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Disponentvillan, 2019-02-25 kl. 18:00- 19.43
§§ 16-29
Beslutande
Erik Ezelius (S) ordförande, Zelal-Sara Yesildeniz (S) 1:e vice ordförande, Anna-Karin Skatt (S),
Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Mattias
Ezelius (S), Othmar Fiala (S), Helena Qvick (S), Lennart Rehn (S), Monica Staadig (S), Per-Erik
Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Peter
Ezelius (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Karin Olofsson (MP),
Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Runo
Johansson (L) (ej § 21 pga. Jäv) , Birgitta Andersson (L), Peter Friberg (M), Ambjörn
Lennartsson (M), Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Henrik
Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Marianne Andersson (-), Jan
Andersson (-), Petri Niska (SD)
Tjänstgörande ersättare
Claes Andersson (KD), Mats Falk (L), Ulf Alteg (M), Jenny Svensson (L) § 21
Ersättare
Georgos Moschos (S), Sara Hammar (S), Fahad Almedane (S), Cathrine Karlsson (S), Henrik
Lennartsson (S), Anders Johansson (S), Monica Karlén (S), Arne Andersson (S), Henrik Vang
(V), Annica Snäll (MP), Christopher Vipond (MP), Roger Lundvold (KD), Mikael Hallin (C),
Jenny Svensson (L), Fredrik Kvist (M), Camilla Graaf (M), Per-Erik Vrang (M), Per Nordström
(SD), Aili Räisänen (SD)
Tjänstemän
Anna Eklund, kanslichef tillika sekreterare
Övriga
Bengt Gunnarsson,
Justering
Utses att justera: Mattias Ezelius (S), Birgitta Andersson (L)
Justeringens tid: 2019-03-04
Underskrift sekreterare
Anna Eklund

Underskrift ordförande
Erik Ezelius (S)

Underskrift justerare
Mattias Ezelius (S)
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2019/14

§ 16 Godkännande av dagordning
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden lämnar en kort redogörelse för innehållet i föreslagen dagordning
och föreslår därefter att kommunfullmäktige beslutar att godkänna densamma.
Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna
dagordningen.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/16

§ 17 Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet
Inga frågor har anmälts inför sammanträdet.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta lämna punkten.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/15

§ 18 Handlingar att anmäla
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden anmäler följande handlingar:
 Medborgarförslag om avgiftsfria resor med Västtrafik för personer över
65 år.
 Skrivelse från Jan Andersson och Marianne Andersson om att de är
partipolitiskt obundna, 2019-02-15.
 Anmälan av vakant plats som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
samt vakant plats som representant i Hellidens folkhögskolas styrelse,
2019-02-21.
 Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot Ulf Alteg (M) i
kommunfullmäktige samt ny ersättare i kommunfullmäktige Per-Erik
Vrang (M), 2019-02-18.
 Interpellation från Birgitta Andersson (L) ställd till barn- och
utbildningsnämndens ordförande angående hur barn- och
utbildningsnämndens ordförande anser att barnomsorgen ska lösas för
invånarna i Madängsholm efter år 2021.
 Interpellation från Gunilla Dverstorp (M) ställd till social- och
omvårdnadsnämndens ordförande angående hur Tidaholm har
hanterat den i år införda public serviceavgiften vid beräkning av
avgifter.
Kommunfullmäktiges beslut







Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta medborgarförslaget om
avgiftsfria resor med Västtrafik för personer över 65 år till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige beslutar att lägga skrivelse från Jan Andersson (-)
och Marianne Andersson (-) till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar att lägga anmälan om vakant plats som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt vakant plats som
representant i Hellidens folkhögskolas styrelse till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från länsstyrelsen
angående ny ledamot Ulf Alteg (M) i kommunfullmäktige samt ny
ersättare i kommunfullmäktige Per-Erik Vrang (M) till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen från Birgitta
Andersson (L) får ställas och att den ska besvaras vid nästkommande
sammanträde
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen från Gunilla Dverstorp
(M) får ställas och att den ska besvaras vid nästkommande
sammanträde

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Jan Andersson, Marianne Andersson
Valberedningen
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Ulf Alteg, Per-Erik Vrang
Social- och omvårdnadsnämndens ordförande
Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/8

