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Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
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 Ordförande .............................................................................................................................................. 
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 Justerande .............................................................................................................................................. 
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§ 158 Dnr KS 2019/376 
 
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser  
i Melleruds kommun för perioden 2020-2023  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun tecknar Samverkansavtal 
avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Melleruds kommun för perioden  
2020-2023 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan regionen bildades varit involverad och 
engagerad i det lokala folkhälsoarbetet via avtal med samtliga kommuner. 

Gällande samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Melleruds 
kommun sträcker sig över perioden 2016-2019. Nuvarande samverkan bedöms 
som mycket bra så norra hälso- och sjukvårdsnämnden såväl som Melleruds 
kommun önskar förnya samverkansavtalet. 

Innehållsmässigt är det nya avtalsförslaget är till stor del samma som nuvarande. 
Samverkansavtalen med dess tillhörande fyra bilagor är identiska för samtliga 
kommuner i Fyrbodal, förutom nivån på ekonomisk ersättning och lokala 
styrdokument. 

Finansieringsmodellen 50/50 är förslagsvis den samma som nuvarande.  
Målet är fortfarande att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett 
bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft. Folkhälsoarbetet ska innehålla 
systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och 
utjämna skillnader i hälsa. Det ska ha en politisk styrning och bedrivas på en 
strategisk nivå. Arbetet ska omfatta hälsofrämjande och/eller tidigt förebyggande 
insatser och det ska bygga på långsiktighet och utgå från befolkningens behov. 

Nytt i det nya förslaget är bland annat: 

• ett förtydligande att rådet är beslutande gällande de medel som är knutna till 
samverkansavtalet 

• att rådets insatser och prioriteringar ska vara förenliga med båda parters 
respektive styrdokument 

• att strategen ska ha tillgång till kommunledning 

• att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom den årliga uppföljningen 

• att parterna har möjlighet att häva avtalet 
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Även de ekonomiska riktlinjerna har reviderats inför den nya avtalsperioden.  

Nytt är att: 

• utvecklingsmedel som budgeterats till lön och som inte blivit utbetalda på grund 
av vakant tjänst ska betalas tillbaka till respektive avtalspart. 

• datum för ansökan till nämnden om att få föra över medel till nästkommande år 
har tidigarelagts till 25/10 istället för 25/1 

• redan överförda medel med beslut av nämnden, får inte föras över ytterligare  
ett år 

• de medel utan plan som understiger 10 % av budgeterade kostnader för 
insatser, får föras över till nästkommande år 

• de ekonomiska riktlinjerna är nu inskrivna i avtalet som en bilaga och gäller för 
samma tid. 

Budget och uppföljningsmallar har anpassats utifrån det nya avtalsförslaget. 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 27 juni 2019, § 99, 
att godkänna sin del av samverkansavtalet avseende gemensamma 
folkhälsoinsatser i Melleruds kommun för perioden 2020 – 2023, vilket 
innebär 840 tkr per år för perioden 2020 – 2023. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser  
i Melleruds kommun för perioden 2020-2023.  

• Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslut 2019-06-27, § 99. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-08-13, § 221. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun tecknar Samverkansavtal 
avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Melleruds kommun för perioden  
2020-2023 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 159 Dnr KS 2019/336 
 
Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd, begäran  
om ändring av stadgar  
 
Kommunstyrelsens  förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medge begäran om ändring av stadgan för 
stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd enligt föreliggande förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Vid stiftelse Dalslands kanals framtida bestånds ägarsamråd 12 mars 2019 togs  
ett förslag på ändringar av stiftelsens stadgar fram för att behandlas av stiftelsens 
styrelse. Vid styrelsemötet den 12 april 2019 togs beslut om att begära ändringar i 
stadgarna enligt följande: 

§ 2 Ändra formuleringen på tredje stycket till: 

Den 1 januari 2019 övergick huvudmannaskapet för stiftelsen från 
kommunalförbundet Region Värmland till regionkommunen Region 
Värmland (arg.nr 232100-0156). 

§ 2,7,8 För tydlighetens skull ändra "regionen" till " Västra Götalandsregionen" 

§ 4 Antalet ledamöter och ersättare i styrelsen ändras från sex till fem. 

§ 4 Fyrbodals kommunalförbund utser en ledamot som representerar 
kommunerna Åmål, Mellerud, Dals-Ed, Bengtsfors och Färgelanda. 

