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Jörgen Andersson          
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Ordförande, Tobias Bernhardsson (C)  
1:e vice ordförande, Linda Jansson(M), ersätts av Bengt Melin(M) §§ 136–
142, ersätts av Bo Ljung (L) §§ 143–157  
Louise Blom (C), ersätts av Birgitta Mehamedi Örn (C)  
Sandra Hallberg (C)  
Leif Söderquist (C)  
Kenneth Carlsson (L), §§ 136–162 
Jörgen Andersson (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Ulla Börjesson (S)  
Urban Henriksson (S), §§ 136–152 
Magnus Fröberg (S), ersätts av Kerstin Fredriksson (S)  
 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Bo Ljung (L), §§ 136–142 
 
Övriga närvarande 
Katrin Siverby, kommunchef 
Kristina Olsson, ekonomichef  
Tünde Petersson, samhällsutvecklingschef 
Per Wahlén, administrativchef §§141–142 
Johan Lundh, socialchef §§141–142  
Anna Gunnervik, barn och utbildningschef §§141–142  
Henrik Röste, IT-strateg §§ 141–142  
Katrin Axberg, ekonom  
Sylvia Jonefelt, personalföreträdare §§136–153  
Josefine Blid, nämndsekreterare §§ 136–154 
Iris Zell, fastighetsförvaltare §§141–142, §153  
Lillan Fahlstedt, folkhälsostrateg §148  
Anna Lena Sörensson, planingenjör §149 
Marie Böngren, samordnare bibliotek §§148–150  
Malin Eriksson, enhetschef måltidsenheten §149–151  
Ulf Nilsson, enhetschef teknik §152  
Katrin McCann, miljöstrateg på Dalslands miljö och energiförbund §136  
Angelika Samuelsson, energi- och miljöstrateg på Dalslands miljö och 
energiförbund §141  
Per Carlsson, Nordic real estate management §§ 141-142  
Inger Fredriksson, Nordic real estate management §§ 141-142  
Boki Vojvodic, Nordic real estate management §§ 141-142  
Peter Johansson, VD västvatten §143 
Ann-Marie Jacobsson, ordförande Färgelanda vatten §143 
Tony Grantz, hydrogeolog på västvatten §143–147 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Tony Bengtsson, kommunpolis §148  
Linda Andersson, nämndsekreterare 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Innehållsförteckning 

 
 Ändringar på föredragningslistan   
§ 136 Remiss om bildandet av 

naturreservatet Kroppefjälls norra 
våtmarker i Färgelanda kommun 

2021/184  

§ 137 Rapporter   
§ 138 Meddelanden   
§ 139 Delegationsbeslut   
§ 140 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

protokoll 2021-09-22 
  

§ 141 Information- Energiuppföljning 
2020, Angelika Samuelsson 
Dalslands miljö och 
energiförbund 

2020/258  

§ 142 Återrapport- 
Lokalförsörjningsplan, Färgelanda 
kommun 

2020/264  

§ 143 Rådanefors avloppsreningsverk 2019/42  
§ 144 Vattenskyddsområde Stigen 2021/133  
§ 145 Vattenskyddsområde Gatersbyn 2 2021/134  
§ 146 Vattenskyddsområde Rådanefors 2021/135  
§ 147 Vattenskyddsområde Rösäter 2021/136  
§ 148 Medborgarlöfte 2021 Färgelanda 

kommun 
2020/291  

§ 149 Remiss om regional fysisk 
planering PBL- VGR som 
regionplaneorgan 

2021/86  

§ 150 Biblioteksavgifter i Färgelanda 
kommun från 2022 

2021/189  

§ 151 Måltidsavgifter äldreomsorgen i 
Färgelanda kommun 2022 

2021/206  

§ 152 Renhållningsavgifter i Färgelanda 
kommun från 2022 

2021/209  

§ 153 Lokal- och anläggningsavgifter i 
Färgelanda kommun från 2022 

2021/205  

§ 154 Ekonomisk rapport 2021/5  
§ 155 Beslut om Mål- och resursplan 

2022-2024 
2021/29  

§ 156 Sammanträdesplan 2022 
Kommunstyrelsen 

2021/138  

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-09-29 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

§ 157 Sammanträdesplan 2022 
Kommunfullmäktige 

2021/137  

§ 158 Kommunchefens information 2021/13  
§ 159 Planering för fortsatt arbete med 

Propia, Ensolution & Strandska 
samt uppföljning handlingsplan 
förändringsarbete avseende 
styrning-,lednings-och 
arbetsmiljöfrågor 

2020/184  

§ 160 Information- Samverkan i 
Dalsland 

  

§ 161 Information- Det goda livet i 
dalsland 

2021/37  

§ 162 Information- Campus Dalsland 2020/235  
§ 163 Deltagande på distans vid 

sammanträden 
2021/213  
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS §    
Ändringar på föredragningslistan 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Följande förändringar görs på dagens föredragningslista: 
 
Nedanstående informationspunkter lyfts upp på dagordningen och behandlas 
i nedanstående ordning efter ärende 1 ” Remiss om bildandet av 
naturreservatet Kroppefjälls norra våtmarker i Färgelanda kommun” 

- Rapporter 
- Meddelanden 
- Delegationsbeslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2021-09-22  

 
Under informationsärendet rapporter läggs rapport ”Snabb protokoll 
Fyrbodals direktionsmöte, 2021-09-23 ” till. Rapporten har skickats ut till 
kommunstyrelsens ledamöter tidigare under dagen.  
 
Ett nytt ärende ”Deltagande på distans vid sammanträden” som beretts på 
KSAU den 22 september läggs till sist på dagordningen.  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 136  Dnr 2021/184 
Remiss om bildandet av naturreservatet Kroppefjälls norra våtmarker 
i Färgelanda kommun 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen antar yttrande enligt förslag från Dalslands Miljö- och 
Energiförbund daterat 2021-08-23 
 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 

Ärendebeskrivning 
 

Länsstyrelsen har upprättat förslag till beslut med föreskrifter och 
avgränsning samt förslag till skötselplan för naturreservatet Kroppefjälls 
norra våtmarker. Länsstyrelsen önskar yttrande senast den 1 oktober 2021. 
 
Färgelanda kommun och Dalslands miljö- och energiförbund ser positivt på 
länsstyrelsens förslag till naturreservatet ”Kroppefjälls norra våtmarker”. 
Särskilt positivt är att länsstyrelsen inte förbjuder bete och att någon form av 
betesdrift kan vara tänkbar som skötselstrategi. Detta är positivt både ur 
kulturhistorisk synpunkt och en framgång för den biologiska mångfalden i 
området. Färgelanda kommun och Dalslands miljö- och energiförbund 
välkomnar samverkansinitiativ för hållbar markanvändning på Kroppefjäll 
och i hela landskapet. I övrigt har kommunen och förbundet inget att erinra 
mot förslaget till naturreservatet ”Kroppefjälls norra våtmarker”. 

 
Beslutsunderlag 
Genomgång av miljöstrateg på Dalslands miljö och energiförbund, 2021-09-
29 
Tjänsteskrivelse kommunchef, 2021-09-09 
Förslag till yttrande på remiss om bildandet av naturreservatet Kroppefjälls 
norra våtmarker i Färgelanda kommun 
Dalslands miljö- och energinämnd, 2021-08-23  
Remiss om bildandet av naturreservatet Kroppefjälls norra våtmarker i 
Färgelanda kommun, 2021-08-19 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Dalslands Miljö- och Energiförbund 
Sektor Samhällsutveckling 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 137   
Rapporter 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger rapporterna till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Förtroendevalda med uppdrag i olika organ har att skriftligen rapportera om 
beslut/händelser från dessas sammanträden och som kan komma att påverka 
Färgelanda kommun.  
 
Skriftliga rapporter lämnas genom:  

 
 Yttrande till naturvårdsverket angående förslag på nya föreskrift om 

träskyddsbehandling med kemikalier, Dalslands miljö och 
energinämnd, 2021-08-26 

 Protokoll Dalslands miljö och energinämnd, 2021-08-26 
 Protokoll nr 4 Extra Styrelsemöte Färgelanda Vatten AB, 2021-09-

21 
 Minnesanteckningar BRÅ styrgrupp och arbetsgrupp, 2021-09-06 
 Snabb protokoll Fyrbodals direktionsmöte, 2021-09-23  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 138   
Meddelanden 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger meddelandet till handlingarna.  

 
 

Ärendebeskrivning 
Ett meddelande daterat den 29 september för perioden, 2021-08-18 till 
2021-09-22.  
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 139   
Delegationsbeslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger delegationsanmälan till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Delegationsanmälan daterad den 29 september för perioden, 2021-08-18 till 
2021-09-22  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 140   
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2021-09-22 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger arbetsutskottets protokoll till handlingarna.  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 141  Dnr 2020/258 
Information- Energiuppföljning 2020, Angelika Samuelsson Dalslands 
miljö och energiförbund 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Energi-och Miljöstrateg från Dalslands miljö och energiförbund går igenom  
uppföljningen av Färgelandas kommunala verksamheters energianvändning 
för år 2020. Genomgång görs även av uppföljningen för energi och 
klimatrådgivningen för år 2020.  

 
Beslutsunderlag 
Presentation av energi- och miljöstrateg, 2021-09-29  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 142  Dnr 2020/264 
Återrapport- Lokalförsörjningsplan, Färgelanda kommun 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Inom sektorsamhällsutveckling pågår arbetet med att ta fram en 
lokalförsörjningsplan. En lokalförsörjningsplan redogör för kommunens 
kommande behov avseende lokaler. Planen ska omfatta både byggnadernas 
tekniska status, kapacitetsutredning och behovsanalys. Socialnämndens 
verksamhetslokaler ingår i arbetet med enbart behovsanalys.  
 
Konsultföretaget Nordic real estate managment (Norem) har på uppdrag av 
kommunen tagit fram ett förslag på åtgärder för lokaler med en tillhörande 
projektplan.  
 
