
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 03 
 Sammanträdesdatum sida 

Kultur- och utbildningsnämnden 2021-03-24 1(18)  

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Tid och plats Onsdagen den 24 mars 2021, klockan 08.30 – 12.30, i Tingshuset. 

 
Beslutande  
Ledamöter Anna Sanengen, ordf. (C) 

Ann-Christin Larsson (KD) 
Ludwig Mossberg, 1:e vice ordf. (M) 

Carina Walterlin (KIM) 
Marianne Sand-Wallin, 2:e vice ordf. (S) (Teams) 

Anwar Rasul (S) 
Ulf Rexefjord (SD) 

 
Övriga närvarande 

Ersättare Liselott Hassel (SD) (Teams) 

  
Tjänstepersoner Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef   

 Linda Eriksson, förvaltningssekreterare 
 Mårten Hallberg, skolläkare                                      § 30 

 Solweig Jonsson, skolsköterska (MAS)                                     § 31 

 Linnea Stockman, controller                                      § 32 
 Martin Zetterström, enhetschef serviceenheten                             § 33 

 Lars Johansson, verksamhetsutvecklare arbetsmarknadsenheten    § 34-35 
 Tomas Öhberg, HR-konsult                                      § 36 

 
Utses att justera  

Justerare Carina Walterlin (KIM) 

Ersättare Marianne Sand-Wallin (S) 
 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 26 mars 2021, klockan 10.30, § 40  
justeras omedelbart vid sammanträdet. Övriga paragrafer justeras  

på kommunkontoret den 26 mars 2021, klockan 10.30 
 

Justerade paragrafer  § 29 - 41 

 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  

  Linda Eriksson 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 

  Anna Sanengen  

 Justerande .............................................................................................................................................. 

 Carina Walterlin  
 

 ANSLAG/BEVIS   
Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Kultur- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2021-03-24 

 

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-26  

 

Datum då anslaget tas ned 2021-04-18 

  
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift ........................................................................................................ 

 Linda Eriksson 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

 

§ 29 Fastställande av dagordning 3 

§ 30 Presentation av kommunens skolläkare 4 

§ 31 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 5 

§ 32 Skolfonder 2021 6 

§ 33 Svar på remiss – Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna 

och Säffle kommun, revidering 

7 

§ 34 Arbetsmarknadsenheten informerar om sin verksamhet 9 

§ 35 Vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning 10 

§ 36 Sjukfrånvaro inom kultur- och utbildningsförvaltningen 12 

§ 37 Svar på revisionsrapport ”Granskning personal- och kompetensförsörjning” 13 

§ 38 Fördelning av tillfälligt statligt stöd med anledning av Covid-19 14 

§ 39  Delegation – beslut om distansundervisning 15 

§ 40 Aktuella frågor 16 

§ 41 Initiativärende gällande hot och skadegörelse på bussarna i centrala Mellerud 17 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 29     

  

Fastställande av dagordning 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden fastställer dagordning enligt utskickad kallelse med följande 

tillägg; 

• Fördelning av tillfälligt statligt stöd med anledning av Covid-19 

 

• Delegation – beslut om distansundervisning  
 

• Ledamotsinitiativ gällande skadegörelse på bussarna i centrala Mellerud 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande redogör för utskickad kallelse och inkomna 

extraärenden. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kultur- och utbildningsnämnden fastställer dagordning enligt utskickad kallelse med följande 

tillägg; 

• Fördelning av tillfälligt statligt stöd med anledning av Covid-19 
 

• Delegation – beslut om distansundervisning 

 

• Ledamotsinitiativ gällande skadegörelse på bussarna i centrala Mellerud 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 
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§ 30     

  

Presentation av kommunens skolläkare 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner presentationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens skolläkare presenterar sig för kultur- och utbildningsnämnden. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner presentationen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 31 Dnr KUN 2021/57   

  

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2020 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommuns medicinskt ansvariga skolsköterska redogör för patientsäkerhetsberättelsen 

för elevhälsans medicinska insats för 2020. 
 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2020 
 

Beslutet skickas till 

Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 32 Dnr KUN 2021/58 

  

Skolfonder 2021 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen, och beslutar om tidsplan för 

utdelning av skolfonder 2021. 

