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Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Tommy W Johansson S Ja   

Peter Ljungdahl C Ja   

Christine Andersson S Ja   

Eva Pärsson M Ja   

Karin Hilmér C Ja   

Morgan Mathiasson SD Nej Ann-Christine Österberg Ja 

Andreas Jonsson S Ja   

Rune Stenén C Ja   

Marianne Sand Wallin S Ja   

Daniel Jensen KD Ja   

Harald Ericson M Ja   

Tony Johansson MP Ja   

Michael Melby S Nej Kent  Bohlin Ja 

Ulf Rexefjord SD Ja   

Jeanette Krafft C Nej Christina Andersson Ja 

Jörgen Eriksson KIM Ja   

Pål Magnussen V Ja   

Johanna Nordström S Ja §§ 17-18 Annika Briving   Ja §§ 19-23 

Gunnar Karlsson C Ja   

Anette Levin L Ja   

Roland Björndahl M Ja   

Ola Johansson S Ja   

Karin Nodin C Nej Lars-Gunnar Larsson Ja 

Lars Nilsson S Ja   

Gert Lund SD Ja   

Lisbeth Berglöv KD Nej Ann-Christin Larsson  

Morgan E Andersson C Ja   

Thomas Hagman S Ja   

Bengt Arne Enander M Nej Georg Eriksson Ja 

Patrick Allier MP Nej Inger Jochnick Ja 

Mari-Anne Edmark S Ja   
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 17 
 
Information om Melleruds kommun näringslivsarbete 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunutvecklaren lämnar, tillsammans med representanter för MellerudsNavet 
och Industrigruppen, en rapport över kommunens näringslivsarbete när det gäller 
framtidssatsningar.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 18 Dnr KS 2016/25.600   
 
Svar på interpellation om kritiskt läge i kultur- och 
utbildningsnämndens verksamhet  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges godkänner interpellationssvaret. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ulf Rexefjord (SD) har lämnat in en interpellation den 14 januari 2016 där han vill 
ha kultur- och utbildningsnämndens ordförandes svar på följande frågor: 

1. Kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar för våra barns skolgång, den 
allmänna kvalitén i skolan kan vi konstatera blir lidande av detta. Hur och i 
vilken utsträckning drabbar detta våra elever och då särskilt de vars 
förutsättningar inte är optimala från start, de av våra barn och ungdomar som 
behöver extra resurser och stöd för att tillgodogöra sig sin utbildning? 

2. Vad gör vi åt det, vi bör rimligen ha en handlingsplan, när man livligt kan 
föreställa sig att problematiken inte är av tillfällig natur? 

3. Hade något, enligt min mening, kunnat gjorts annorlunda för att förhindra  
att vi hamnat i den rådande situationen? 

 
Bakgrunden är att Länsstyrelsens och Myndigheten för samhällsberedskaps 
sammanställda enkäter visar att läget inom kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhet i Mellerud är kritiskt.  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2016, § 14, att medge att 
interpellationen får ställas och överlämnade den till kultur- och 
utbildningsnämndens ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa 
sammanträde. 

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande Rune Stenén (C) ger följande 
interpellationssvar: 

1. Länsstyrelsens enkät är inte en bedömning av verksamhetens kvalité i skolan 
utan om hur hårt vissa verksamheters resurser är utnyttjande samt lagkrav 
m.m. Det är vare sig kultur- och utbildningsnämnden eller kultur- och 
utbildningsförvaltningen som lämnat svar vid detta tillfälle som nämns i 
interpellationen. Den senare redovisningen är på nivån allvarlig och detta beror 
främst på den rådande lärarbristen i landet med en begränsad tillgång på 
behörig personal i svenska som andra språk, introduktionsprogram (IM) språk 
och svenska för invandrare (SFI) samt lokaler. Resurstilldelningen för elever i 
behov av särskilt stöd har inte minskat. 

