internationell utblick och en bild av hur ett framtida klimat kan påverka 
vattenbristen.   
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Miljökonsekvensbeskrivning  
Miljökonsekvensbeskrivningen till Åtgärdsprogram 2021–2027 identifierar 
och beskriver den betydande miljöpåverkan som det kan medföra att 
genomföra åtgärdsprogrammet. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer 
inte att revideras efter samrådet. Synpunkter som gäller 
miljökonsekvenserna kommer istället att beaktas vid beslut om att fastställa 
åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer. 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse-Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer, dat 2021-04-09, 
Yttrande- Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer, dat 2021-.04-09, 
Beslut KS 2021-03-31, § 57,Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets 
vattendistrikt 2021-2027, 
Följebrev och underlag Samråd för bättre vatten, 2021-2027, dat 2021-01-
20, 
Möjlighet till dialog kring Vattenmyndigheternas Samråd inom 
vattenförvaltning i Västerhavets vattendistrikt 2021-2027, 
Missiv Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets vattendistrikt 2021-
2027, handlingar nås via hemsida, 2020-10-30, 
Följebrev samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets vattendistrikt 2021-
2027, dat 2020-10-30. 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Västra Götaland Samrådssvar dnr 537-47542-2020  
Vattenmyndigheten i Västerhavet 
Samhällsutvecklingschef 
 
___ 
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