• Sista ansökningsdatum är 23 maj.  

• Fondmöte i 2021-05-25, i samband med KUNSAM. 

• Beslut fattas av nämnden i 2021-05-26. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens controller redovisar de belopp som finns tillgängliga för utdelning förvaltningens 
fonder 2021. 

Nämnden beslutar om tidsplan för utdelning av skolfonder 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, utdelning stiftelser KUN 2021 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen, och 
beslutar om tidsplan för utdelning av skolfonder 2021. 

• Sista ansökningsdatum är 23 maj.  

• Fondmöte i 2021-05-25, i samband med KUNSAM. 

• Beslut fattas av nämnden i 2021-05-26. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen. 

Kommunens Controller 
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§ 33 Dnr KUN 2021/40 

 

Svar på remiss - Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun, revidering   

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till Gemensam livsmedel- 
och måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun, enligt föreliggande förslag. 

 

Reservation 

Ulf Rexefjord (SD) och Ludwig Mossberg (M) reserverar sig mot beslutet. 
 

Protokollsanteckning 

Ulf Rexefjord (SD) lämnar följande anteckning till protokollet: 

”I förslaget angående Livsmedels och måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle finns 
under stycket specialkost en skrivning om att erbjuda specialkost och konsistensanpassad mat 
om medicinska, etiska eller religiösa skäl föreligger. 

Medicinskt anpassad kost är självklart, men Sverigedemokraterna anser inte att det finns någon 
anledning att erbjuda etiskt eller religiöst anpassad kost, det finns tvärtom all anledning att inte 
göra detta”. 
 
Sammanfattning av ärendet 

 
Livsmedel- och måltidspolicyn ska ge ett helhetsperspektiv på måltiderna och vara en 

vägledning för alla kommunala verksamheter i arbetet kring måltiderna.  

 
Livsmedel- och måltidspolicyn ska vara styrande vid upphandling och inköp, detta innebär att 

för samtliga livsmedel som upphandlas till kommunala kök ska grundläggande krav ställas på 
livsmedelsproducenterna som säkerställer att hög livsmedelskvalitet erhålls, att miljöstörningar 

begränsas, att människor i livsmedelsproduktionen får mänskliga rättigheter och skäligt betalt 

samt att djur i livsmedelsproduktionen behandlas väl och skyddas mot lidande. 

 

Ett mål för ökad hållbarhet är att inköp av andelen närproducerade, svenska och ekologiska 

livsmedel ska öka för att nå minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.  

Policyn är framtagen av kostchefer i Dalslandskommunerna och Säffle kommun samt i samråd 

med miljöstrateg på Dalslands Miljö- och energikontor.  

Enhetschefen för serviceenheten redogör för ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 2021-03-16 

• Måltidspolicy 2021 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

 

Ordförande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom 
förslag till Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle 
kommun, enligt föreliggande förslag. 

Ulf Rexefjord (SD): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till 

Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun, enligt 

föreliggande förslag med ändringen att skrivningen om etiskt och religiöst anpassad kost styrks 
ur policyn. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och utbildningsnämnden 

bifaller ordförandes förslag. 

 

Omröstning begärs  

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång 

Ja-röst ordförandes förslag 

Nej-röst Ulf Rexefjords till förslag.  
 

Omröstningsresultat 

Med 3 ja-röster för Ulf Rexefjords förslag och 4 nej-röster för ordförandes förslag beslutar 
kultur- och utbildningsnämnden att bifalla ordförandes förslag. 