Uppdraget har handlat om att Norem har sett över lokalerna som finns och 
med nuläget som grund gjort en behovsanalys. Med stöd i behovsanalysen 
har Norem tagit fram förslag på åtgärder. Kommunens framtida behov av 
investeringar, projekt och åtgärder samt vilka utredningar gällande lokaler 
kommunen är i behov utav presenteras under sammanträdet.  

 
Beslutsunderlag 

 
Presentation av konsultföretaget Norem, 2021-09-29  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 143  Dnr 2019/42 
Rådanefors avloppsreningsverk 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige godkänner investering om 4,5 miljoner kronor i 
Rådanefors avloppsreningsverk i enlighet med beskrivning från Färgelanda 
Vatten AB. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2021, § 45, bland annat 
följande. Kommunfullmäktige godkänner investering om 3,1 miljoner 
kronor i Rådanefors avloppsreningsverk i enlighet med beskrivning från 
Färgelanda Vatten AB. Kommunfullmäktige noterar även att taxepåverkan 
på cirka 1,3 % föreslås tas ut av taxekollektivet genom ökad brukningstaxa 
från och med 2022. Kommunfullmäktige noterar samtidigt att denna 
förändring görs i samband med översyn av taxan i samband med 
kommunens beslut om mål- och resursplan. 
 
Färgelanda Vatten AB hemställde genom styrelsebeslut från den 21 
september 2021 att ärendet tas upp på nytt av kommunfullmäktige och nytt 
investeringsbelopp om 4,5 miljoner kronor godkänns istället för det tidigare 
3,1 miljoner kronorna. Finansiering sker inom befintlig budget inklusive 
tidigare års överuttag.  
Som skäl till höjningen avges i huvudsak följande: 

 Efter utredning valdes att inte gå vidare med vald processlösning 
bland annat på grund av bättre uppskalningsmöjlighet. Den nu 
offererade processen är mer robust och skalbar. Den är 
dimensionerad för 55 pe. Det finns framtida möjlighet till utbyggnad 
för högre belastning upp till 150 personekvivalenter inom befintlig 
byggnad.  

 Överbyggnaden kommer att ersättas i sin helhet då den inte är 
renoveringsbar med rimliga medel. 

 Kostnaden för ramavtalsentreprenören har räknats upp jämfört med 
ursprungskalkyl. 

 El och automation har ökat något på grund av annan processlösning 
samt att elabonnemang tillkommer.  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 Tidpunkt för första kalkyl var tidigt 2021. Sedan dess har det 
inträffat prisökningar beträffande arbetsmaterial, stål och trä. 

 
 

Beslutsunderlag 
Presentation av VD Västvatten, 2021-09-29  
Kommunstyrelsens arbetsutskottets beslutsförslag, 2021-09-22  
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2021- 09-21  
Rådanefors kostnadsökning redovisning styrelsen september 2021, 
presentation 2021-09-22 
 
 
Beslutet skickas till 
Färgelanda Vatten AB 
Samhällsutvecklingschef 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 144  Dnr 2021/133 
Vattenskyddsområde Stigen 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att förklarar med stöd av 7 kap. 21 § 
miljöbalken (1998:808, MB) att förklara det område som avgränsas på 
bifogad karta, bilaga 1, som vattenskyddsområde. 
 
Fullmäktige beslutar att - för att tillgodose syftet med 
vattenskyddsområdet1, i enlighet med 7 kap. 22 § (och med stöd av 30 §) 
MB - anta bilaga 2 som föreskrifter som ska gälla inom 
vattenskyddsområdet. Med ändringen att i skyddsföreskrifterna för Stigens 
vattenskyddsområde paragraf 1, ska hantering/förvaring av 
petroleumprodukter inom primär skyddszon utan tillstånd höjs från max 25 
liter till max 50 liter.  
 
Föreskrifterna träder i kraft 2022-01-01. I enlighet med 7 kap. 22 § MB (och 
7 kap. 30 § MB) gäller föreskrifterna även om de överklagas. 
 
Förbud eller tillståndsplikt för pågående verksamhet börjar gälla ett år efter 
att dessa föreskrifter trätt i kraft. 
 
Propositionsordning 
Tobias Bernhardsson (C) föreslår följande ändringsyrkande: 
I skyddsföreskrifterna för Stigens vattenskyddsområde paragraf 1, ska 
hantering/förvaring av petroleumprodukter inom primär skyddszon utan 
tillstånd höjs från max 25 liter till max 50 liter. Ordförande ställer 
proposition på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsens beslutar 
enligt förslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Färgelanda Vatten AB har i uppdrag att ta fram underlag till ärendet om 
vattenskyddsområden inom Färgelanda kommun. Följande handlingar hör 
till ärendet och utgör grunden för avgränsning och föreskrifter; ansökan med 
tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde, skyddsföreskrifter 
och sökandens bemötande av inkomna yttranden. Dessa handlingar har 
tagits fram av det kommunala bolaget.  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

I maj 2021 ansökte Färgelanda Vatten AB om att Kommunfullmäktige i 
Färgelanda kommun med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken ska fastställa 
vattenskyddsområden för fyra grundvattentäkter (FVAB beslut: protokoll nr 
3 för styrelsemöte 2018-03-23, § 6; med komplettering protokoll nr 1 för 
styrelsemöte 2021-02-18, § 6) – se bilaga 4. 
 
De vattentäkter som berörs är:  
• Gatersbyn 2 grundvattentäkt  
• Rådanefors grundvattentäkt  
• Rösäter grundvattentäkt  
• Stigen grundvattentäkt  
 
Gatersbyn 2 grundvattentäkt är belägen på fastigheten Gatersbyn 1:106 i 
Färgelanda och ägs av Färgelanda Vatten AB. Till täkten finns ingen 
vattendom. Vattenskyddsområdet för Gatersbyn 2 grundvattentäkt benämns 
Gatersbyn Vattenskyddsområde.  
 
Rådanefors grundvattentäkt är belägen på fastigheten Mellområdane 1:8 och 
ägs av Färgelanda Vatten AB. Till täkten finns en vattendom från 
Vänersborgs Tingsrätt, Miljödomstolen dom i mål nr M 175-99, daterad 
2000-06-09. Vattenskyddsområdet för Rådanefors grundvattentäkt benämns 
Rådanefors Vattenskyddsområde.  
 
Rösäter grundvattentäkt är belägen på fastigheten Rösäter 1:3 och ägs av 
Färgelanda Vatten. Till täkten finns ett tillstånd enligt miljöbalken för brunn 
och uttag av grundvatten från Vänersborgs Tingsrätt, Miljödomstolen dom i 
mål nr M 3851-04, daterad 2005-03-22. Vattenskyddsområdet för Rösäter 
grundvattentäkt benämns Rösäter Vattenskyddsområde.  
Stigen grundvattentäkt är belägen på fastigheten Stigen 1:70 och ägs av 
Färgelanda Vatten. Till täkten finns ingen vattendom. Vattenskyddsområdet 
för Stigen grundvattentäkt benämns Stigen Vattenskyddsområde. 
Omfattningen av respektive vattenskyddsområde framgår av kartor bilagda 
tekniskt underlag för respektive täkt. 
 
Syften och motiv i detalj för respektive vattenskyddsområde och 
vattenskyddsföreskrifter framgår av de tekniska underlagen och i förslagen 
till var och en av områdenas skyddsföreskrifter. 
 
I beslutsunderlaget finns de tekniska underlagen som ligger till grund för 
avgränsningen av vattenskyddsområdena och föreslagna 
vattenskyddsföreskrifter. Beslutsunderlaget utgörs av fyra fristående 
tekniska underlag (ett för respektive vattentäkt) samt samrådsredogörelse 
och Färgelanda Vatten AB:s bemötande över inkomna synpunkter.   
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Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade vid sammanträdet 2021-09-22 
§99, ett förtydligande angående ersättning till markägare samt svar på om en 
policy kommer att antas rörande ersättning till markägare. Västvatten 
meddelar att de kommer att söka överenskommelse om en skälig ersättning 
som är rättvis gentemot de med mark inom vattenskyddsområdena. 
Västvatten kommer att ta in en extern kompetens som är van vid objektiva 
värderingar och ersättningar som stöd vid skapandet av överenskommelsen.  
 
Aktuell ansökan till kommunfullmäktige gäller inte ersättningsfrågan och 
med detta menar västvatten att ersättningsfrågan inte kan vara ett villkor för 
godkännandet av vattenskyddsområdena.  
 
  Syftet med vattenskyddsområdet är att ge vattenförekomsten vid Stigen, 
som används som vattentäkt i Färgelanda kommun, ett tillräckligt bra skydd 
så att råvattnets kvantitet säkras i ett långsiktigt perspektiv samtidigt som 
dess kvalitet inte försämras. Vattenskyddsområdet är även ett underlag vid 
samhällsplanering, tillsyn och prövning. 
 
Motivering  
Syftet med vattenskyddsområdet är att ge vattenförekomsten, som används 
som en viktig vattentäkt i Färgelanda kommun, ett tillräckligt bra skydd så 
att råvattnets kvantitet säkras i ett långsiktigt perspektiv samtidigt som dess 
kvalitet inte försämras. Vattenskyddsområdet är även ett underlag vid 
samhällsplanering, tillsyn och prövning. 
 
För att förklara Stigen som vattenskyddsområde har samråd skett enligt 25 
a-c § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
mellan Färgelanda kommun och länsstyrelsen samt andra berörda 
myndigheter. Underlaget till beslut om vattenskyddsområde skickades i 
november 2016 på samråd. 
 
Färgelanda Vatten AB har bemött synpunkterna inkomma under samrådet 
och vid en samlad bedömning landat i deras förslag av föreskrifter som de 
ansöker hos kommunens fullmäktiga att bli antagna.  
 
Kommunen bedömer att underlaget och området uppfyller förutsättningarna 
att beslutas som vattenskyddsområde enligt 7 kap. 21 § MB. 
 