§ 19 Besvarande av interpellation ställd till kommunalrådet
angående vallöften och finansiering
Sammanfattning av ärendet
Peter Friberg (M) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2019-01-28 en
interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående vallöftet att bygga
en utomhusbassäng och hur det ska finansieras när kommunen inte har
medel för drift av nuvarande simhallsanläggning.
Kommunstyrelsens ordförande Anna-Karin Skatt (S) har besvarat frågan i en
skrivelse samt ger ett muntligt svar vid sammanträdet.
Peter Friberg (M) lämnar replik i interpellationsdebatten.
Runo Johansson (L) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Bengt Karlsson (S) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Peter Friberg (M) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Anna-Karin Skatt (S) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Beslutsunderlag
 Svar på interpellation, kommunstyrelsens ordförande (S), 2019-02-21.
 Interpellation från Peter Friberg (M).
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att interpellationen är
besvarad.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sändlista
Peter Friberg

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

8

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-02-25

Kommunfullmäktige

2018/403

§ 20 Beslut om entledigande från uppdrag - Helena Gustafsson (M)
Punkten utgår.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

9

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-02-25

Kommunfullmäktige

2018/92

§ 21 Beslut om besvarande av motion om utveckling av rollen som
oppositionsråd
På grund av jäv deltar inte Runo Johansson (L) i handläggningen i detta
ärende. Jenny Svensson (L) tjänstgör som ledamot.
Sammanfattning av ärendet
Gunilla Dverstorp (M) har inkommit med en motion om att rollen som
oppositionsråd ska utvecklas genom att oppositionsrådet bland annat tilldelas
ett särskilt ansvarsområde.
Kommunledningsförvaltningen har berett motionen och kommit fram till att en
kommun har frihet att utforma rollen som oppositionsråd utifrån egna
förutsättningar. Det finns alltså inte något formellt hinder mot att besluta att
oppositionsrådet tilldelas ett särskilt ansvarsområde. Detta skulle i sådana fall
kunna förtydligas i reglementet för kommunstyrelsen.
Frågan om att tilldela oppositionsrådet ett särskilt ansvarsområde är dock en
fråga om politisk viljeinriktning vilket gör att förvaltningen inte lämnar något
förslag till beslut i frågan.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 35/2019 ”Beslut om besvarande av motion
om utveckling av rollen som oppositionsråd”, 2019-02-06.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om utveckling av rollen som
oppositionsråd”, kommunjurist Jenny Beckman, 2018-10-25.
 Motion – utveckling av rollen som oppositionsråd, Gunilla Dverstorp
(M), 2018-02-26.
 Kommunfullmäktiges beslut § 74/2010, ”Yttrande över
kommunfullmäktigeberedningens förslag om förändringar i den
politiska organisationen, ersättningsreglementet för förtroendevalda
samt partistödets utformning”, 2010-06-28.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
- Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sändlista
Gunilla Dverstorp

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/224

§ 22 Beslut om besvarande av motion om Unesco Global Geopark
Sammanfattning av ärendet
Karin Olofsson (MP) med flera har lämnat in en motion angående möjligheten
att delta i utvecklingsprojekt och samarbete Unesco Global Geopark.
Motionärerna föreslår att Tidaholms kommun undersöker möjligheterna att få
delta i det utvecklingsprojekt och samarbete som pågår i Skaraborgs
kommuner för att ansöka om att få etablera Unesco Global Geopark, att
eventuella kostnader i första läget kommer tas från kommunstyrelsens konto
för oförutsedda medel samt att medel därefter planeras in i kommunens
kommande budget.
Motionen har skickats på remiss till miljö- och byggnadsnämnden och till
kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 36/2019 ”Beslut om besvarande av motion
om Unesco Global Geopark”, 2019-02-06.
 Tjänsteskrivelse ”Motion om möjlighet att delta i utvecklingsprojekt och
samarbete Unesco Global Geopark”, kommunjurist Jenny Beckman,
2018-11-15.
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 95/2018 ”Beslut om yttrande
angående motion om Unesco Global Geopark”, 2018-09-12.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 73/2018 ”Motion om Unesco
Global Geopark”, 2018-09-12.
 Förslag till beslut om bidrag till Geopark, Styrgruppen projekt Geopark,
2019-01-14.
 Platåbergens Geopark, delrapport 1/9 2017 - 1/9 2018.
 Motion om möjlighet att delta i utvecklingsprojekt och samarbete
Unesco Global Geopark, Karin Olofsson (MP) m.fl., 2018-05-28.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.
- Karin Olofsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Projektledare för projekt Geopark