2. Resursfördelningen i budget utgår från en kostnad per elev/år (elevpeng) och 
årskurs. På grund av ökat antal elever under läsåret 2015/16 har en 
resursförstärkning skett under året, för att bibehålla kvalitén. Detta framgår i 
bokslutet för respektive skola, där intäkter och utgifter är högre än i budget.  
Den extra tilldelningen kommer från statsbidrag (asylersättning och etablerings-
ersättning). Personalen har på olika sätt löst utmaningarna under året på ett 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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mycket bra sätt. Förändrade förutsättningar i verksamheten utvärderas 
fortlöpande i respektive skolas systematiska kvalitetsarbete. Innehållet är en 
analys av skolans resultat, uppföljning av vidtagna åtgärder samt beslut om 
utvecklings- och förbättringsåtgärder. Detta utgör vår handlingsplan. 

3. Nej inte på kommunnivå. Observera att ansvarig myndighet, Migrationsverket, 
skrev ner sin prognos inför hösten 2015. 

 
Beslutsunderlag 

• Interpellation 
• Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-27, § 14. 
• Svar på interpellation 

 
Beslutet skickas till 

Ulf Rexefjord  
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 19 Dnr KS 2016/3.047 
   
Extra statsbidrag 2016 med anledning av kommunens 
flyktingmottagande 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fördela statsbidraget på 30,7 mnkr enligt följande: 

1. 20,13 mnkr  Ny- och ombyggnationer 
2. 700 tkr  Belysning av gång- och cykelväg runt golfbanan 
3. 500 tkr Föreningsbidrag för föreningar som arbetar med integration 
4. 800 tkr Framtagning av detaljplaner 
5. 8,57 mnkr Förstärkning av etableringsbidraget 
 
Reservation 

Daniel Jensen (KD), Ann-Christin Larsson (KD), Anette Levin (L) och Jörgen 
Eriksson (KIM), Ulf Rexefjord (SD), Gert Lund (SD) och Ann-Christine Österberg 
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

För att kunna motverka de undanträngningseffekter som kan uppstå med ett stort 
antal asylsökande och för att minska trycket på den kommunala ekonomin, 
beslutade regeringen den 9 december 2015 om ett tillfälligt stöd om sammanlagt 
9,8 mdkr kronor till kommuner och landsting/regioner.  

Stödet fördelas med 8,33 mdkr till kommunerna och 1,47 mdkr till landstingen/ 
regionerna. Fördelningen är baserad på utfallet av statsbidrag till kommuner 
respektive landsting/regioner för mottagande av asylsökande och nyanlända.  

Melleruds kommuns andel är 30,7 Mnkr. 

Det tillfälliga stödet utbetalades som ett generellt statsbidrag i slutet av 2015, men 
kan användas under hela 2016 och ska bidra till att ordinarie verksamheter kan 
genomföras trots ett stort antal asylsökande och nyanlända. Elevantalet har ökat 
med tio procent det senaste året och idrott är bästa vägen mot integration. 

Medlen föreslås användas under 2016: 

20,13 Mnkr 

• Underhåll och uppfräschning av Stinsen 
• Nybyggnation av Sporthall 
• Funktionshinderanpassning av Idrottshuset 
• Underhåll och uppfräschning av delar av andra våningen på stationshuset 

700 tkr 

• Belysning gång- och cykelväg runt golfbanan 

500 tkr 

• Föreningsbidrag – för föreningar som arbetar med integration 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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800 tkr 

• Framtagning av detaljplaner 

8,57 Mnkr 

• Resterande del av statsbidraget ska förstärka det erhållna bidraget för etablering 
av kommunplacerade flyktingar så att en motsvarande andel av det ordinarie 
statsbidraget för etablering kan sparas och möta nämndernas kostnader under 
kommande år. Det ordinarie statsbidraget för etablering av kommunplacerade 
flyktingar kan användas under en treårsperiod. 

 

Beslutsunderlag 

• Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-02-02. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-02-09, § 32. 
• Kommunstyrelsens beslut 2016-02-10, § 21. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att komplettera 
beslutsunderlaget med anledningen till att kommunen ska använda det extra 
statsbidraget. 