Till ärendet hörande ansökan med tekniskt underlag med förslag till 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter samt sökandens bemötande av 
inkomna yttranden utgör grund för avgränsning och föreskrifter. Kommunen 
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bedömer dessa underlag som tillräckliga för att kunna besluta om 
vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter. 
 
Beslutet anses förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 kap. MB och 
med den för området gällande översiktsplanen.  
 
Vattenskyddsområdet är ett angeläget allmänt intresse. Föreskrifterna är 
anpassade för att uppnå vattenskyddsområdets syfte. Kommunen har enligt 
7 kap. 25 § MB avvägt föreskrifterna för området mot sakägares intresse 
och bedömer att föreskrifterna inte är mer långgående än vad som är 
nödvändigt för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Föreslagna 
föreskrifter bedöms både rimliga och miljömässigt motiverade.  
 
Sökande om inrättande av vattenskyddsområdet, huvudman för va-
anläggningen och i vars intresse vattenskyddsområdet fastställts är 
Färgelanda Vatten AB. 
 
Dispens från förbud enligt föreskrifter ska sökas hos kommunen. 
Kommunen får meddela dispens från föreskrifterna om det finns särskilda 
skäl. Innan kommunen fattar beslut kan kommunen höra kommun och/eller 
VA-huvudman. 
 
Tillstånd enligt föreskrifter i detta beslut ska med stöd av 7 kap. 22 § MB 
prövas av Miljö- och energiförbundet inom Färgelanda kommun som har till 
uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 
 
Föreskrifter enligt 7 kap. 22 § MB riktar sig mot åtgärder som kan antas 
förorena vattentillgången eller riskera att skada vattentillgången. 
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till 
ersättning om föreskrifterna innebär att mark tas i anspråk eller att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras (31 kap. 3-4 § MB). Om det krävs 
tillstånd för en viss verksamhet eller åtgärd betalas ersättning endast om 
tillstånd har vägrats eller förenats med särskilda villkor (31 kap. 5 § MB). 
Överenskommelse om ersättning ska träffas med sökanden, Färgelanda 
Vatten AB. Nås ingen överenskommelse ska talan om ersättning eller 
inlösen föras i mark- och miljödomstolen senast 1 år efter att beslutet vunnit 
laga kraft (31 kap. 13 § MB). 
 
Enligt MB och miljötillsynsförordningen (2011:13) är kommunen 
tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden beslutade av kommunen. 
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Beslutsunderlag 
Presentation av Tony Grantz hydrogeolog på Västvatten, 2021-09-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-09-22  
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2021-08-17  
Karta vattenskyddsområde Stigen grundvattentäkt 2021-02-19, bilaga 1   
Vattenskyddsföreskrifter Stigen grundvattentäkt, bilaga 2 
Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Stigen grundvattentäkt i Färgelanda kommun 2018-
03-07, uppdaterad 2021-02-12, bilaga 3  
Ansökan från Färgelanda Vatten AB om att Kommunfullmäktige i 
Färgelanda kommun med stöd av 7 kap. 21 § MB ska fastställa 
vattenskyddsområden för fyra grundvattentäkter, bilaga 4  
Samrådsredogörelse för samråd med sakägare och remissinstanser om 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Färgelanda 
vattenskyddsområden i Färgelanda kommun, 2018-03-07, bilaga 5  
FVAB yttrande över inkomna synpunkter 2021-02-19, bilaga 6  
 
 
Beslutet skickas till 

 Kungör i kommunens författningssamling 
 Kungör - kungörelsedelgivning i ortstidning med besvärshänvisning  

(Kommunens beslut om vattenskyddsområde överklagas till länsstyrelsen. 
Överklagandetid är tre veckor efter att beslutet är kungjort i ortstidning.) 

 Länsstyrelsen 
 Naturvårdsverket 
 Jordbruksverket 
 Hav- och vattenmyndigheten  
 Färgelanda Vatten AB 
 Samhällsutvecklingschefen 
 Diariet 
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KS § 145  Dnr 2021/134 
Vattenskyddsområde Gatersbyn 2 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att förklarar med stöd av 7 kap. 21 § 
miljöbalken (1998:808, MB) att förklara det område som avgränsas på 
bifogad karta, bilaga 1, som vattenskyddsområde. 
 
Fullmäktige beslutar att - för att tillgodose syftet med 
vattenskyddsområdet1, i enlighet med 7 kap. 22 § (och med stöd av 30 §) 
MB - anta bilaga 2 som föreskrifter som ska gälla inom 
vattenskyddsområdet. Med ändringen att i skyddsföreskrifterna för 
Gatersbyn 2 vattenskyddsområde paragraf 1 ska hantering/förvaring av 
petroleumprodukter inom primär skyddszon utan tillstånd höjs från max 25 
liter till max 50 liter. 
 
Föreskrifterna träder i kraft 2022-01-01. I enlighet med 7 kap. 22 § MB (och 
7 kap. 30 § MB) gäller föreskrifterna även om de överklagas. 
 
Förbud eller tillståndsplikt för pågående verksamhet börjar gälla ett år efter 
att dessa föreskrifter trätt i kraft. 
 
Propositionsordning 
 
Tobias Bernhardsson (C) föreslår följande ändringsyrkande: 
Skyddsföreskrifterna för Gatersbyn 2 vattenskyddsområde paragraf 1, ska 
hantering/förvaring av petroleumprodukter inom primär skyddszon utan 
tillstånd höjs från max 25 liter till max 50 liter. Ordförande ställer 
proposition på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förslaget. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Färgelanda Vatten AB har i uppdrag att ta fram underlag till ärendet om  
vattenskyddsområden inom Färgelanda kommun. Följande handlingar hör 
till ärendet och utgör grunden för avgränsning och föreskrifter; ansökan med 
tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde, skyddsföreskrifter  
och sökandens bemötande av inkomna yttranden. Dessa handlingar har 
tagits fram av det kommunala bolaget.  

 
 

21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-09-29 

  

 
 
 

Kommunstyrelsens 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
 
I maj 2021 ansökte Färgelanda Vatten AB om att Kommunfullmäktige i 
Färgelanda kommun med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken ska fastställa 
vattenskyddsområden för fyra grundvattentäkter (FVAB beslut: protokoll nr 
3 för styrelsemöte 2018-03-23, § 6; med komplettering protokoll nr 1 för 
styrelsemöte 2021-02-18, § 6) – se bilaga 4. 
 
De vattentäkter som berörs är:  
• Gatersbyn 2 grundvattentäkt  
• Rådanefors grundvattentäkt  
• Rösäter grundvattentäkt  
• Stigen grundvattentäkt  
 
Gatersbyn 2 grundvattentäkt är belägen på fastigheten Gatersbyn 1:106 i 
Färgelanda och ägs av Färgelanda Vatten AB. Till täkten finns ingen 
vattendom. Vattenskyddsområdet för Gatersbyn 2 grundvattentäkt benämns 
Gatersbyn Vattenskyddsområde.  
 
Rådanefors grundvattentäkt är belägen på fastigheten Mellområdane 1:8 och 
ägs av Färgelanda Vatten AB. Till täkten finns en vattendom från 
Vänersborgs Tingsrätt, Miljödomstolen dom i mål nr M 175-99, daterad 
2000-06-09. Vattenskyddsområdet för Rådanefors grundvattentäkt benämns 
Rådanefors Vattenskyddsområde.  
 
Rösäter grundvattentäkt är belägen på fastigheten Rösäter 1:3 och ägs av 
Färgelanda Vatten. Till täkten finns ett tillstånd enligt miljöbalken för brunn 
och uttag av grundvatten från Vänersborgs Tingsrätt, Miljödomstolen dom i 
mål nr M 3851-04, daterad 2005-03-22. Vattenskyddsområdet för Rösäter 
grundvattentäkt benämns Rösäter Vattenskyddsområde.  
 
Stigen grundvattentäkt är belägen på fastigheten Stigen 1:70 och ägs av 
Färgelanda Vatten. Till täkten finns ingen vattendom. Vattenskyddsområdet 
för Stigen grundvattentäkt benämns Stigen Vattenskyddsområde. 
Omfattningen av respektive vattenskyddsområde framgår av kartor bilagda 
tekniskt underlag för respektive täkt. 
 
Syften och motiv i detalj för respektive vattenskyddsområde och 
vattenskyddsföreskrifter framgår av de tekniska underlagen och i förslagen 
till var och en av områdenas skyddsföreskrifter. 
 
I beslutsunderlaget finns de tekniska underlagen som ligger till grund för 
avgränsningen av vattenskyddsområdena och föreslagna 
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vattenskyddsföreskrifter. Beslutsunderlaget utgörs av fyra fristående 
tekniska underlag (ett för respektive vattentäkt) samt samrådsredogörelse 
och Färgelanda Vatten AB:s bemötande över inkomna synpunkter.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade vid sammanträde 2021-09-22 
§ 100, ett förtydligande angående ersättning till markägare samt svar på om 
en policy kommer att antas rörande ersättning till markägare. Västvatten 
meddelar att de kommer att söka överenskommelse om en skälig ersättning 
som är rättvis gentemot de med mark inom vattenskyddsområdena. 
Västvatten kommer att ta in en extern kompetens som är van vid objektiva 
värderingar och ersättningar som stöd vid skapandet av överenskommelsen.  
 
Aktuell ansökan till kommunfullmäktige gäller inte ersättningsfrågan och 
med detta menar västvatten att ersättningsfrågan inte kan vara ett villkor för 
godkännandet av vattenskyddsområdena.  
 
  Syftet med vattenskyddsområdet är att ge vattenförekomsten vid Gatersbyn 
2, som används som vattentäkt i Färgelanda kommun, ett tillräckligt bra 
skydd så att råvattnets kvantitet säkras i ett långsiktigt perspektiv samtidigt 
som dess kvalitet inte försämras. Vattenskyddsområdet är även ett underlag 
vid samhällsplanering, tillsyn och prövning. 
 