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/385

§ 23 Beslut om avgift för matkostnad inom äldreomsorg och LSS
Sammanfattning av ärendet
Social- och omvårdnadsnämnden har fattat beslut, § 113/2018, om att anta
taxor och avgifter för år 2019.
Taxor och avgifter som baseras på prisbasbelopp behöver inte antas av
kommunfullmäktige men taxor och avgifter som ändras på annat sätt ska
antas av kommunfullmäktige.
Bland de taxor och avgifter som nämnden beslutade att anta finns avgift för
matkostnad inom äldreomsorg och LSS där det föreslås en ökning från
2 920 kr/månad till 3 120 kr/månad. Denna avgift baseras inte på
prisbasbeloppet och måste därför antas av kommunfullmäktige för att börja
gälla.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 28/2019 ”Beslut om avgift för matkostnad
inom äldreomsorg och LSS”, 2019-02-06.
 Tjänsteskrivelse ”Avgift för matkostnad inom äldreomsorg och LSS”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-01-10.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 113/2018 ”Beslut om taxor
och avgifter 2019”, 2018-12-18.
 Omvårdnadsförvaltningens taxor och avgifter 2019.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att höja taxa för
matkostnad inom äldreomsorg och LSS till 3 120 kr/månad från och
med 2019-03-01.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att höja taxa för matkostnad inom
äldreomsorg och LSS till 3 120 kr/månad från och med 2019-03-01.
Sändlista
Ekonomiavdelningen
Social- och omvårdnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/80

§ 24 Beslut om fastställelse av nytt vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt
Sammanfattning av ärendet
Till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas för vattentäkt får
kommunen förklara ett vattenområde för vattenskyddsområde, enligt 7 kap.
21 § miljöbalken (1998:808).
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-26 om antagande av nya
skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Källefalls vattentäkt (§ 23/2012).
Beslutet överklagades och regeringen upphävde 2015-01-15 beslutet och
återförvisade ärendet till kommunen för fortsatt handläggning.
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde
och skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt. Förslaget har varit ute på
samråd.
Av samrådsredogörelsen framgår de synpunkter som lämnades i samrådet
2016 respektive 2017 med bemötande och information om föreslagna
ändringar i de föreskrifter som föreslås ska gälla för vattenskyddsområdet.
Berörda fastighetsägare samt kända sakägare framgår av sakägarförteckning
upprättad av samhällsbyggnadsförvaltningen. Förteckningen finns i ärendet.
Förslaget till nytt vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter
föreslås fastställas av kommunfullmäktige. Föreskrifterna införs då i
kommunens författningssamling.
När det gäller innehållet i tekniska nämndens beslut har kommunens konsult
uppmärksammat att ett stycke inte längre är aktuellt på grund av en ändring
av en föreskrift från Naturvårdsverket.
Den 1 juli 2018 började en ny föreskrift om skydd mot mark- och
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor att gälla,
NFS 2017:5. Den ersatte NFS 2003:24. Med anledning av det är ett stycke i
tekniska nämndens beslut, i kap ”Allmänna upplysningar” och underrubriken
”Uppsättning av skyltar och stängsel”, inte längre aktuellt:
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening
vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) ska informationsskylt om
”vattenskyddsområde” vara uppsatt vid påfyllningsrör för tank som rymmer
mer än 250 l diesel, eldningsolja, spillolja eller brandfarlig vätska.
Informationsskylten ska vara väl synlig, vara av varaktig beskaffenhet eller ha
annan varaktig märkning.
I 4 kap 5 § NFS 2017:5 finns en liknande formulering som i NFS 2003:24.
Dock anger 1 kap § 1 i NFS 2017:5 att dessa föreskrifter inte gäller hantering
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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som är tillståndspliktig enligt miljprövningsförordningen eller som prövas inom
ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Av 5 § i
föreslagna skyddsföreskrifter ställs krav på tillstånd från 50 l hantering.
Därmed är formuleringen i Naturvårdsverkets föreskrift inte aktuell inom
vattenskyddsområdet.
Stycket har därför tagits bort i bilagt förslag till författningssamling
Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 31/2019 ”Beslut om fastställelse av nytt
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt”,
2019-02-06.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om fastställelse av nytt vattenskyddsområde
och skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt”, kommunjurist Jeny
Beckman, 2019-01-09.
 Förslag till författningssamling Vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt.
 Tekniska nämndens beslut § 33/2108 ”Beslut om fastställelse av nytt
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt”,
2018-02-22.
 Bilaga 1 Tidaholms kommun, vattenskyddsområde för Källefall
vattentäkt.
 Bilaga 2 Samrådsredogörelse, 2018-01-30.
 Regeringens beslut ”Överklagande i fråga om vattenskyddsområde
och nya skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt, Tidaholms
kommun”, 2015-01-15.
 Kommunfullmäktiges beslut § 23/2012 ”Antagande av nya
skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Källefalls vattentäkt”,
2012-03-26.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut enligt
bilagt förslag till författningssamling Vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt.
- Tony Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt
framför ett tilläggsyrkande att kartan i ”Bilaga 1 Tidaholms kommun,
vattenskyddsområde för Källefalls vattentäkt” ska bytas ut mot en med
justerad områdesgräns. Den är marginellt uppdaterad så att det
tydligare framgår att gränsen för tertiär skyddszon i öster går alldeles
vid kommungränsen till Hjo kommun
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara
paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det, förutom kommunstyrelsens förslag till beslut, finns
ett tilläggsyrkande.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Ordföranden ställer först proposition på Petterssons tilläggsyrkande och finner
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.
Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att byta ut kartan i ”Bilaga 1 Tidaholms
kommun, vattenskyddsområde för Källefalls vattentäkt” mot en med
justerad områdesgräns. Den är marginellt uppdaterad så att det
tydligare framgår att gränsen för tertiär skyddszon i öster går alldeles
vid kommungränsen till Hjo kommun.
 Kommunfullmäktige fattar beslut enligt bilagt förslag till
författningssamling Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Källefalls vattentäkt.
 Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen omedelbart
justerad.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Överklagandet ska skriftligen skickas in till Tidaholms kommun,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 522 83 Tidaholm, senast tre veckor efter den
dag kungörelse om beslutet har gjorts i ortstidning. Av kungörelseannonsen
framgår tidpunkten för när överklagandet ska vara inne. Information om
överklagandetiden kommer också att finnas på kommunens hemsida. I
överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas, hur du vill att
beslutet ska ändras och varför. Uppge namn, adress och telefonnummer.
Skrivelsen ska undertecknas.
Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickar kommunen vidare
överklagandet till Länsstyrelsen.