Tommy W Johansson (S), Tony Johansson (MP), Gunnar Karlsson (C) och Pål 
Magnussen (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fördela statsbidraget på 30,7 mnkr enligt följande: 

1. 20,13 mnkr  Ny- och ombyggnationer 
2. 700 tkr  Belysning av gång- och cykelväg runt golfbanan 
3. 500 tkr Föreningsbidrag för föreningar som arbetar med integration 
4. 800 tkr Framtagning av detaljplaner 
5. 8,57 mnkr Förstärkning av etableringsbidraget 

Ulf Rexefjord (SD): Avslag på kommunstyrelsens förslag i den del som avser att 
medel avsätts till byggande av en sporthall och föreslår i stället en förstärkning av 
den kommunala budgeten med motsvarande medel. 
Anette Levin (L): Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med hänvisning till 
egen motion om att ge kommunens arbetslösa möjlighet till projektarbete för att 
integrera våra nyanlända. 
 
Beslutsgång 1  

Ordförande frågar på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller 
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet  
vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärd. Ordförande godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst till att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 
Nej-röst till återremiss. 
 

Omröstningsresultat 

Med 27 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och fyra nej-röster för förslag  
på återremiss beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2016-02-24 9
  
 
 
 
 
 
Omröstningslista - beslutsomgång 1 
 
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

Tommy W Johansson S  X   

Peter Ljungdahl C  X   

Christine Andersson S  X   

Eva Pärsson M  X   

Karin Hilmér C  X   

Morgan Mathiasson SD Ann-Christine Österberg X   

Andreas Jonsson S  X   

Rune Stenén C  X   

Marianne Sand Wallin S  X   

Daniel Jensen KD   X  

Harald Ericson M  X   

Tony Johansson MP  X   

Michael Melby S Kent Bohlin X   

Ulf Rexefjord SD  X   

Jeanette Krafft C Christina Andersson X   

Jörgen Eriksson KIM   X  

Pål Magnussen V  X   

Johanna Nordström S  X   

Gunnar Karlsson C  X   

Anette Levin L   X  

Roland Björndahl M  X   

Ola Johansson S  X   

Karin Nodin C Lars-Gunnar Larsson X   

Lars Nilsson S  X   

Gert Lund SD  X   

Lisbeth Berglöv KD Ann-Christin Larsson  X  

Thomas Hagman S  X   

Bengt Arne Enander M Georg Eriksson X   

Patrick Allier MP Inger Jochnick X   

Mari-Anne Edmark S  X   

Morgan E Andersson C  X   

Summa 27 4  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 2  

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Ulf Rexefjords förslag och  
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Ekonomichefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 20 Dnr KS 2015/376.288   
 
Översyn och upprustning av Tingshusets lokaler – 
upphandling och omdisponering av investeringsbudget 2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att upphandla de olika delarna av  
upprustningen av Tingshusets lokaler. 

2. omdisponera investeringsbudgeten för 2016 med 2,2 mnkr. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige biföll den 17 juni 2015 en motion om en genomgripande 
översyn och upprustning av Tingshusets lokaler och gav kommunstyrelsen i 
uppdrag att verkställa beslutet. 

Arbetsutskottet gav den 11 augusti 2015, 242, kommunchefen i uppdrag att 
genomföra en översyn och ge förslag på upprustning av Tingshusets lokaler.  

Arbetsutskottet gav den 15 december 2015, § 394, kommunchefen i uppdrag att ta 
fram en reviderad ekonomisk kalkyl för en översyn och upprustning av Tingshusets 
lokaler med planerad projektstart under 2016. Redovisning av uppdraget ska ske 
vid arbetsutskottets sammanträde den 26 januari 2016. 

Samhällsbyggnadschefen och fastighetschefen presenterar kostnadskalkyl. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-02-09, § 33.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-02-10, § 24. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att upphandla de olika delarna av  
upprustningen av Tingshusets lokaler. 