Motivering  
Syftet med vattenskyddsområdet är att ge vattenförekomsten, som används 
som en viktig vattentäkt i Färgelanda kommun, ett tillräckligt bra skydd så 
att råvattnets kvantitet säkras i ett långsiktigt perspektiv samtidigt som dess 
kvalitet inte försämras. Vattenskyddsområdet är även ett underlag vid 
samhällsplanering, tillsyn och prövning. 
 
För att förklara Gatersbyn 2 som vattenskyddsområde har samråd skett 
enligt 25 a-c § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. mellan Färgelanda kommun och länsstyrelsen samt andra 
berörda myndigheter. Underlaget till beslut om vattenskyddsområde 
skickades i november 2016 på samråd. 
 
Färgelanda Vatten AB har bemött synpunkterna inkomma under samrådet 
och vid en samlad bedömning landat i deras förslag av föreskrifter som de 
ansöker hos kommunens fullmäktiga att bli antagna.  
 
Kommunen bedömer att underlaget och området uppfyller förutsättningarna 
att beslutas som vattenskyddsområde enligt 7 kap. 21 § MB. 
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Till ärendet hörande ansökan med tekniskt underlag med förslag till 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter samt sökandens bemötande av 
inkomna yttranden utgör grund för avgränsning och föreskrifter. Kommunen 
bedömer dessa underlag som tillräckliga för att kunna besluta om 
vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter. 
 
Beslutet anses förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 kap. MB och 
med den för området gällande översiktsplanen.  
 
Vattenskyddsområdet är ett angeläget allmänt intresse. Föreskrifterna är 
anpassade för att uppnå vattenskyddsområdets syfte. Kommunen har enligt 
7 kap. 25 § MB avvägt föreskrifterna för området mot sakägares intresse 
och bedömer att föreskrifterna inte är mer långgående än vad som är 
nödvändigt för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Föreslagna 
föreskrifter bedöms både rimliga och miljömässigt motiverade.  
 
Sökande om inrättande av vattenskyddsområdet, huvudman för va-
anläggningen och i vars intresse vattenskyddsområdet fastställts är 
Färgelanda Vatten AB. 
 
Dispens från förbud enligt föreskrifter ska sökas hos kommunen. 
Kommunen får meddela dispens från föreskrifterna om det finns särskilda 
skäl. Innan kommunen fattar beslut kan kommunen höra kommun och/eller 
VA-huvudman. 
 
Tillstånd enligt föreskrifter i detta beslut ska med stöd av 7 kap. 22 § MB 
prövas av Miljö- och energiförbundet inom Färgelanda kommun som har till 
uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 
 
Föreskrifter enligt 7 kap. 22 § MB riktar sig mot åtgärder som kan antas 
förorena vattentillgången eller riskera att skada vattentillgången. 
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till 
ersättning om föreskrifterna innebär att mark tas i anspråk eller att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras (31 kap. 3-4 § MB). Om det krävs 
tillstånd för en viss verksamhet eller åtgärd betalas ersättning endast om 
tillstånd har vägrats eller förenats med särskilda villkor (31 kap. 5 § MB). 
Överenskommelse om ersättning ska träffas med sökanden, Färgelanda 
Vatten AB. Nås ingen överenskommelse ska talan om ersättning eller 
inlösen föras i mark- och miljödomstolen senast 1 år efter att beslutet vunnit 
laga kraft (31 kap. 13 § MB). 
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Enligt MB och miljötillsynsförordningen (2011:13) är kommunen 
tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden beslutade av kommunen. 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Presentation av Tony Grantz hydrogeolog på Västvatten, 2021-09-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-09-22  
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2021-08-17  
Karta vattenskyddsområde Stigen grundvattentäkt 2021-02-19, bilaga 1   
Vattenskyddsföreskrifter Stigen grundvattentäkt, bilaga 2 
Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Stigen grundvattentäkt i Färgelanda kommun 2018-
03-07, uppdaterad 2021-02-12, bilaga 3  
Ansökan från Färgelanda Vatten AB om att Kommunfullmäktige i 
Färgelanda kommun med stöd av 7 kap. 21 § MB ska fastställa 
vattenskyddsområden för fyra grundvattentäkter, bilaga 4  
Samrådsredogörelse för samråd med sakägare och remissinstanser om 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Färgelanda 
vattenskyddsområden i Färgelanda kommun, 2018-03-07, bilaga 5  
FVAB yttrande över inkomna synpunkter 2021-02-19, bilaga 6  
 
 
Beslutet skickas till 

 Kungör i kommunens författningssamling 
 Kungör - kungörelsedelgivning i ortstidning med besvärshänvisning 

(Kommunens beslut om vattenskyddsområde överklagas till länsstyrelsen. 
Överklagandetid är tre veckor efter att beslutet är kungjort i ortstidning.) 

 Länsstyrelsen 
 Naturvårdsverket 
 Jordbruksverket 
 Hav- och vattenmyndigheten  
 Färgelanda Vatten AB 
 Samhällsutvecklingschefen 
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KS § 146  Dnr 2021/135 
Vattenskyddsområde Rådanefors 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att förklarar med stöd av 7 kap. 21 § 
miljöbalken (1998:808, MB) att förklara det område som avgränsas på 
bifogad karta, bilaga 1, som vattenskyddsområde. 
 
Fullmäktige beslutar att - för att tillgodose syftet med 
vattenskyddsområdet1, i enlighet med 7 kap. 22 § (och med stöd av 30 §) 
MB - anta bilaga 2 som föreskrifter som ska gälla inom 
vattenskyddsområdet. Med ändringen att i skyddsföreskrifterna för 
Rådanefors vattenskyddsområde paragraf 1, ska hantering/förvaring av 
petroleumprodukter inom primär skyddszon utan tillstånd höjs från max 25 
liter till max 50 liter. 
 
Föreskrifterna träder i kraft 2022-01-01. I enlighet med 7 kap. 22 § MB (och 
7 kap. 30 § MB) gäller föreskrifterna även om de överklagas. 
 
Förbud eller tillståndsplikt för pågående verksamhet börjar gälla ett år efter 
att dessa föreskrifter trätt i kraft. 
 
Propositionsordning 
 
Tobias Bernhardsson (C) föreslår följande ändringsyrkande: 
Skyddsföreskrifterna för Rådanefors vattenskyddsområde paragraf 1, ska 
hantering/förvaring av petroleumprodukter inom primär skyddszon utan 
tillstånd höjs från max 25 liter till max 50 liter. Ordförande ställer 
proposition på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Färgelanda Vatten AB har i uppdrag att ta fram underlag till ärendet om 
vattenskyddsområden inom Färgelanda kommun. Följande handlingar hör 

 
1 Syftet med vattenskyddsområdet är att ge vattenförekomsten vid 
Rådanefors, som används som vattentäkt i Färgelanda kommun, ett 
tillräckligt bra skydd så att råvattnets kvantitet säkras i ett långsiktigt 
perspektiv samtidigt som dess kvalitet inte försämras. Vattenskyddsområdet 
är även ett underlag vid samhällsplanering, tillsyn och prövning. 
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till ärendet och utgör grunden för avgränsning och föreskrifter; ansökan med 
tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde, skyddsföreskrifter 
och sökandens bemötande av inkomna yttranden. Dessa handlingar har 
tagits fram av det kommunala bolaget.  
 
I maj 2021 ansökte Färgelanda Vatten AB om att Kommunfullmäktige i 
Färgelanda kommun med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken ska fastställa 
vattenskyddsområden för fyra grundvattentäkter (FVAB beslut: protokoll nr 
3 för styrelsemöte 2018-03-23, § 6; med komplettering protokoll nr 1 för 
styrelsemöte 2021-02-18, § 6) – se bilaga 4. 
 
De vattentäkter som berörs är:  
• Gatersbyn 2 grundvattentäkt  
• Rådanefors grundvattentäkt  
• Rösäter grundvattentäkt  
• Stigen grundvattentäkt  
 
Gatersbyn 2 grundvattentäkt är belägen på fastigheten Gatersbyn 1:106 i 
Färgelanda och ägs av Färgelanda Vatten AB. Till täkten finns ingen 
vattendom. Vattenskyddsområdet för Gatersbyn 2 grundvattentäkt benämns 
Gatersbyn Vattenskyddsområde.  
 
Rådanefors grundvattentäkt är belägen på fastigheten Mellområdane 1:8 och 
ägs av Färgelanda Vatten AB. Till täkten finns en vattendom från 
Vänersborgs Tingsrätt, Miljödomstolen dom i mål nr M 175-99, daterad 
2000-06-09. Vattenskyddsområdet för Rådanefors grundvattentäkt benämns 
Rådanefors Vattenskyddsområde.  
 
Rösäter grundvattentäkt är belägen på fastigheten Rösäter 1:3 och ägs av 
Färgelanda Vatten. Till täkten finns ett tillstånd enligt miljöbalken för brunn 
och uttag av grundvatten från Vänersborgs Tingsrätt, Miljödomstolen dom i 
mål nr M 3851-04, daterad 2005-03-22. Vattenskyddsområdet för Rösäter 
grundvattentäkt benämns Rösäter Vattenskyddsområde.  
 
Stigen grundvattentäkt är belägen på fastigheten Stigen 1:70 och ägs av 
Färgelanda Vatten. Till täkten finns ingen vattendom. Vattenskyddsområdet 
för Stigen grundvattentäkt benämns Stigen Vattenskyddsområde. 
Omfattningen av respektive vattenskyddsområde framgår av kartor bilagda 
tekniskt underlag för respektive täkt. 
 
Syften och motiv i detalj för respektive vattenskyddsområde och 
vattenskyddsföreskrifter framgår av de tekniska underlagen och i förslagen 
till var och en av områdenas skyddsföreskrifter. 
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I beslutsunderlaget finns de tekniska underlagen som ligger till grund för 
avgränsningen av vattenskyddsområdena och föreslagna 
vattenskyddsföreskrifter. Beslutsunderlaget utgörs av fyra fristående 
tekniska underlag (ett för respektive vattentäkt) samt samrådsredogörelse 
och Färgelanda Vatten AB:s bemötande över inkomna synpunkter.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade vid sammanträde 2021-09-29 
§102, ett förtydligande angående ersättning till markägare samt svar på om 
en policy kommer att antas rörande ersättning till markägare. Västvatten 
meddelar att de kommer att söka överenskommelse om en skälig ersättning 
som är rättvis gentemot de med mark inom vattenskyddsområdena. 
Västvatten kommer att ta in en extern kompetens som är van vid objektiva 
värderingar och ersättningar som stöd vid skapandet av överenskommelsen.  
 