Ordförandes sign
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§ 25 Beslut om kungörelsedelgivning gällande fastställelse av
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Källefalls
vattentäkt
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa nytt
vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter för Källefalls
vattentäkt. Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen och därefter
kommunfullmäktige vid samma sammanträde som detta ärende.
Kommunfullmäktige har 2019-02-25, §24/2019, fattat beslut om att fastställa
nytt vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter för
Källefalls vattentäkt. När beslutet har fattat ska beslutet också kunggöras.
Motivering
Enligt 27 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m. ska ett beslut om att förklara ett område som vattenskyddsområde
snarast möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet för författningar i
allmänhet. Kungörelse om beslutet ska också införas i ortstidning. Sökande
och sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var införd
i ortstidning.
Enligt 47 § delgivningslagen sker kungörelsedelgivning genom att
myndigheten beslutar att den handling som ska delges hålls tillgänglig viss tid
hos myndigheten eller på annan plats och ett meddelande om detta och om
handlingens huvudsakliga innehåll inom tio dagar från beslutet kungörs och i
vissa fall ges till känna på annat sätt i enlighet med vad som närmare anges i
48-50 §§.
Enligt 48 § delgivningslagen ska ett meddelande som avses i 47 § föras in i
Post- och Inrikes Tidningar.
Enligt 49 § delgivningslagen ska ett meddelande om delgivningen skickas till
någon eller några av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt för
alla dem som avses med delgivningen. Ingår en statlig myndighet eller en
kommun bland dem som avses med delgivningen, ska meddelandet alltid
skickas till myndigheten eller kommunen.
Kommunstyrelsen har 2019-01-09 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
delegera bland annat följande till samhällsbyggnadsnämnden:
-