§ 4 Rätten för Dalslands Kanal AB att utse en ledamot till stiftelsens styrelse 
tas bort i stadgarna 

§ 4 Styrelsen skall utse ett ombud som skall företräda stiftelsen vid 
bolagsstämman för Dalslands Kanal AB 

Begäran om stadgeändring kommer att skickas till Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län när minst ¾:s enighet är uppnådd. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv. 
• Protokoll från stiftelsens styrelsemöte 2019-04-12 med antagna stadgar. 
• Nu gällande stadgar för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd 

(daterade  2002-11-11). 
• Arbetsutskottets beslut 2019-06-25, § 212. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att medge begäran om ändring av stadgan för 
stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd enligt föreliggande förslag.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 160 Dnr KS 2019/383 
 
Bidrag till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud  
för år 2020 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avsätter 192 500 kronor i  
bidrag till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för verksamhetsåret  
2020 vilket är en minskning med 16 790 kronor jämfört med verksamhetsåret 
2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Försäkringskassan har påbörjat arbetet med medelstilldelning till Samordnings-
förbunden för 2020. För att kunna göra beräkningar enligt den beslutade 
fördelningsmodellen behöver Försäkringskassan få in uppgifter om vad berörd 
kommun och region planerar att avsätta för Samordningsförbundet för 2020.  

Förbundens bidrag är konstruerade så att staten bidrar med 50 procent, regionen 
med 25procent och kommunerna gemensamt med 25 procent. Fördelningen mellan 
kommunerna är uträknad efter befolkningsstorlek (18-64 år) 31 december 2018. 

Fördelningsmodellen som reglerar fördelningen mellan Sveriges 
Samordningsförbund utgår från tre parametrar: 

1. För att ett förbund ska kunna bedriva en verksamhet ges en grundtilldelning  
om 400 tkr.  

2. Utöver grundtilldelningen bygger modellen på fördelningsnycklarna 75procent 
försörjningsmått och 25procent invånarantal (16-64 år) i förbundens geografiska 
områden. Dessa parametrar syftar till att fånga upp behov av såväl 
rehabiliterande som förebyggande samverkansinsatser i ett område.  

3. I modellen finns en spärr så att ett förbund får maximalt 10 procent minskning 
från ett år till nästa.  

I bilagan framgår vad fördelningsmodellen kan ge respektive förbund enligt ovan 
parametrar i grundmodellen utan hänsyn tagen till 10-procentspärren, den så 
kallade idealfördelningen. Liksom inför 2019 finns ett antal faktorer som kan 
påverkar storleken på den möjliga tilldelningen till enskilda Samordningsförbund 
som inte har varit möjliga i nuläget att beakta i bifogad bilaga: 

- Antal nya förbund/kommuner som tillkommer 2020 

- Storleken på bidraget från kommuner och landsting/regioner 

- Storleken på den statliga ramen i budgetpropositionen 

Med hänsyn till ovanstående är Försäkringskassans ambition att kunna lämna 
preliminära uppgifter om medelstilldelning per förbund i slutet på september.  

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har de senaste åren fått minskat 
medlemsbidrag utifrån fördelningsmodellen. Minskningen har varit 10 procent per 
år i enlighet med 10-procentspärren. Under 2020 kommer förbundet hamna i fas 
med den så kallade idealfördelningen. Det innebär en minskning av medlems-
bidraget i år på cirka 7 procent. Vårt förslag är att förbundet ansöker om ett 
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medlemsbidrag i fas med idealfördelningen. I år var det totala medlemsbidraget 
4 525 tkr. Den ideala medelstilldelningen enligt fördelningsmodellen skulle innebära 
en sänkning av medlemsbidraget till 4 209 tkr.  

För staten skulle det innebära ett bidrag på 2 102 000 kronor, för Västra 
Götalandsregionen 1 051 000 kronor, för Vänersborgs kommun 858 500 kronor och 
för Melleruds kommun skulle det innebära ett bidrag på 192 500 kronor. 

Svar skall vara inlämnat till Försäkringskassan senast den 30 augusti 2019 så 
besked om kommunen skjuter till föreslagna medel önskas senast den 23 augusti 
2019.   

 
Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud bidragsansökan med bilagor.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-08-13, § 227. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avsätter 192 500 kronor i  
bidrag till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för verksamhetsåret  
2020 vilket är en minskning med 16 790 kronor jämfört med verksamhetsåret 
2019. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beskutet skickas till 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
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§ 161  
 
Utbildning i detaljplanering 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

En kommun får reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse 
i detaljplan. I processen att ta fram detaljplan bedöms lämpligheten för ändamålet 
utifrån beskaffenhet, läge och behov. När kommunen tar fram en detaljplan görs 
det i enlighet med plan- och bygglagen i syfte att säkra insyn för berörda, få fram 
ett bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget. 

Det är bara kommunen som kan besluta om att ta fram detaljplaner. Plan- och 
bygglagen reglerar vad planer ska och får innehålla, och hur processen med att ta 
fram planer går till. Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga i enlighet med 
planen under en särskild angiven genomförandetid, som är minst 5 och högst  
15 år. 