Aktuell ansökan till kommunfullmäktige gäller inte ersättningsfrågan och 
med detta menar västvatten att ersättningsfrågan inte kan vara ett villkor för 
godkännandet av vattenskyddsområdena.  
 
Motivering  
Syftet med vattenskyddsområdet är att ge vattenförekomsten, som används 
som en viktig vattentäkt i Färgelanda kommun, ett tillräckligt bra skydd så 
att råvattnets kvantitet säkras i ett långsiktigt perspektiv samtidigt som dess 
kvalitet inte försämras. Vattenskyddsområdet är även ett underlag vid 
samhällsplanering, tillsyn och prövning. 
 
För att förklara Rådanefors som vattenskyddsområde har samråd skett enligt 
25 a-c § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. mellan Färgelanda kommun och länsstyrelsen samt andra berörda 
myndigheter. Underlaget till beslut om vattenskyddsområde skickades i 
november 2016 på samråd. 
 
Färgelanda Vatten AB har bemött synpunkterna inkomma under samrådet 
och vid en samlad bedömning landat i deras förslag av föreskrifter som de 
ansöker hos kommunens fullmäktiga att bli antagna.  
 
Kommunen bedömer att underlaget och området uppfyller förutsättningarna 
att beslutas som vattenskyddsområde enligt 7 kap. 21 § MB. 
 
Till ärendet hörande ansökan med tekniskt underlag med förslag till 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter samt sökandens bemötande av 
inkomna yttranden utgör grund för avgränsning och föreskrifter. Kommunen 
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bedömer dessa underlag som tillräckliga för att kunna besluta om 
vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter. 
 
Beslutet anses förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 kap. MB och 
med den för området gällande översiktsplanen.  
 
Vattenskyddsområdet är ett angeläget allmänt intresse. Föreskrifterna är 
anpassade för att uppnå vattenskyddsområdets syfte. Kommunen har enligt 
7 kap. 25 § MB avvägt föreskrifterna för området mot sakägares intresse 
och bedömer att föreskrifterna inte är mer långgående än vad som är 
nödvändigt för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Föreslagna 
föreskrifter bedöms både rimliga och miljömässigt motiverade.  
 
Sökande om inrättande av vattenskyddsområdet, huvudman för va-
anläggningen och i vars intresse vattenskyddsområdet fastställts är 
Färgelanda Vatten AB. 
 
Dispens från förbud enligt föreskrifter ska sökas hos kommunen. 
Kommunen får meddela dispens från föreskrifterna om det finns särskilda 
skäl. Innan kommunen fattar beslut kan kommunen höra kommun och/eller 
VA-huvudman. 
 
Tillstånd enligt föreskrifter i detta beslut ska med stöd av 7 kap. 22 § MB 
prövas av Miljö- och energiförbundet inom Färgelanda kommun som har till 
uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 
 
Föreskrifter enligt 7 kap. 22 § MB riktar sig mot åtgärder som kan antas 
förorena vattentillgången eller riskera att skada vattentillgången. 
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till 
ersättning om föreskrifterna innebär att mark tas i anspråk eller att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras (31 kap. 3-4 § MB). Om det krävs 
tillstånd för en viss verksamhet eller åtgärd betalas ersättning endast om 
tillstånd har vägrats eller förenats med särskilda villkor (31 kap. 5 § MB). 
Överenskommelse om ersättning ska träffas med sökanden, Färgelanda 
Vatten AB. Nås ingen överenskommelse ska talan om ersättning eller 
inlösen föras i mark- och miljödomstolen senast 1 år efter att beslutet vunnit 
laga kraft (31 kap. 13 § MB). 
 
Enligt MB och miljötillsynsförordningen (2011:13) är kommunen 
tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden beslutade av kommunen. 
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Beslutsunderlag 
 

Presentation av Tony Grantz hydrogeolog på Västvatten, 2021-09-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-09-29  
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2021-08-17  
Karta vattenskyddsområde Rådanefors grundvattentäkt 2021-02-19, bilaga 
1   
Vattenskyddsföreskrifter Rådanefors grundvattentäkt, bilaga 2 
Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Rådanefors grundvattentäkt i Färgelanda kommun 
2018-03-07, uppdaterad 2021-02-12, bilaga 3  
Ansökan från Färgelanda Vatten AB om att Kommunfullmäktige i 
Färgelanda kommun med stöd av 7 kap. 21 § MB ska fastställa 
vattenskyddsområden för fyra grundvattentäkter, bilaga 4  
Samrådsredogörelse för samråd med sakägare och remissinstanser om 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Färgelanda 
vattenskyddsområden i Färgelanda kommun, 2018-03-07, bilaga 5  
FVAB yttrande över inkomna synpunkter 2021-02-19, bilaga 6  
 
 
Beslutet skickas till 

 Kungör i kommunens författningssamling 
 Kungör - kungörelsedelgivning i ortstidning med besvärshänvisning  

(Kommunens beslut om vattenskyddsområde överklagas till länsstyrelsen. 
Överklagandetid är tre veckor efter att beslutet är kungjort i ortstidning.) 

 Länsstyrelsen 
 Naturvårdsverket 
 Jordbruksverket 
 Hav- och vattenmyndigheten  
 Färgelanda Vatten AB 
 Samhällsutvecklingschefen 
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KS § 147  Dnr 2021/136 
Vattenskyddsområde Rösäter 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att förklarar med stöd av 7 kap. 21 § 
miljöbalken (1998:808, MB) att förklara det område som avgränsas på 
bifogad karta, bilaga 1, som vattenskyddsområde. 
 
Fullmäktige beslutar att - för att tillgodose syftet med 
vattenskyddsområdet1, i enlighet med 7 kap. 22 § (och med stöd av 30 §) 
MB - anta bilaga 2 som föreskrifter som ska gälla inom 
vattenskyddsområdet. Med ändringen att i skyddsföreskrifterna för Rösäters 
vattenskyddsområde paragraf 1, ska hantering/förvaring av 
petroleumprodukter inom primär skyddszon utan tillstånd höjs från max 25 
liter till max 50 liter. 
 
Föreskrifterna träder i kraft 2022-01-01. I enlighet med 7 kap. 22 § MB (och 
7 kap. 30 § MB) gäller föreskrifterna även om de överklagas. 
 
Förbud eller tillståndsplikt för pågående verksamhet börjar gälla ett år efter 
att dessa föreskrifter trätt i kraft. 
 
Propositionsordning 
 
Tobias Bernhardsson (C) föreslår följande ändringsyrkande: 
Skyddsföreskrifterna för Rösäters vattenskyddsområde paragraf 1, ska 
hantering/förvaring av petroleumprodukter inom primär skyddszon utan 
tillstånd höjs från max 25 liter till max 50 liter. Ordförande ställer 
proposition på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsens beslutar 
enligt förslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Färgelanda Vatten AB har i uppdrag att ta fram underlag till ärendet om  
vattenskyddsområden inom Färgelanda kommun. Följande handlingar hör 

 
1 Syftet med vattenskyddsområdet är att ge vattenförekomsten vid Rösäter, 
som används som vattentäkt i Färgelanda kommun, ett tillräckligt bra skydd 
så att råvattnets kvantitet säkras i ett långsiktigt perspektiv samtidigt som 
dess kvalitet inte försämras. Vattenskyddsområdet är även ett underlag vid 
samhällsplanering, tillsyn och prövning. 
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till ärendet och utgör grunden för avgränsning och föreskrifter; ansökan med 
tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde, skyddsföreskrifter 
och sökandens bemötande av inkomna yttranden. Dessa handlingar har 
tagits fram av det kommunala bolaget.  
 
I maj 2021 ansökte Färgelanda Vatten AB om att Kommunfullmäktige i 
Färgelanda kommun med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken ska fastställa 
vattenskyddsområden för fyra grundvattentäkter (FVAB beslut: protokoll nr 
3 för styrelsemöte 2018-03-23, § 6; med komplettering protokoll nr 1 för 
styrelsemöte 2021-02-18, § 6) – se bilaga 4. 
 
De vattentäkter som berörs är:  
• Gatersbyn 2 grundvattentäkt  
• Rådanefors grundvattentäkt  
• Rösäter grundvattentäkt  
• Stigen grundvattentäkt  
 
Gatersbyn 2 grundvattentäkt är belägen på fastigheten Gatersbyn 1:106 i 
Färgelanda och ägs av Färgelanda Vatten AB. Till täkten finns ingen 
vattendom. Vattenskyddsområdet för Gatersbyn 2 grundvattentäkt benämns 
Gatersbyn Vattenskyddsområde.  
 
Rådanefors grundvattentäkt är belägen på fastigheten Mellområdane 1:8 och 
ägs av Färgelanda Vatten AB. Till täkten finns en vattendom från 
Vänersborgs Tingsrätt, Miljödomstolen dom i mål nr M 175-99, daterad 
2000-06-09. Vattenskyddsområdet för Rådanefors grundvattentäkt benämns 
Rådanefors Vattenskyddsområde.  
 
Rösäter grundvattentäkt är belägen på fastigheten Rösäter 1:3 och ägs av 
Färgelanda Vatten. Till täkten finns ett tillstånd enligt miljöbalken för brunn 
och uttag av grundvatten från Vänersborgs Tingsrätt, Miljödomstolen dom i 
mål nr M 3851-04, daterad 2005-03-22. Vattenskyddsområdet för Rösäter 
grundvattentäkt benämns Rösäter Vattenskyddsområde.  
 