2. omdisponera investeringsbudgeten för 2016 med 2,2 mnkr. 
 
Beslutsgång  

Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Samhällsbyggnadschefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 21 Dnr KS 2016/57.214 
 
Ändring av stadsplan för kvarteret Klacken m.fl. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av stadsplan för kvarteret  
Klacken m.fl.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Byggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2015 att ge förvaltningen i uppdrag 
att samråda förslaget om planändring av stadsplanen för kvarteret Klacken m.fl. 
med berörda sakägare.  

Syftet med ändringen är att anpassa gällande stadsplan till dagens behov. I dag 
finns behov av att bygga större produktions- och framförallt förrådsutrymmen för 
den befintliga småindustrin på området. Ändringen föreslås ge en ökad byggrätt 
från högst en tredjedel av tomtarean till högst 50 % av tomtarean.  

Sakägare och övrigt berörda har tagit del av ändringen och har under perioden  
23 november till 14 december 2015 beretts tillfälle att yttra sig. Under samråds-
tiden har fem yttranden inkommit vilka sammanställts i bifogat utlåtande.  
 
Beslutsunderlag  

• Stadsplan för kvarteret Klacken m.fl. fastställd 1985-04-18, gällande kvarteret 
Sulan och del av kvarteren Lästen och Klacken.  

• Förslag till ändring av stadsplan för kv. Klacken m.fl.  
• Utlåtande avseende samråd för ändring av stadsplan för kv. Klacken m.fl.  
• Byggnadsnämndens beslut 2016-01-27, § 1. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-02-09, § 36.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-02-10, § 25. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av stadsplan för kvarteret  
Klacken m.fl.  
 
Beslutsgång  

Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden   
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 22 Dnr KS 2016/39.046   
 
Permutation av Skolfonden i Melleruds kommun  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om permutation av Skolfondens 
kapitalföreskrift hos Kammarkollegiet, så att hela kapitalet blir utdelningsbart.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kultur- och utbildningsförvaltningen förvaltar några kommunala fonder, varav 
Skolfonden är en av dem. Skolfonden är en sammanslagning av 15 fonder och kan 
användas till den obligatoriska skolan som bidrag till exkursioner, föreläsningar, 
lägerskolor, skolavslutningar, studieresor, teaterverksamhet, vänortsutbyte eller 
andra aktiviteter inom skolans ram, vilka inte täcks av utdebiterade medel.  

Den årliga utdelningen av Skolfonden är låg och förvaltningen vill med anledning av 
detta ansöka om tillstånd hos Kammarkollegiet för permutation av Skolfonden. 

Permutation innebär att föreskrifterna för fonden får ändras och förvaltningen kan 
då få möjlighet att ge en högre utdelning av fonden varje år.  

Vid 2014 års bokslut var summan av stiftelsekapital och skulder 262 094 kronor. 

Kultur- och utbildningsnämndens fattade beslut i ärendet 2015-08-26. 
Kammarkollegiet kräver dock att kommunens beslut om permutation fattas av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag  

• Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2015-08-19. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2015-08-26.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-01-26, § 17. 
• Kommunstyrelsens beslut 2016-02-10, § 17. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om permutation av Skolfondens 
kapitalföreskrift hos Kammarkollegiet, så att hela kapitalet blir utdelningsbart.  
 
Beslutsgång  

Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kultur- och utbildningsnämnden 
Ekonom kultur- och utbildningsförvaltningen 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 23    
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 

Medborgarförslag om att 
kommunen startar Returen. 
Dnr KS 2016/52 

Britt Johansson, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om belysning på 
gångbanan mellan Torpgatan och 
Havregatan. 
Dnr KS 2016/72 

Ann-Marie Ericsson, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om två 
lyktstolpar/ljuspunkter på 
Bergsliden i Dals Rostock. 
Dnr KS 2016/73 

Rune Fredriksson, 
Dals Rostock 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om röjning runt 
utsiktsplats i Dals Rostock. 
Dnr KS 2016/74 

Rune Fredriksson, 
Dals Rostock 

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