Vid större exploateringar krävs alltid att en detaljplan upprättas, men det kan även 
behövas när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Då är det alltid förhållandena  
i närområdet som avgör om detaljplan behövs eller inte. 

Detaljplanen reglerar vissa rättigheter och skyldigheter och är juridiskt bindande 
vid lovgivning, till exempel bygglov. Den bedömning som görs i en detaljplan ger 
ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir lovhanteringen 
enklare. 

GIS- och kartingenjören ger en introduktionsutbildning i detaljplanprocessen. 
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§ 162 Dnr KS 2015/608 
 
Byggnation av särskilt boende på Ängenäs i Mellerud – 
lägesrapport/avstämning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av lägesrapporten och avstämningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Projektingenjören och samhällsbyggnadschefen lämnar en aktuell lägesrapport  
och avstämning av byggnationen av särskilt boende på Ängenäs.  

Tidplanen håller, där slutbesiktningen av byggnaden planeras till maj 2020. 

Budgetuppföljningen presenteras där prognosen väl överensstämmer med de  
124,5 Mnkr som är anslagen budget för projektet. 
 
Beslutsunderlag 

• Presentation lägesrapport. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 
lägesrapporten och avstämningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 163 Dnr KS 2019/368 
 
Svar på remiss - Samråd om förslag till Klimatanpassningsplan 
för Färgelanda kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte har något att erinra mot 
förslag till Klimatanpassningsplan för Färgelanda kommun. 
  
Sammanfattning av ärendet 

Enligt Plan- och bygglagens 3 kapitel 5 § ska en kommun i översiktsplanen ge sin 
syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred 
och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller 
upphöra. Förslag till klimatanpassningsplan för Färgelanda kommun har upprättats.  

Den globala uppvärmningen innebär att klimatet förändras i hela världen. 
Förändringarna kommer påverka samhället och den samhällsstruktur vi har idag. 
Det är osäkert med vilken hastighet och vilka de totala konsekvenserna blir. 
Klimatförändringen kommer främst att innebära förändringar i nederbörd och 
temperatur. Detta innebär påfrestningar för människor, samhällen och naturen 
både globalt och lokalt. För att kommunen ska klara av dessa förändringar krävs en 
analys av konsekvenserna och en plan för hur förändringarna ska hanteras.  

Klimatanpassningsplanen har en tydlig avgränsning då den framförallt fokuserar på 
kommunala verksamheter och samhällsviktiga funktioner. Dessa verksamheter och 
funktioner har analyserats utifrån förväntade konsekvenser och förslag till åtgärder 
har tagits fram. Klimatanpassningsplanen är ett tematiskt tillägg till kommunens 
översiktsplan.  

Kommunstyrelsen i Färgelanda kommun beslutade den 12 juni 2019, § 127, att 
sända ut förslag till Klimatanpassningsplan på samråd enligt Plan- och bygglagen  
3 kapitlet 9 §.  
 
Beslutsunderlag  

• Remisshandlingar – 
https://www.fargelanda.se/media/160022/klimatanpassningsplan-for-
fargelanda-kommun.pdf 

• Arbetsutskottets beslut 2019-08-13, § 227. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte har något att erinra mot 
förslag till Klimatanpassningsplan för Färgelanda kommun. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till: Färgelanda kommun 

https://www.fargelanda.se/media/160022/klimatanpassningsplan-for-fargelanda-kommun.pdf
https://www.fargelanda.se/media/160022/klimatanpassningsplan-for-fargelanda-kommun.pdf
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§ 164    
 
Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och 
tjänstemän enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommun-
styrelsen varje månad. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får 
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen 
återkalla delegering.  

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 
 
A - ALLMÄNNA ÄRENDEN  
 
A 2 Brådskande ärenden  
2.1 Brådskande ärenden KSAU § 209/2019 och § 1/2019 
 
B - PERSONALÄRENDEN  
 
B 4 Tillsvidareanställningar  
4.6 Tillsvidareanställning övrig personal § 4-5/2019 
 
C - EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN  
 
C 16 Ekonomiärenden  
16.3 Lån och placeringar § 1-2/2019  
 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens  
taxe- och bidragsärenden  
18.4 Bostadsanpassningsbidrag § 5/2019 
 
H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 25 Lotteriärenden  
25.1 Lotteriärenden § 1/2019 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 165  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Protokoll från ordinarie bolagsstämma i Dalslands Tusti AB 2019-04-23. 