Stigen grundvattentäkt är belägen på fastigheten Stigen 1:70 och ägs av 
Färgelanda Vatten. Till täkten finns ingen vattendom. Vattenskyddsområdet 
för Stigen grundvattentäkt benämns Stigen Vattenskyddsområde. 
Omfattningen av respektive vattenskyddsområde framgår av kartor bilagda 
tekniskt underlag för respektive täkt. 
 
Syften och motiv i detalj för respektive vattenskyddsområde och 
vattenskyddsföreskrifter framgår av de tekniska underlagen och i förslagen 
till var och en av områdenas skyddsföreskrifter. 
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I beslutsunderlaget finns de tekniska underlagen som ligger till grund för 
avgränsningen av vattenskyddsområdena och föreslagna 
vattenskyddsföreskrifter. Beslutsunderlaget utgörs av fyra fristående 
tekniska underlag (ett för respektive vattentäkt) samt samrådsredogörelse 
och Färgelanda Vatten AB:s bemötande över inkomna synpunkter.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade vid sammanträde 2021-09-29 
§101,ett förtydligande angående ersättning till markägare samt svar på om 
en policy kommer att antas rörande ersättning till markägare. Västvatten 
meddelar att de kommer att söka överenskommelse om en skälig ersättning 
som är rättvis gentemot de med mark inom vattenskyddsområdena. 
Västvatten kommer att ta in en extern kompetens som är van vid objektiva 
värderingar och ersättningar som stöd vid skapandet av överenskommelsen.  
 
Aktuell ansökan till kommunfullmäktige gäller inte ersättningsfrågan och 
med detta menar västvatten att ersättningsfrågan inte kan vara ett villkor för 
godkännandet av vattenskyddsområdena.  
 
Motivering  
Syftet med vattenskyddsområdet är att ge vattenförekomsten, som används 
som en viktig vattentäkt i Färgelanda kommun, ett tillräckligt bra skydd så 
att råvattnets kvantitet säkras i ett långsiktigt perspektiv samtidigt som dess 
kvalitet inte försämras. Vattenskyddsområdet är även ett underlag vid 
samhällsplanering, tillsyn och prövning. 
 
För att förklara Rösäter som vattenskyddsområde har samråd skett enligt 25 
a-c § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
mellan Färgelanda kommun och länsstyrelsen samt andra berörda 
myndigheter. Underlaget till beslut om vattenskyddsområde skickades i 
november 2016 på samråd. 
 
Färgelanda Vatten AB har bemött synpunkterna inkomma under samrådet 
och vid en samlad bedömning landat i deras förslag av föreskrifter som de 
ansöker hos kommunens fullmäktiga att bli antagna.  
 
Kommunen bedömer att underlaget och området uppfyller förutsättningarna 
att beslutas som vattenskyddsområde enligt 7 kap. 21 § MB. 
 
Till ärendet hörande ansökan med tekniskt underlag med förslag till 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter samt sökandens bemötande av 
inkomna yttranden utgör grund för avgränsning och föreskrifter. Kommunen 

33



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-09-29 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

bedömer dessa underlag som tillräckliga för att kunna besluta om 
vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter. 
 
Beslutet anses förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 kap. MB och 
med den för området gällande översiktsplanen.  
 
Vattenskyddsområdet är ett angeläget allmänt intresse. Föreskrifterna är 
anpassade för att uppnå vattenskyddsområdets syfte. Kommunen har enligt 
7 kap. 25 § MB avvägt föreskrifterna för området mot sakägares intresse 
och bedömer att föreskrifterna inte är mer långgående än vad som är 
nödvändigt för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Föreslagna 
föreskrifter bedöms både rimliga och miljömässigt motiverade.  
 
Sökande om inrättande av vattenskyddsområdet, huvudman för va-
anläggningen och i vars intresse vattenskyddsområdet fastställts är 
Färgelanda Vatten AB. 
 
Dispens från förbud enligt föreskrifter ska sökas hos kommunen. 
Kommunen får meddela dispens från föreskrifterna om det finns särskilda 
skäl. Innan kommunen fattar beslut kan kommunen höra kommun och/eller 
VA-huvudman. 
 
Tillstånd enligt föreskrifter i detta beslut ska med stöd av 7 kap. 22 § MB 
prövas av Miljö- och energiförbundet inom Färgelanda kommun som har till 
uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 
 
Föreskrifter enligt 7 kap. 22 § MB riktar sig mot åtgärder som kan antas 
förorena vattentillgången eller riskera att skada vattentillgången. 
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till 
ersättning om föreskrifterna innebär att mark tas i anspråk eller att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras (31 kap. 3-4 § MB). Om det krävs 
tillstånd för en viss verksamhet eller åtgärd betalas ersättning endast om 
tillstånd har vägrats eller förenats med särskilda villkor (31 kap. 5 § MB). 
Överenskommelse om ersättning ska träffas med sökanden, Färgelanda 
Vatten AB. Nås ingen överenskommelse ska talan om ersättning eller 
inlösen föras i mark- och miljödomstolen senast 1 år efter att beslutet vunnit 
laga kraft (31 kap. 13 § MB). 
 
Enligt MB och miljötillsynsförordningen (2011:13) är kommunen 
tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden beslutade av kommunen. 
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Beslutsunderlag 
 

Presentation av Tony Grantz hydrogeolog på Västvatten, 2021-09-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-09-22  
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2021-08-17  
Karta vattenskyddsområde Rösäter grundvattentäkt 2021-02-19, bilaga 1   
Vattenskyddsföreskrifter Rösäter grundvattentäkt, bilaga 2 
Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Rösäter grundvattentäkt i Färgelanda kommun 2018-
03-07, uppdaterad 2021-02-12, bilaga 3  
Ansökan från Färgelanda Vatten AB om att Kommunfullmäktige i 
Färgelanda kommun med stöd av 7 kap. 21 § MB ska fastställa 
vattenskyddsområden för fyra grundvattentäkter, bilaga 4  
Samrådsredogörelse för samråd med sakägare och remissinstanser om 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Färgelanda 
vattenskyddsområden i Färgelanda kommun, 2018-03-07, bilaga 5  
FVAB yttrande över inkomna synpunkter 2021-02-19, bilaga 6  
 
 
Beslutet skickas till 

 Kungör i kommunens författningssamling 
 Kungör - kungörelsedelgivning i ortstidning med besvärshänvisning  

(Kommunens beslut om vattenskyddsområde överklagas till länsstyrelsen. 
Överklagandetid är tre veckor efter att beslutet är kungjort i ortstidning.) 

 Länsstyrelsen 
 Naturvårdsverket 
 Jordbruksverket 
 Hav- och vattenmyndigheten  
 Färgelanda Vatten AB 
 Samhällsutvecklingschefen 
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KS § 148  Dnr 2020/291 
Medborgarlöfte 2021–2022 Färgelanda kommun 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget om att använda sig av 
samma medborgarförslag 2022 som för 2021 och att medborgarlöftena 
hädanefter kommer att vara tvååriga 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Polismyndigheten, lokalpolisområde Västra Fyrbodal har via 
kommunpolisen informerat att de önskar göra medborgarlöftena tvååriga 
från och med i år. Det vill säga att medborgarlöftet för 2021 förlängs till och 
med 2022. Detta för att polisen önskar en mer långsiktighet i arbetet samt att 
det i vissa kommuner inte godkänts förrän ett par månader in på året. En 
uppföljning av medborgarlöftet kommer lämnas till kommunstyrelsen 
årligen. 
 
Sedan 2017 har medborgarlöftena i Färgelanda fokuserat på samma 
områden och aktiviteter, trafiksäkerhet samt trygghet i centrum. 
 
BRÅ arbetsgrupp anser att det är en bra idé att göra medborgarlöftet till 
tvåårigt och föreslår att kommunstyrelsen går på polismyndighetens förslag 
(2021-08-16). 
 
Medborgarlöfte är en modell som syftar till att öka tryggheten för 
medborgarna i kommunen och bygger på samverkan mellan polisen och 
kommunen. 
 
Medborgarlöftet utformas från lokal lägesbild och medborgardialog. 
Folkhälsostrategen, säkerhetssamordnaren och kommunpolisen genomförde 
en medborgardialog under oktober 2020. Dialogen genomfördes i Högsäter 
och Färgelanda. Under dialogerna gavs medborgarna möjlighet att fylla i en 
enkät för att framföra sina synpunkter. En länk till enkäten låg även ute på 
kommunens Facebook och hemsida i tre veckor.  
 
Majoriteten av de som fyllde i enkäten upplevde sig vara trygga i 
kommunen men Färgelanda centrum lyftes fram som en plats där otrygghet 
upplevs. Förslag från medborgarna på åtgärder för att öka tryggheten var 
polisiärnärvaro och arbete med att förebygga inbrott och stölder.  
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Medborgarna lyfte bland annat att samarbete och samverkan med grannar 
skapar trygghet.  
 

 
Beslutsunderlag 
Genomgång av folkhälsostrateg samt kommunpolis, 2021-09-29  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-09-22  
Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg 
Medborgarlöfte Färgelanda kommun 2021, 2021-03-10  
 
Beslutet skickas till 
Brottsförebyggande rådet 
Folkhälsostrateg 
Säkerhetssamordnare 
Kommunpolis 
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KS § 149  Dnr 2021/86 
Remiss om regional fysisk planering PBL- VGR som regionplaneorgan 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig negativt till att regionen ska vara 
planorgan enligt PBL.  
Kommunstyrelsen beslutar att lämna remissvar enligt framtagen skrivelse.  
 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 

Ärendebeskrivning 
 

En reviderad plan- och bygglag började gälla 1 januari 2019. I revideringen 
öppnade man upp för regioner att bedriva regional fysisk planering enligt 
PBL, men då fick endast region Stockholm och Region Skåne obligatoriska 
uppdrag. Övriga regioner kan i dagsläget hemställa om att bli 
regionplanorgan, där Västra Götalandsregionen just nu har remitterat och 
inhämtar synpunkter på hur kommunerna ställer sig till det.  
 