Ordförandes sign

att verkställa kungörelse, underrättelse och delgivning av beslut om
fastställande, upphävande och delgivning av vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt som fattas av
kommunfullmäktige.
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Under förutsättning att erforderliga beslut fattas kommer således
samhällsbyggnadsnämnden att verkställa kungörelse, underrättelse och
delgivning av beslutet. Informationsbrev kommer att skickas till sakägare som
framgår av sakägarförteckning upprättad av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 32/2019 ”Beslut om kungörelsedelgivning
gällande fastställelse av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter
för Källefalls vattentäkt”, 2019-02-06.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om kungörelsedelgivning gällande fastställelse
av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Källefalls
vattentäkt”, kommunjurist Jenny Beckman, 2019-01-09.
 Tekniska nämndens beslut § 34/2018 ”Beslut om kungörelsedelgivning
gällande fastställelse av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter
för Källefalls vattentäkt”, 2018-02-22.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att beslutet §
[Kommunfullmäktiges paragrafnummer], [datum när det beslutades]
om fastställelse av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Källefalls vattentäkt ska kungöras genom kungörelsedelgivning i
Västgöta-Bladet och Post- och Inrikes tidningar. Kungörelsen ska inom
10 dagar från beslutets fattande införas i Västgöta-Bladet och Postoch Inrikes tidningar. Beslutet hålls tillgängligt i kommunens
författningssamling. Under överklagandetiden hålls också beslutet
tillgängligt hos samhällsbyggnadsförvaltningen och på kommunens
hemsida.
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara
paragrafen omedelbart justerad.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att beslutet § 24/2019, 2019-02-25, om
fastställelse av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Källefalls vattentäkt ska kungöras genom kungörelsedelgivning i
Västgöta-Bladet och Post- och Inrikes tidningar. Kungörelsen ska inom
10 dagar från beslutets fattande införas i Västgöta-Bladet och Postoch Inrikes tidningar. Beslutet hålls tillgängligt i kommunens
författningssamling. Under överklagandetiden hålls också beslutet
tillgängligt hos Samhällsbyggnadsförvaltningen och på kommunens
hemsida.
 Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen omedelbart
justerad.
Lagstöd
27 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
47 och 49 §§ delgivningslagen
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 26 Beslut om upphävande av beslut om befintligt
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för
Källefalls vattentäkt, del av beslut A 48/71 fattat av
Vattendomstolen
Sammanfattning av ärendet
I samband med att beslut om att fastställa det nya vattenskyddsområdet fattas
i kommunfullmäktige behöver också det befintliga vattenskyddsområdet
upphävas. Tekniska nämnden har föreslagit att det befintliga skyddsområdet
med tillhörande skyddsföreskrifter upphävs den dag då det nya
vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt
har vunnit laga kraft.
Kommunfullmäktige har 2019-02-25, § 24/2019, behandlat frågan om att
fastställa nytt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för
Källefall vattentäkt.
Befintligt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter är beslutat
av Vattendomstolen i Vänersborgs Tingsrätt den 15 december 1972. Beslutet
innehåller också tillstånd till vattenuttag (vattenverksamhet) samt fastställande
av avtal med Hushållningssällskapet. Grundregeln är att det är kommunen
eller Länsstyrelsen som beslutar om vattenskyddsområden (7 kap 21, 22, 30
§§ miljöbalken). I det ligger även rätten att upphäva tidigare beslut, oavsett om
dessa är fattade av en vattendomstol. Detta innebär i aktuellt fall att
kommunfullmäktige kan upphäva vattendomstolens beslut i den del som avser
vattenskyddsområdet och fastställda skyddsföreskrifter, d.v.s. under rubriken
Skyddsområde på sidorna 14-17 i aktuell dom.
I enlighet med 25 a och 25 b §§ i förordningen om områdesskydd har
kommunen inför beslutet om upphävandet samrått med följande myndigheter:





Skogsstyrelsen
Havs- och vattenmyndigheten
Statens jordbruksverk
Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Eftersom Hushållningssällskapet berörs av ett avtal i samma dom bereddes
också Hushållningssällskapet möjlighet att yttra sig.
Remissinstanserna tillställdes samrådet den 26 mars 2018 och hade möjlighet
att yttra sig senast den 17 april 2018.
Skogsstyrelsen har inkommit med yttrande och meddelat att de inte har något
att erinra mot upphävandet av det befintliga vattenskyddsområdet.