 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Anna Sanengen (C)   X   

Ann-Christin Larsson (KD)    X  

Ludwig Mossberg (M)    X  

Carina Walterlin (KIM)   X   

Marianne Sand-Wallin (S)   X   

Anwar Rasul (S)   X   

Ulf Rexefjord (SD)    X  

Summa  4 3  

 

 

Beslutet skickas till 
 

Enhetschef för serviceenheten 

Kommunstyrelsen 
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§ 34  

 

Arbetsmarknadsenheten informerar om sin verksamhet  

  

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

En gång om året informerar arbetsmarknadsenheten kultur- och utbildningsnämndens 

ledamöter om det pågående arbetet i verksamheten. 

Verksamhetsutvecklaren för arbetsmarknadsenheten redogör för ärendet. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 

 
 
Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 35  Dnr KUN 2021/35  

  

Vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att fortsätta 

planeringsarbetet av en vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning från och med 
höstterminen 2021.  

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att äska 900 000 kr per år från kommunstyrelsens 
förfogandeanslag för utvecklingsinsatser som avses leda till ökad kvalité och/eller minskade 

kostnader. Totalkostnad för utbildningen under 3 år är 2 700 000 kronor. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att det ska vara minst 20 deltagare för att 
utbildningen ska starta. 

 

Reservation 

 

Ulf Rexefjord reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 

De närmaste åren finns ett stort behov av utbildade undersköterskor inom kommunen. 

Intresset för vård och omsorg är stort inom bland annat målgruppen utrikesfödda och som dock 
saknar formell utbildning. 

Idag har vi flera timanställda och bidragsanställda inom kommunens verksamheter som är i 

behov av en språkförstärkning i den reguljära utbildningen. Inom kommunen finns; 
 

• 63 personer som arbetar som timanställda och saknar komplett utbildning  

• 8 personer har extra tjänster som kommer att upphöra under någon del av året 

• 9 personer som är tillsvidare anställda och saknar komplett utbildning. 

 
Flertalet av dessa medarbetare har inte svenska som modersmål. 

Förkunskaperna till den reguljära utbildningen är höga genom att det är en gymnasieutbildning. 

Vi ser att fler skulle bli formellt behöriga och anställningsbara genom att genomgå en förlängd 
reguljär utbildning med språkförstärkning. Utbildningen riktar sig även till personer med 

inlärningssvårigheter. 

Erfarenheten visar att vara anställd inom vård- och omsorg samt stöd och service ställer höga 

krav på språkkompetens i både tal och skrift. Utbildningen syftar till att ge fler förutsättning att 
utbilda sig inom yrkesområdet.  

Vuxenutbildningen har administrativ kapacitet att utöka sitt utbildningsutbud men inte resurser 

att täcka lärarkostnaden om 900 000 kronor om året. Planerad start aug 2021. 

År 1 2021 – aug – dec  - 400 tkr 

År 2 2022 -  jan – dec  -  900 tkr 

År 3 2023 -  jan – dec  -  900 tkr 

År 4 2024 – jan – juni  -  500 tkr 
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Detta blir en ny och utökad verksamhet och saknar därför finansiering i nuvarande budgetram. 

Vid sammanträdet 2021-02-24 beslutades att återremittera ärendet. Underlaget är alltför tunt 

för att utgöra ett acceptabelt beslutsunderlag, det saknas fördjupning kring vilka grupper som 
kan söka, prognos för antal elever, samt redan befintliga alternativ. En större fyllighet och 

detaljrikedom är nödvändigt för att ge politiken underlag för frågeställningar och 
ställningstagande. Ärendet redovisas på nämnden 2021-03-24. 

 

Beslutsunderlag 

• § 20 Vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning 

• Tjänsteskrivelse 2021-03-24, bilaga 3 

• Vård- och omsorgsutbildning med integrerad svenska, bilaga 4 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt 

förvaltningen att försätta planeringsarbetet av en vård- och omsorgsutbildning med 

språkförstärkning från och med höstterminen 2021.  

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att äska 900 000 kr per år från kommunstyrelsens 

förfogandeanslag för utvecklingsinsatser som avses leda till ökad kvalité och/eller minskade 
kostnader. Totalkostnad för utbildningen under 3 år är 2 700 000 kronor. 