Regionerna har alla skyldighet att ta fram planer för regionen gällande 
infrastruktur, transport med mera, men med en regionplan enligt PBL är det 
fler delar som ingår och kommunerna förväntas delta och samverka i 
framtagandet. Kommunerna måste även i sin planering för översiktsplan och 
detaljplaner förhålla sig till den framtagna regionplanen och motivera 
eventuella avsteg. Regionen har dessutom möjlighet att överpröva en plan 
som avviker från regionplanen.  
Regionplanen är likt översiktsplanen inte bindande.  

 
Beslutsunderlag 
Genomgång av planingenjör, 2021-09-29  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-09-22  
Tjänsteskrivelse planingenjör, 2021-07-02 
Färgelanda kommuns remissvar, 2021-09-03  
Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR 
som regionplaneorgan 
Faktaunderlag - remiss om regional planering enligt PBL  
 
Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen 
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KS § 150  Dnr 2021/189 
Biblioteksavgifter i Färgelanda kommun från 2022 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Biblioteksavgifter i Färgelanda 
kommun”. Dokumentet ska träda i kraft och gälla från och med den 1 
januari 2022. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Styrdokument om avgifter för biblioteket saknas i Färgelanda kommun. 
Tidigare har funnits en tabell som är antagen av kommunfullmäktige. För att 
möjligheten att ta ut avgifter ska vara hållbart juridiskt upprättas härmed ett 
dokument som föreslås antas av kommunfullmäktige.  
 
9 § bibliotekslagen (2013:801) är den bestämmelsen som ger bibliotek rätt 
att ta ut avgifter. I paragrafen stadgas att på folkbiblioteken ska allmänheten 
avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid 
oavsett publiceringsform. Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar 
ut 
   1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande 
tjänster, och 
   2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som 
de har lånat. 
 
Nedan redovisas förslaget som ska gälla från den 1 januari 2022 och vad 
som gäller nu.  
 
En viss höjning av beloppen kan iakttas i och med att media har genom åren 
blivit dyrare och avgifterna ska ha förebyggande funktion att media 
återlämnas.  
 
 
 Belopp 2021 Förslag 2022 Avser 
Övertidsavgift 6 10 Per media och påbörjad vecka 
Påminnelseavgift 16 20 Per brevutskick  
    
Förkommen media, vuxen 336 300 Per styck 
Förkomna media, barn 169 170 Per styck  
Förkommen film 432 500 Per styck 
Förkommen tidskrift - 55 Per styck 
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Beslutsunderlag 
Genomgång av bibliotekssamordnare 2021-09-29  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-09-22  
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2021-08-27  
Biblioteksavgifter i Färgelanda kommun från 2022 utkast styrdokument, 
2021-06-23  
 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsutvecklingschefen  
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KS § 151  Dnr 2021/206 
Måltidsavgifter äldreomsorgen i Färgelanda kommun 2022 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Måltidsavgifter i Färgelanda kommun. 
Dokumentet ska träda i kraft och gälla från och med den 1 januari 2022. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Styrdokument om avgifter för måltid saknas i Färgelanda kommun. Tidigare 
har funnits en tabell som är antagen av kommunfullmäktige. För att 
möjligheten att ta ut avgifter ska vara juridiskt mer korrekt upprättas härmed 
ett taxestyrdokument som föreslås antas av kommunfullmäktige.  
 
 

 
 
Beslutsunderlag 
Presentation av enhetschefen för måltidsenheten, 2021-09-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-09-22  
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2021-09-13  
Måltidsavgifter äldreomsorgen Färgelanda kommun, 2021-09-13  
 
Beslutet skickas till 
Samhällsutvecklingschef  
Enhetschef för måltidsenheten 
 

 Belopp 2021 Belopp 2022 Avser 
Eget boende    
Mat, dagverksamhet 65 67 Per dag 
Matportion 55 57 Per portion 
Särskilt boende    
Kost (alla måltider) 4272 4400 Per månad 
Korttidsboende/växelvård    
Kost (alla måltider) 142 146 Per dag 
Övriga kostnader    
Matportion, ej biståndsbeslut inkl.  
12 % moms 65 67 Per port 
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KS § 152  Dnr 2021/209 
Renhållningsavgifter i Färgelanda kommun från 2022 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Renhållningsavgifter i Färgelanda 
kommun”. Dokumentet ska träda i kraft och gälla från och med den 1 
januari 2022. 

 
Ärendebeskrivning 
Styrdokument om avgifter för renhållningen saknas i Färgelanda kommun. 
Tidigare har det funnits en tabell som är antagen av kommunfullmäktige. 
För att möjligheten att ta ut avgifter ska vara bättre juridiskt grundad 
upprättas härmed ett dokument som föreslås antas av kommunfullmäktige.  
Renhållningsavgifterna för 2022 består av en fast del samt en rörlig del. 
Den fasta delen avser kundservice samt drift av ÅVC Stigen.  
 
Förslag: 
Fast del 2022; 805 Skr/abonnent/år 
I detta belopp ingår också en utökad öppettid (dag) på ÅVC Stigen. Med 
start under Q1 2022 kommer ÅVC Stigen vara öppet tisdagar samt 
torsdagar.  
 
Den rörliga delen innefattar hämtning samt behandling av hushållsavfall där 
man kan påverka kärlsstorlek samt hämtningsintervall. 
 
Alla hushåll i Färgelanda kommun kan utnyttja 12 st fria besök per 
kalenderår att lämna sorterat avfall på ÅVC Stigen. Därutöver (från och 
med det 13:e besöket) kostar det 450 kr.  
 
Alla belopp är indexuppräknade (ca 3%) per automatik utan att politiskt 
beslut krävs. 
 
Alla belopp avser kr och inkluderar mervärdesskatt. 
 
 
Hushållsavfall 
 
Benämning Belopp 2021 Förslag 2022 Avser 
Extrasäckar 83 86 Per styck 
140 l kärl vecka 4532 3890 Per år 
190 l kärl vecka 5852 5238 Per år 
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370 l kärl vecka 10312 9785 Per år 
660 l kärl vecka 17556 17154 Per år 
140 l kärl 14 dag 2228 1600 Per år 
190 l kärl 14 dag 2875 2340 Per år 
370 l kärl 14 dag 5108 4655 Per år 
660 l kärl 14 dag 8731 8310 Per år 
140 l kärl månad 1276 755 Per år 
190 l kärl månad 1544 912 Per år 
140 l kärl kvartal 580 150 Per år 
190 l kärl kvartal 672 245 Per år 
140 l kärl sommar 968 270 Per år 
190 l kärl sommar 1224 600 Per år 
370 l kärl sommar 2068 1458 Per år 
660 l kärl sommar 3732 3200 Per år 
Extra kärltömning 7 dygn 212 218 Per år 
Utbyte av kärl 125 129 Per år 
 
Slamhantering 
 
Benämning Belopp 2021 Förslag 2022 Avser 
Slam brunn 0-4 kbm enligt 
schema 

1544 1590 Per styck 

Varje kbm utöver 149 154 Per kbm 
Tillägg budning inom 14 
dagar 

164 169 Per tillfälle 

Tillägg budning inom 24 
timmar ( Akut) 

1527 1573 Per tillfälle 

Bomkörning 695 716 Per tillfälle 
Extra slang 2 2 Per meter 
BDT     
Tömning av BDT brunn 
enligt schema* 

208 214 Per styck 

Tillägg budning inom 14 
dagar 

517 532 Per tillfälle 

Tillägg budning inom 24 
timmar (akut) 

793 817 Per tillfälle 

*=I samband med tömning 
av slamtank 

   

 
 
Avgifter på återvinningscentralen i Stigen  
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Undantag från fria besök Belopp 2021 Förslag 2022 Avser 
Asbest  1164 1198 Per kbm 
Däck på fälg ( bildäck) 24 25 Per styck 
Tryckimpregnerat virke 728 750 Per kbm 

 
 
Avgifter på återvinningscentralen i Stigen för företag, verksamheter 
eller föreningar i Färgelanda kommun. 
 
Benämning Belopp 2021 Förslag 2022 Avser 
Avgift (exkl asbest, Däck på 
fälg samt tryckimpregnerat 
virke 

NA 450 3 kbm (bilsläp) 
och tillfälle 

 
Beslutsunderlag 
Presentation av enhetschefen för teknikenheten, 2021-09-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-09-22  
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2021-09-11 
Renhållningsavgifter i Färgelanda kommun från 2022, 2021-09-11 
 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsutvecklingschef 
Enhetschef för Teknikenheten.  
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KS § 153  Dnr 2021/205 
Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun från 2022 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Lokal- och anläggningsavgifter i 
Färgelanda kommun”. Dokumentet ska träda i kraft och gälla från och med 
den 1 januari 2022. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Förevarande taxa avser kommunens lokaler och anläggningar. Kostnaderna 
gäller för föreningar, företag och privatpersoner. Kommunen har en 
gällande taxa som behöver förädlas för att juridiskt ska var fullkomligt. 

Avgifterna är avsedda att täcka delvis kommunens kostnad för lokalernas 
investeringar, underhåll och behov. Avgifterna ska vara marknadsmässiga i 
förhållande vad andra kommuner har för taxa för sina lokaler- och 
anläggningar.  

Förvaltningen har gjort en noggrann omvärldsbevakning därom vid 
framtagande av förevarande förslag.   
 
Nedan redovisas förslaget som ska gälla från den 1 januari 2022 och vad 
som gäller nu.  
 
 

Förslag till taxa år 2022 
Privata 
bokningar/tim Föreningar/tim 

Färgelanda Sporthall 800 120 
Färgelanda Sporthall, matcher 0 130 
Valboskolan Idrottshall 500 100 
Valboskolan Grusplan 150 70 
Valboskolan Grusplan, matcher 0 110 
Valboskolan "Lilla" Grusplan 100 50 
Övriga Gymnastiksalar 300 70 
Klassrum, alla skolor * 60 
      
Konferensal Centrumhuset 100 85 
Övriga lokaler *   
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* Klassrum, Konferensslokal, övriga lokaler avgift ska 
utgå men särskild ök krävs!     