Ordförandes sign

Justerandes sign
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18

Utdragsbestyrkande

2/5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-02-25

Kommunfullmäktige

Jordbruksverket och SGU har meddelat att de inte kommer att yttra sig i
ärendet.
Havs- och vattenmyndigheten har meddelat att de inte avser lämna några
synpunkter med anledning av rubricerat samråd. Det innebär inte att
myndigheten tagit ställning i sakfrågan eller till handlingarna i ärendet.
Hushållningssällskapet har inkommit med yttrande. Hushållningssällskapet har
meddelat att de inte har något att erinra mot upphävandet av befintligt
vattenskyddsområde men har lämnat följande synpunkt:
Dock, Av skrivelse där de ges möjlighet att yttra oss (Tidaholms kommun
2018-03-26) framgår att upphävandet endast gäller skyddsföreskrifterna på
sidan 14-17 i aktuell dom. På sidan 18 i aktuell dom fastställer Tingsrätten ”det
ovan intagna avtalet mellan kommunen och Skaraborgs läns
hushållningssällskap”. Detta avtal är skrivet med bakgrund av de
förutsättningar som gavs med det då upprättade vattenskyddsområdet och de
föreskrifter som gällde för detta, och har enligt vår uppfattning ingen giltighet
med de nya förutsättningar som det nya vattenskyddsområdet och dess
skyddsföreskrifter medför. Hushållningssällskapet Skaraborg yrkar därför på
att domen (Vänersborgs tingsrätt, Vattendomstolen, A48/71) upphävs i sin
helhet.
Med anledning av Hushållningssällskapet synpunkt har ett möte hållits den 18
maj 2018 med representanter från Tekniska förvaltningen, kommunens
konsult (Ramböll) och Hushållningssällskapet. Vid mötet framförde
Hushållningssällskapet att de vill ha möjlighet att söka ersättning enligt 31 kap.
miljöbalken för det nya vattenskyddsområdet. Hushållningssällskapet vill att
det ska säkerställas att gällande avtal inte omöjliggör sådan ersättning. Om
avtalet innebär att det omöjliggörs önskar Hushållningssällskapet att ett
särskilt avtal tas fram som tydliggör att Hushållningssällskapet ändå ska ha
möjlighet att söka ersättning. Hushållningssällskapet anser också att avtalet
begränsar verksamheten, då de har planer på att utöka verksamheten.
Via kommunens konsult, Ramböll Sverige AB, har advokatfirman Åberg & Co
anlitats för att utreda om det finns möjlighet att upprätta ett sådant avtal som
Hushållningssällskapet önskar. Om det inte är möjligt önskades svar på om
det finns någon annan lämplig åtgärd för att göra Hushållningssällskapet
tillfreds i den fortsatta processen med vattenskyddsområdet.
Advokatfirman Åberg & Co har 2018-09-17 upprättat ett PM för frågorna.
Advokatfirman drar slutsatsen att avtalet att återkalla skadeståndsanspråk
rörde vattenuttaget, vattenverksamheten, och inte skyddsföreskrifterna. Såväl
sett till formulering i avtalet och domens utformning finns ingenting som
indikerar att Hushållningssällskapet vid avtalets tecknande avstod från att göra
gällande några skadeståndsanspråk i fråga om skada som kunde ha uppstått
med anledning av vattenskyddsområdets införande.

