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Tid och plats Onsdagen den 22 november 2017, klockan 17.00 – 17.30, i 

Tingshuset i Mellerud 
 
Beslutande  
Ledamöter Tommy W Johansson (S) 

Thomas Hagman (S) 
Martin Eriksson (C) 
Peter Ljungdahl (C) 
Daniel Jensen (KD) 
Ulf Rexefjord (SD) 

 
Tjänstgörande ersättare Harald Ericson (M) för Eva Pärsson (M) 
 Jörgen Eriksson (KIM) för Pål Magnussen (V) 

Kent Bohlin (S) för Marianne Sand Wallin (S) 
 
 
Övriga närvarande 
Ersättare   
 
Tjänstemän Björn Lindquist, t.f. kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
 
 
 
 

Övriga  
 
 
 

Utses att justera  
Justerare Peter Ljungdahl (C) 
Ersättare Daniel Jensen (KD) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 24 november 2017, klockan 09.00 
 
Justerade paragrafer  § 210 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Tommy W Johansson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Peter Ljungdahl 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2017-11-22 

 
Datum då anslaget sätts upp 2017-11-24   

 
Datum då anslaget tas ned 2017-12-18 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 

  Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 

 
§ 210  Lokalisering av särskilt boende på Norra Ängenäs 3 
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§ 210 Dnr KS 2015/608.286 
 
Lokalisering av särskilt boende på Norra Ängenäs 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att det särskilda boendet lokaliseras enligt 
alternativ B, inom föreslaget detaljplaneområde. 
 
Reservation 

Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KIM) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag med följande motivering: 
 
Kristdemokraterna och KommunPartiet vill härmed inkomma med följande 
anförande gällande beslut taget avseende placering av nytt äldreboende på 
Ängenäs, den största investeringen i Melleruds kommuns historia! 

Vi anser att den styrande majoriteten, då det framkom den 23 augusti att 
fornlämningar hittats på platsen för äldreboendets placering, underlåtit sig att  
på ett skyndsamt sätt begära en komplett arkeologisk förundersökning.  

Detta för att: 

• Förvissa sig om fornlämningens avgränsningsområde, vilket skulle säkerställa 
var och vilka åtgärder man kan utföra i anslutning till lämningen. 

• Få kännedom om lämningens arkeologiska status och huruvida vidare 
arkeologisk utgrävning skulle behöva företas eller ej.  

• Starta om behövlig arkeologisk utgrävning för att kunna bygga äldreboendet  
på den för området lämpligaste platsen.                                          

Med detta förfarande har man nu med hänvisning till tidsbrist på mycket lösa 
grunder tagit fram en ny placering av äldreboendet som totalt omkullkastar Norra 
Ängenäs möjligheter till att bli ett attraktivt bostadsområde med äldreboendet som 
del av detta.  

Man offrar mellan 15-30 tätortsnära tomter i ett naturskönt område, där "vanligt 
folk" har råd att bygga och bosätta sig till en rimlig kostnad.  

Detta anser vi vara helt förkastligt. Vi behöver ha ett stort antal tomter till 
förfogande till den "byggboom" som vi nu upplever, då vår vision är att vi skall 
växa i invånarantal. Vidare är det också säkerställt att ett äldreboende i anslutning 
till den lekplats som huvudalternativet utgjorde, medför ett mycket positivt inslag 
för de äldres välbefinnande, men nu utan tomter mindre antal boende och därmed 
färre barn.  

Med det alternativ som nu antagits av majoriteten med stöd av Moderaterna har 
man också kraftigt skalat ner planområdet. En oförsvarlig minskning av ett 
värdefullt naturområde som därtill i alternativ A (ursprungliga alternativet) även 
skulle ha utgjorts av hela den yta utanför planområdet mot Gärdserudsbäcken.   
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Huruvida någon dold agenda för detta agerande föreligger kan vi bara spekulera i?           
Men om det handlar om den minskning av fordonsrörelser i området (nu redovisat 
till 150 per dygn) som det har talats om så vill vi bara påminna de ansvariga för 
detta beslut att med nuvarande planförslag lever den gamla planen kvar, som 
medger bland annat hyreshus med ett 60 tal lägenheter, vilket i det fall de skulle 
realiserats skulle innebära över 700 fordonsrörelser i området.                                                                                                                  

Är detta något den styrande majoriteten har missat eller kanske inte vill skall 
komma fram frågar vi oss? 

En så här viktig och därtill kostsam investering måste ske med Melleruds bästa i 
tankarna och inte vara en fjäder i hatten för de styrande inför valet 2018. Att på 
detta forcerade sätt påskina att man grundligt utrett vad som är bäst för Mellerud 
har i vart fall vi genomskådat att så inte är fallet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I samband med granskningsförfarandet av detaljplanen för Norra Ängenäs 
meddelade Länsstyrelsen att det finns två tidigare okända fornlämningar i  
området där kommunen planerar att bygga det nya särskilda boendet.  

Inför kommunstyrelsens studiebesök den 8 november 2017 i aktuellt område 
presenterades tre olika lokaliseringsalternativ (A-C) för det särskilda boendet.  
 
Beslutsunderlag 

• Lokaliseringsalternativ A-C. 
• Tjänsteskrivelse 2017-11-10. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-11-13, § 444. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S) och Harald Ericson (M): Bifall till 
arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att det särskilda boendet lokaliseras enligt 
alternativ B, inom föreslaget detaljplaneområde. 

Daniel Jensen (KD), Jörgen Eriksson (KIM) och Ulf Rexefjord (SD):  

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. starta en komplett arkeologisk förstudie av området. 

2. det särskilda boendet lokaliseras enligt alternativ A. 
 
Beslutsgång 1 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag på alternativ B mot Daniel Jensens m.fl. 
förslag att starta en komplett arkeologisk förstudie av området och finner att 
kommunstyrelsen avslår förslaget. 

Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst till bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst till bifall till Daniel Jensens m.fl. förslag. 
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Omröstningsresultat 1 

Med sex ja-röster för bifall till arbetsutskottets förslag  och tre nej-röster för bifall 
Daniel Jensen m.fl. förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets 
förslag. 
 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Christine Andersson (S) ---     
Thomas Hagman (S)   X   
Marianne Sand Wallin (S) Kent Bohlin (S) X   
Martin Eriksson (C)   X   
Peter Ljungdahl (C)   X   
Eva Pärsson (M) Harald Ericson (M) X   
Daniel Jensen (KD)    X  
Sofia Falander (MP) ---     
Pål Magnussen (V) Jörgen Eriksson (KIM)  X  
Ulf Rexefjord (SD)    X  
Tommy W Johansson (S)   X   
Summa  6 3  

 
Beslutsgång 2 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag på alternativ B mot Daniel Jensens m.fl. 
förslag på alternativ A mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst till arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst till Daniel Jensens m.fl. förslag. 
 
Omröstningsresultat 2 

Med sex ja-röster för arbetsutskottets förslag och tre nej-röster för Daniel Jensens 
m.fl. förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag. 
 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Christine Andersson (S) ---     
Thomas Hagman (S)   X   
Marianne Sand Wallin (S) Kent Bohlin (S) X   
Martin Eriksson (C)   X   
Peter Ljungdahl (C)   X   
Eva Pärsson (M) Harald Ericson (M) X   
Daniel Jensen (KD)    X  
Sofia Falander (MP) ---     
Pål Magnussen (V) Jörgen Eriksson (KIM)  X  
Ulf Rexefjord (SD)    X  
Tommy W Johansson (S)   X   
Summa  6 3  
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Beslutet skickas till 
Socialnämnden  
Byggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadschefen 
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