 
Årets taxa - 2021 Privata bokningar/tim Föreningar/tim 
Färgelanda Sporthall 599 106 
Färgelanda Sporthall, matcher 0 131 
Valboskolan Idrottshall 360 98 
Valboskolan Grusplan 121 66 
Valboskolan Grusplan, matcher 0 109 
Valboskolan "Lilla" Grusplan 104 49 
Övriga Gymnastiksalar 121 66 
Klassrum, alla skolor 0 55 
      
Konferensal Centrumhuset 0 82 
      

 
Beslutsunderlag 
Genomgång av fastighetsförvaltare, 2021-09-29  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-09-22  
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2021-09-13 
Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun från 2022, 2021-09-
13  
 
Beslutet skickas till 
Samhällsutvecklingschefen  
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KS § 154  Dnr 2021/5 
Ekonomisk rapport 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Ekonomichefen går igenom ekonomiskt utfall för 2021 fram till och med 
sista augusti samt prognos för 2021 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, socialnämnden samt utbildningsnämnden. Utfallen är 
inte fullt avstämda och analyserade. 

 
Beslutsunderlag 

 
Presentation av ekonomichef, 2021-09-29  
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KS § 155  Dnr 2021/29 
Beslut om Mål- och resursplan 2022-2024 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. fastställa verksamhetsmålen för 2022 
2. fastställa de finansiella målen för 2022–2024 
3. fastställa skattesatsen för 2022 till 22,91 kronor 
4. fastställa budget för 2022 med angivna kommunbidrag för 

nämnderna med totalt 441 776 tkr 
5. i den långsiktiga planeringen utgå från SKR:s prognoser för intäkter 

vilket innebär 450 412 tkr för 2023 och 459 077 tkr för 2024 
6. uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till 

lönerevisionen besluta om tilläggsbudget till nämndernas 
kommunbidrag i enlighet med utfallet av revisionen 

7. uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till 
internhyror besluta om tilläggsbudget till nämndernas 
kommunbidrag  

8. fastställa internräntan för 2022 till 1,0 % enligt SKR:s 
rekommendation 

9. uppdra åt nämnderna att söka och använda de riktade statsbidrag 
som finns tillgängliga 

10. fastställa investeringsram på 20 mnkr för 2022 
11. godkänna en ram för nyupplåning upp till 20 mnkr under 2022 
12. uppdra åt nämnderna att genomföra de verksamhetsförändringar och 

effektiviseringar som ingår i Mål- och resursplanen  
13. uppdra åt kommunstyrelsen och nämnderna att anta sin budget inom 

givna ramar senast december 2021.  
 
Ulla Börjesson (S), Kerstin Fredriksson (S), Jörgen Andersson (SD) samt 
Karl-Erik Segersax (SD) avstår från att delta i dagens beslut. 
Socialdemokraterna respektive Sverigedemokraterna kommer att lämna 
yrkanden vid handläggningen av ärendet i kommunfullmäktige.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Under året har kommunstyrelsens budgetberedning diskuterat 
förutsättningarna för kommunens mål- och resursplan (MRP) 2022–2024 
Förutsättningar har konsekvensbeskrivits av kommunstyrelsen, 
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socialnämnden och utbildningsnämnden. Bygg- och trafiknämnden 
undantogs då nämndens huvudsakliga uppgift rör myndighetsutövning. 
 
Utifrån förutsättningar och konsekvensbeskrivningarna har förslag till MRP 
2022–2024 tagits fram. 
 
Kommunstyrelsen och nämnderna har därefter, utifrån antagen MRP, att 
besluta om detaljbudget 2022 för sin verksamhet. 
 
 
Facklig samverkan kommer att äga rum mellan kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 september och kommunfullmäktiges sammanträde den 
13 oktober 2021. 
 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse kommunchef och ekonomichef, 2021-09-23  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-09-22  
Mål och resursplan 2022–2024 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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KS § 156  Dnr 2021/138 
Sammanträdesplan 2022 Kommunstyrelsen 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2022 för 
kommunstyrelsen respektive kommunstyrelsens arbetsutskott enligt förslag.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Förslag till sammanträdestider 2022 för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens utskott är framtaget. Hänsyn har tagits till de 
ekonomiska processer som kommunen arbetar utifrån vilket bland annat 
innebär att nämnderna ska ha behandlat ekonomiska ärenden innan de kan 
lyftas i kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige.  
Sammanträdena genomförs som halvdagssammanträden med start kl.13 om 
inte annat anges i kallelsen. 
 
 
Förslag till sammanträdestider 2022 för kommunstyrelsen samt 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott  

Kommunstyrelsen  Ekonomiskprocess* 

10 januari  19 januari   
7 februari  16 februari   
14 mars  23 mars  Årsredovisning  

(i nämnder i februari och till KF i april)  
11 april  20 april   
09 maj  18 maj  Kvartalsrapport (i nämnder i april och 

till KF i juni)  
13 juni (reserv)  22 juni (reserv)   
15 augusti  24 augusti   
12 september  21 september   
10 oktober  19 oktober  -Delårsbokslut (i nämnder i september 

och till KF i november)  
14 november  23 november   

*För att förtydliga den ekonomiska processen är den för kännedom i 
sammanträdesförslaget.  
 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-09-22 

50



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-09-29 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, 2021-09-09  
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunchefens ledningsgrupp 
Bygg- och trafiknämnden  
Socialnämnden  
Utbildningsnämnden  
Kommunens bolag 
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KS § 157  Dnr 2021/137 
Sammanträdesplan 2022 Kommunfullmäktige 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdestider 2022 enligt 
följande:  
9 mars, 13 april, 8 juni, 19 oktober, 9 november och 7 december (reserv) 
 
Uppgift om kommunfullmäktiges sammanträden ska tillkännages på 
kommunens webbplats, anslagstavlan. 

 
Ärendebeskrivning 

 
 Förslag till sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige 
(kommunstyrelsens dagar för kännedom): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-09-22  
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, 2021-09-09  
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen  
Kommunchefens ledningsgrupp 
Bygg- och trafiknämnden  
Socialnämnden  
Utbildningsnämnden  
Kommunens bolag 
 
 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 
9 mars 16 februari 
13 april 23 mars 
8 juni 18 maj 

19 oktober 21 september 
9 november 19 oktober 

7 december (reserv) 23 november 
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KS § 158  Dnr 2021/13 
Kommunchefens information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef, Katrin Siverby, informerar om följande punkter. 
 

 Information om pandemiläget  
 Rekrytering HR-Chef, näringslivsutvecklare och ekonom samt 

information om framtida rekryteringar 
 Anpassningar av budgeten inom utbildningsnämnden 
 Information från Sveriges kommuner och landstings 

informationsmöte angående hur digitala möten har fungerat under 
pandemin.  

 Förslag till kommunantal för nyanlända  
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KS § 159  Dnr 2020/184 
Planering för fortsatt arbete med Propia, Ensolution & Strandska samt 
uppföljning handlingsplan förändringsarbete avseende styrning-
,lednings-och arbetsmiljöfrågor 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunchefen ger information om uppföljningen av handlingsplanen med 
anledning av förändringsarbete avseende styrnings, lednings- och 
arbetsmiljöfrågor som kommunstyrelsen antog 2020-08-26 (§123)  
 
Kommunchefen informerar även om planeringen framöver med de företag 
som kommunen har hyrt in för stöttning i arbetet framåt.  
 

 Företaget Strandska kommer att arbeta med kulturresan som handlar 
om förändringsarbete avseende styrnings, lednings- och 
arbetsmiljöfrågor 
 

 Företaget Propia kommer att arbeta övergripande med budget-och 
målstyrningsprocessen  

 Företaget Ensolution kommer att arbeta övergripande med 
resursfördelningsmodell, utbildningsnämnden, bidrag till fristående 
enheter samt andra interna ekonomiprocesser.  
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KS § 160   
Information- Samverkan i Dalsland 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna  

 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen informerar om att en samverkanssamordnare är rekryterad 
för projektet samverkan i Dalsland. Samverkanssamordnaren kommer att 
vara stationerad i Färgelanda.  
 
 
 
 
 
 

55



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-09-29 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 161  Dnr 2021/37 
Information- Det goda livet i Dalsland 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunchefen informerar om att regionen tagit fram ett förslag på plan för 
genomförandet av det ”Det goda livet i Dalsland”, som är en strategi för 
lånsiktigutveckling för Dalsland. Västra Götalandsregionen kommer att ge 
besked i oktober angående förslaget.  
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KS § 162  Dnr 2020/235 
Information- Campus Dalsland 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunchefen informerar om nuläget för projektet Campus Dalsland. 
 
En projektledare är nu anställd för projektet och dialog med berörda parter 
ska starta.  
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KS § 163  Dnr 2021/213 
Deltagande på distans vid sammanträden 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att huvudregeln efter den 29 september 2021 är 
att politiska beslutsmöten ska ske fysiskt. Vid en eventuell ökad 
samhällsspridning av covid-19 så kommer detta tas i beaktande. 
 
Ordförande för respektive sammanträde beslutar om sammanträdets 
genomförande form.  
 
Ärendebeskrivning 

Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort från och med 
den 29 september 2021. Kommunen följer folkhälsomyndighetens riktlinjer 
och rekommendationer i hanteringen för att minimera spridningen av covid-
19 och kommer med det som grund ha som huvudregel att politiska 
beslutsmöten ska hållas fysiskt från och med den 29 september. Ledamöter 
ska som huvudregel finnas på plats fysiskt på sammanträden men 
dragningar av tjänstepersoner kan komma att ske digitalt.  

 
Deltagande på distans vid sammanträden 
 
Ändringen gör gällande att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, bygg- 
och trafiknämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden: får, om 
särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Varje lokal varifrån sammanträdet 
hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla 
detta till ordföranden och sekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får 
ske på distans. Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas 
restriktivt. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, 2021-09-22  
Beslutet skickas till: 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och trafiknämnden 
Socialnämnden  
Utbildningsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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