Ordförandes sign
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Till det kommer också att ett nytt beslut om nytt vattenskyddsområde och nya
föreskrifter - om det innebär t.ex. mer ingripande skyddsbestämmelser, ett
större skyddsområde m.m. – rent teoretiskt kunde aktualisera att rätt till
ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken uppkommer även om en
överenskommelse hade träffats mellan kommunen och sakägare med
anledning av ett tidigare beslut.
Utifrån advokatfirmans bedömning är det inte nödvändigt att upprätta något
avtal mellan kommunen och Hushållningssällskapet för att
Hushållningssällskapets rättigheter skall kunna tillgodoses framledes.
Hushållningssällskapet har den 21 september 2018 beretts möjlighet att lämna
synpunkt på av advokatfirman upprättat PM. Eventuella synpunkter skulle
lämnas senast den 12 oktober 2018. Inget yttrande har inkommit till
kommunen. VD:en för Hushållningssällskapet Skaraborg, har per e-post den
26 oktober 2018 bekräftat att Hushållningssällskapet inte har lämnat något
yttrande.
De synpunkter som har lämnats av Hushållningssällskapet hör delvis mer ihop
med beslutet om fastställelse av nytt vattenskyddsområde än med beslutet om
upphävandet av befintligt vattenskyddsområde. Det bör noteras att ersättning
kan bli aktuellt när markanvändningen avsevärt försvåras. Vid föreskrivna
förbud i skyddsföreskrifterna uppkommer rätt till ersättning i förekommande fall
i och med själva förbudet. Däremot kan markägaren bli skyldig att återbetala
ersättningen om den senare får dispens från förbudet (31 kap. 15 §
miljöbalken). Om en skyddsföreskrift föreskriver att det krävs tillstånd för en
viss verksamhet, gäller av 31 kap 5 § miljöbalken att ersättning endast betalas
om tillstånd har vägrats eller förenats med särskilda villkor (som innebär att
pågående markanvändning avsevärt försvåras). Kommunen har tagit hänsyn
till de synpunkter som Hushållningssällskapet har framfört avseende
skyddsföreskrifternas utformning och ändrat enligt Hushållningssällskapets
förslag. I den bemärkelsen föreligger mindre risk att Hushållningssällskapet
skulle ansöka om ersättning enligt 31 kap miljöbalken men
Hushållningssällskapet har egentligen mest varit noga med att möjligheten ska
finnas för dem i det fall de skulle finna något som skulle kunna medföra
ersättningsanspråk.
Hushållningssällskapet har nämnt att de eventuellt kan komma att utöka sin
verksamhet.
Kommunen har enbart möjlighet att upphäva den del av beslut A 48/71 som
rör vattenskyddsområdet, inte vattendomen eller det fastställda avtalet (d.v.s.
kommunen är inte rätt beslutsinstans för dessa delar). Kommunen har ett
tillstånd till vattenuttag, vattenverksamhet, och följer tillståndet. Det är inte
aktuellt att ändra vattendomen i den delen. Det har inte framkommit
synpunkter som tydliggör vilka ändringar i avtalet som skulle önskas och
kunna genomföras utan att det medför påverkan på skyddet för vattentäkten.
Det bedöms därför inte som aktuellt att söka ändring hos Mark- och
miljödomstolen av beslut A 48/71 i sina övriga delar.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Den skada som en ägare eller annan rättighetshavare lider genom att på
grund av en skyddsföreskrift inte i framtiden ha möjlighet att utnyttja marken
på annat sätt än tidigare, dvs. bortfall av förväntningar, ersätts inte. Det
handlar då inte om pågående markanvändning, utan ändrad markanvändning.
Markägare som hindras att vidta en naturlig och normal rationalisering av
pågående markanvändning bör dock kunna få ersättning för detta.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 33/2019 ”Beslut om upphävande av beslut
om befintligt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter
för Källefalls vattentäkt, del av beslut A 48/71 fattat av
Vattendomstolen”, 2019-02-06.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om upphävande av beslut om befintligt
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Källefalls
vattentäkt, del av beslut A 48/71 fattat av Vattendomstolen”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2019-01-09.
 Tekniska nämndens beslut § 142/2018 ”Beslut om upphävande av
beslut om befintligt vattenskyddsområde med tillhörande
skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt, del av beslut A 48/71 fattat av
Vattendomstolen”, 2018-12-13.
 Beslut A 48/71, DVA 65, fattat den 15 december 1972 av
Vattendomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt.
 Inkomna yttranden inför upphävande av befintligt vattenskyddsområde
för Källefall vattentäkt.
 PM upprättat av advokatfirman Åberg & Co, 2018-09-17,
”Vattenskyddsfrågor; Källefall VSO, Tidaholms kommun”.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva den
del av beslut A 48/71 fattat av Vattendomstolen den 15 december
1972 som rör vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter,
under rubriken Skyddsområde på sidorna 14-17 i aktuell dom.
Upphävandet träder ikraft när beslutet om det nya
vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter för Källefalls
vattentäkt, fastställt av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, § X
[hänvisning till beslut om nytt vattenskyddsområde], har vunnit laga
kraft.
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara
paragrafen omedelbart justerad.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva den del av beslut A 48/71
fattat av Vattendomstolen den 15 december 1972 som rör
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter, under rubriken
Skyddsområde på sidorna 14-17 i aktuell dom. Upphävandet träder
ikraft när beslutet om det nya vattenskyddsområdet med tillhörande
skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt, fastställt av
kommunfullmäktige 2019-02-25, § 24/2019 har vunnit laga kraft.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen omedelbart
justerad.