Ludwig Mossberg (M): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att det ska vara minst 20 

deltagare för att utbildningen ska starta. 

Ulf Rexefjord (SD): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att avslå ärendet 

 
Beslutsgång 1  

Ordförande ställer sitt förslag mot Ulf Rexefjords förslag och finner att kultur- och 
utbildningsnämnden bifaller ordförandes förslag. 

 

Beslutsgång 2  

Ordförande frågar på Ludvig Mossbergs tillägg och finner att det bifalles. 
 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 36  

 

Sjukfrånvaro inom kultur- och utbildningsförvaltningen 2020 

 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

HR-konsulten redogör för kultur- och utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro för 2020. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen. 
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§ 37 Dnr KUN 2021/59 

 

Svar på revisionsrapport ”Granskning personal- och 
kompetensförsörjning” 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att säkerställa att 
verksamheterna använder personalenhetens nya mall för avgångssamtal och använder detta 

som ett underlag i arbetet med att utveckla kompetensförsörjningsarbetet. 

 
Sammanfattning av ärendet 

 
Kommunens revisorer, PWC, har under 2020 granskat kommunstyrelsens arbete med personal- 

och kompetensförsörjning i syfte att bedöma om kommunstyrelsen och nämndernas åtgärder 

avseende personal- och kompetensförsörjningen är ändamålsenliga. Revisorernas samlade 
bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt säkerställer att åtgärder avseende 

personal- och kompetensförsörjning genomförs och är ändamålsenliga. I föreliggande skrivelse 
föreslås åtgärder för att komma tillrätta med de brister som framkommit.   

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 2021-03-16 

• Revisionsrapport 

• Svar till kommunens revisorer 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till 

förvaltningen att säkerställa att verksamheterna använder personalenhetens nya mall för 
avgångssamtal och använder detta som ett underlag i arbetet med att utveckla 

kompetensförsörjningsarbetet. 
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta 

 
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 
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§ 38 Dnr KUN 2021/62 

 

Fördelning av tillfälligt statligt stöd med anledning av Covid-19 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att prioritera förskola och grundskola vid fördelning av 
den tillfälliga förstärkningen av statligt stöd till skolväsendet med anledning av Covid-19 

pandemin. 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har tilldelats 831 344 kr enligt Skolverkets fördelning den 28 januari 2021, 

dnr 2021:238, av den så kallade skolmiljarden. Skolmiljarden är en tillfällig förstärkning av 
statligt stöd till skolväsendet 2021.  

 
Förvaltningen föreslår att förskole- och grundskoleverksamhet prioriteras vid fördelning av 

tilldelade medel. Det är förvaltningens uppfattning att dessa verksamheter har haft och 
fortfarande har stora kostnader för att möta rekommendationer och förväntningar kopplade till 
Covid-19.   

Beslutsunderlag 

Skolverkets beslut den 28 januari 2021, Dnr 2021:283 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

 
Ordförande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att prioritera förskola 

och grundskolan vid fördelning av den tillfälliga förstärkningen av statligt stöd till skolväsendet 

med anledning av Covid-19 pandemin. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 

 
 

Beslutet skickas till 

 
Diariet 
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§ 39 Dnr KUN 2021/19 

 

Delegation – Beslut om distansundervisning 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att till förvaltningschefen delegera att ta beslut om 

distansundervisning på Dahlstiernska gymnasiet och Rådaskolan efter rekommendationer för  

att begränsa smittspridningen av Covid-19. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 24 februari 2021 §§ 25 och 26 beslutade Kultur och utbildningsnämnden om partiell 
distansundervisning på Dahlstiernska gymnasiet och Rådaskolan till och med den 24 mars 2021.  

Under februari och mars månad har Länsstyrelsen i Västra Götaland arrangerat samråd mellan 

länets kommuner och Smittskydd Västragötalandsregionen. Under dessa samråd har 

Smittskyddet i Västra Götalandsregionen aviserat att framtida rekommendationer kommer att 
komma med kortare framförhållning och med var av mer lokal prägel. För att möta dessa 

rekommendationer föreslås förvaltningschefen få delegation på att fatta beslut om prolongering 
och eventuellt införande av distansundervisning på Dahlstiernska gymnasiet och Rådaskolan.  