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Information
Ett beslut vinner laga kraft när det inte längre kan överklagas. Om
överklagande har skett vinner inte beslutet laga kraft förrän överprövningen är
avgjord och överklagandetiden för denna överprövning har löpt ut. Det vill
säga när möjligheterna att överklaga är uttömda och ärendet är avgjort.
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Överklagandet ska skriftligen skickas in till Tidaholms kommun,
samhällsbyggnadsförvaltningen, 522 83 Tidaholm, senast tre veckor efter den
dag kungörelse om beslutet har gjorts i ortstidning. Av kungörelseannonsen
framgår tidpunkten för när överklagandet ska vara inne. Information om
överklagandetiden kommer också att finnas på kommunens hemsida. I
överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas, hur du vill att
beslutet ska ändras och varför. Uppge namn, adress och telefonnummer.
Skrivelsen ska undertecknas.
Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickar kommunen vidare
överklagandet till Länsstyrelsen
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§ 27 Beslut om kungörelsedelgivning av beslut om upphävande av
vattenskyddsområde, del av beslut A 48/71
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att upphäva
befintligt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Källefalls
vattentäkt. Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen och därefter i
kommunfullmäktige vid samma sammanträde som detta ärende.
Kommunfullmäktige har 2019-02-25, § 26/2019 behandlat frågan om att
upphäva befintligt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter, del av dom A
48/71 fattat av Vattendomstolen 1972. När beslut har fattats ska beslutet
också kungöras.
Motivering
Enligt 27 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m. ska ett beslut om att upphäva ett vattenskyddsområde snarast möjligt
kungöras på det sätt som är föreskrivet för författningar i allmänhet.
Kungörelse om beslutet ska också införas i ortstidning. Sökande och sakägare
ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var införd i ortstidning.
Enligt 47 § delgivningslagen sker kungörelsedelgivning genom att
myndigheten beslutar att den handling som ska delges hålls tillgänglig viss tid
hos myndigheten eller på annan plats och ett meddelande om detta och om
handlingens huvudsakliga innehåll inom tio dagar från beslutet kungörs och i
vissa fall ges till känna på annat sätt i enlighet med vad som närmare anges
i 48-50 §§.
Enligt 48 § delgivningslagen ska ett meddelande som avses i 47 § föras in i
Post- och Inrikes Tidningar.
Enligt 49 § delgivningslagen ska ett meddelande om delgivningen skickas till
någon eller några av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt för
alla dem som avses med delgivningen. Ingår en statlig myndighet eller en
kommun bland dem som avses med delgivningen, ska meddelandet alltid
skickas till myndigheten eller kommunen.
Kommunstyrelsen har 2019-01-09 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
delegera bl.a. följande till samhällsbyggnadsnämnden:
-

Ordförandes sign

verkställa kungörelse, underrättelse och delgivning av beslut om
fastställande, upphävande och delgivning av vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt som fattas av
kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Justerandes sign

23

Utdragsbestyrkande

2/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-02-25

Kommunfullmäktige

Under förutsättning att erforderliga beslut fattas kommer således
samhällsbyggnadsnämnden att verkställa kungörelse, underrättelse och
delgivning av beslutet. Informationsbrev kommer att skickas till sakägare som
framgår av sakägarförteckning upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 34/2019 ”Beslut om kungörelsedelgivning
av beslut om upphävande av vattenskyddsområde, del av beslut A
48/71”, 2019-02-06.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om kungörelsedelgivning av beslut om
upphävande av vattenskyddsområde, del av beslut A 48/71”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2019-01-09.
 Tekniska nämndens beslut § 143/2018 ”Beslut om
kungörelsedelgivning av beslut om upphävande av
vattenskyddsområde, del av beslut A 48/71”, 2018-12-13.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att beslutet §
[Kommunfullmäktiges paragrafnummer], [datum när det beslutades]
om upphävande av den del av beslut A 48/71 fattat av
Vattendomstolen den 15 december 1972 som rör vattenskyddsområde
med tillhörande skyddsföreskrifter, under rubriken Skyddsområde på
sidorna 14-17, ska kungöras genom kungörelsedelgivning i VästgötaBladet och Post- och Inrikes Tidningar. Kungörelsen ska inom 10
dagar från beslutets fattande införas i Västgöta-Bladet och Post- och
Inrikes Tidningar. Beslutet hålls tillgängligt på kommunens
anslagstavla. Under överklagandetiden hålls också beslutet tillgängligt
hos samhällsbyggnadsförvaltningen och på kommunens hemsida.
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara
paragrafen omedelbart justerad.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att beslutet § 26/2019, 2019-02-25, om
upphävande av den del av beslut A 48/71 fattat av Vattendomstolen
den 15 december 1972 som rör vattenskyddsområde med tillhörande
skyddsföreskrifter, under rubriken Skyddsområde på sidorna 14-17,
ska kungöras genom kungörelsedelgivning i Västgöta- Bladet och
Post- och Inrikes Tidningar. Kungörelsen ska inom 10 dagar från
beslutets fattande införas i Västgöta-Bladet och Post- och Inrikes
Tidningar. Beslutet hålls tillgängligt på kommunens anslagstavla.
Under överklagandetiden hålls också beslutet tillgängligt hos
Samhällsbyggnadsförvaltningen och på kommunens hemsida.
 Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen omedelbart
justerad.
Lagstöd
27 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
47 och 49 §§ delgivningslagen
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Kommunfullmäktige

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019-02-25

Kommunfullmäktige

2018/431

§ 28 Information om webb-utbildning för politiker
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har köpt in en utbildning i tre delar som heter
”Juridik för politiker” som samtliga förtroendevalda har möjlighet att ta del av
digitalt.
Kanslichef Anna Eklund informerar om utbildningen.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att ta till sig informationen.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att ta till sig informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/14

§ 29 Mötets avslutande
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet
avslutat klockan 19.43.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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