Beslutsunderlag 

Kultur och utbildningsnämndens beslut den 24 februari 2021 §§ 25 och 26 

Beslutet skickas till 

Diariet 

 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 
 

_________________________ _________________________ 

Anna Sanengen Carina Walterlin 
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§ 40 

 

Aktuella frågor 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen rapporterar 

 

Stinsen 

Carina Walterin tar upp frågan och nämnden diskuterar möjligheten att öka deltagandet på 
Stinsen. Nämnden föreslår att de ökar antalet besökare till maximalt 25 deltagare. 

 

Nästa utskott  

Fredagen 9 april klockan 13:00 
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§ 41 Dnr KUN 2021/63  

 

Ledamotsinitiativ angående hot och skadegörelse på bussarna i 
centrala Mellerud 

 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

 
Kultur- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att personalen på Stinsen att 

övervaka och stävja detta genom att man helt enkelt ger sig ut och åker buss på relevanta 
rutter och tider och stör ut dessa ungdomar. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att detta sker i mån av tid och resurser så att det inte 
inskränker på Stinsens verksamhet. 

 

Reservation 

Marianne Sand-Wallin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Rexefjord (SD) väcker ett initiativärende och anför följande angående hot och skadegörelse 

på bussarna i centrala Mellerud: 

 
”Under ett par veckors tid har ett ungdomsgäng rest runt utan att betala för sig mellan 
järnvägsstationen, Österrådaplan och Odengatan och ställt till problem i vår kollektivtrafik. 
Hotat chaufförer, anklagat dessa för rasism, ägnat sig åt skadegörelse och klotter. Det finns 
även en oro hos förarna att det sker olika former av "försäljning" på rutten. 
Nu har bussbolaget vänt sig till kommunen och påtalat problemen. Ansvarsfrågan ligger 
naturligtvis i första hand hos Västtrafik och det upphandlade bussbolaget, men nu är det inte 
läge att peka finger, detta är Mellerud och vår litenhet är vår kraft, vi måste sätta ner foten och 
göra klart att vi inte tänker godta den sortens beteende på vår ort. Gör vi det nu innan 
problemen eskalerar skall det gå att stävja. Mellerud skall vara tryggt att både bo och färdas i. 
Vi vill se åtgärder snabbt och att vi agerar proaktivt så detta beteende inte får fotfäste på allvar. 
Vi accepterar inte att denna sorts brottslighet får breda ut sig i Mellerud. Vi har personal på 
Stinsen som skulle vara lämplig för uppgiften att stävja detta och vara ett stöd för både 
passagerare och chaufförer.”  

 

Beslutsunderlag 

• Skriftligt ledamotsinitiativ från Ulf Rexefjord, 2021-03-24 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 

 
Ulf Rexefjord (SD): Kultur- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att ge personalen 

på Stinsen i uppdrag att övervaka och stävja detta genom att man helt enkelt ger sig ut och 
åker buss på relevanta rutter och tider och stör ut dessa ungdomar. 

Marianne Sand-Wallin (S): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet 

för att utreda fakta och omfattning av påstådda klotter på bussar och hot mot chaufförer, då 
det saknas polisanmälningar. 
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Carina Walterlin (KIM): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att detta sker i mån av tid och 

resurser så att det inte inskränker på Stinsens verksamhet. 
 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska 
återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Beslutsgång 2  

Ordförande frågar på Ulf Rexefjords förslag och finner att kultur- och utbildningsnämnden 

bifaller detta. 

 
Beslutsgång 3 

Ordförande frågar därefter på Carina Walterlins tilläggsförslag och finner att det bifalles. 

 

Beslutet skickas till 

Rektor för Dahlstiernska gymnasiet. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 