• Finansiell rapport per 2019-05-31. Dnr KS 2019/60. 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud protokoll 2019-06-13. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 26 juni 2019, § 82, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av  
komplementbyggnad på fastigheten Östevatten 1:27. Dnr 2019.172. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 26 juni 2019, § 83, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten  
Forsbo 1:23. Dnr 2019.74. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 26 juni 2019, § 84, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad  
av två stycken komplementbyggnader på fastigheten Skållerud 1:25.  
Dnr 2019.176. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 26 juni 2019, § 85, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Holms-Berg 1:12. Dnr 2019.178. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 26 juni 2019, § 86, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för nybyggnad av vindskydd och eldplats på 
fastigheten Korshamnen 1:15 och 1:16. Dnr 2019.171. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 26 juni 2019, § 87, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad på  
fastigheten Hallersbyn 1:18. Dnr 2019.159. 

• Finansiell rapport per 2019-06-30. Dnr KS 2019/60. 

• Finansiell rapport per 2019-07-31. Dnr KS 2019/60. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 166  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Företagsbesök  
Arbetsutskottet kommer den 19 augusti att besöka hos följande  Hellbergs 
Dörrar i Mellerud AB, Vita Sandars Camping AB, Emballator Mellerud Plast AB 
och Örtagården i Dals Rostock. Nästa dag för företagsbesök är den 16 september 
2019. 

• Budgetdialogdag 24 september 2019 
Ordföranden informerar om vad som kommer att behandlas under 
budgetdialogdagen den 24 september och vilka som kommer att delta. 

• Workshop miljöutbildning 13 september 2019 
Ordföranden informerar om att Dalslands miljö- och energiförbund genomför  
en workshop i Färgelanda med deltagande av förtroendevalda i de fyra 
medlemskommunerna. 

• Utbildning om totalförsvar/civilförsvar 30 augusti 2019 
Ordföranden informerar om att att länsstyrelsen bjudit in till en utbildning om 
totalförsvar/civilförsvar 30 augusti i Vänersborg. 

• Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
Michael Melby informerar om Västra Götalandsregionens beslut om medel  
till  DVVJ. 

• Fråga om förvärv av mark i anslutning till Bråna 4:1 
Jörgen Eriksson (KIM) frågar om vad som händer i ärendet angående förvärv av 
del av fastighet i anslutning till kommunens mark – Bråna 4:1. Ordföranden 
svarar att förvaltningen får i uppgift att prioritera ärendet. Kommunchefen 
kommer att återrapportera till kommunstyrelsen. 

• Avstyckning av tomter – Örnudden 
Jörgen Eriksson (KIM) frågar om vad som händer med de tretton tomter som 
kommunen köpt i samband med förvärv av Bråna sjöskog. Dessa var inte 
avstyckade och kan därför inte säljas förrän förrättning är klar. Ordföranden 
svarar att förvaltningen får i uppgift att prioritera ärendet. Kommunchefen 
kommer att återrapportera till kommunstyrelsen. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 167    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Landshövdingens besök 9 juli 2019 
Eva Pärsson (M) och Michael Melby (S) informerar om landshövdingens besök i 
Mellerud som innefattade Ungdomshuset Stinsen och flera företag. 

• Köpcentret Västerråda 
Ordföranden lämnar en aktuell rapport med anledning av SVT Västnytts inslag 
om Handelns utredningsinstitut uttalande om köpcentrumens framtid i 
förhållande till e-handeln.  

• Dalslands Turist AB 
Ordföranden rapporterar positiv statistik efter en ovanligt bra säsong för 
turismen i Dalsland. En ny gemensam VD för Dalslands Turist Ab och Dalslands 
kanal AB har anställts. 

• Ny dragning av E45 
Michael Melby (S) informerar rapporterar om arbetsutskottets besök vid tänkt ny 
dragning av E45 väster om Mellerud. 

• Nuntorp 
Daniel Jensen (KD) informerar om att denna vecka startar Nuntorps naturbruks-
gymnasium igen med 29 ordinarie elever och fem särskoleelever som antagits 
för det nya läsåret.  

• Gröna Klustret 
Daniel Jensen (KD) informerar om hur styrelsen för Gröna Klustret arbetar för 
att få fler medlemmar. För närvarande ingår 98 medlemmar 
(företag/organisationer och privatpersoner). 

• Kommunikatör 
Kommunchefen har informerar om att en kommunikatör har anställts från  
den 15 oktober 2019. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 168 Dnr KS 2019/412 
 
Ledamotsinitiativ angående återvändande IS-terrorister – 
uttalande och framtagande av direktiv 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Ulf Rexefjords (SD) och Liselott Hassels (SD) 
ledamotsinitiativ.  
 
Reservationer  

Ulf Rexefjords (SD) och Liselott Hassels (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 
 
Protokollsanteckningar 

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Christine Andersson (S): 

Vi socialdemokrater frågade Kommunstyrelsens samtliga partier om det fanns 
något parti i rummet som önskade se terrorister i vår kommun, inget parti svarade 
ja på frågan. 

Trots att inga partier vill ha terrorister i vår kommun, vare sig de kommer från 
Norge eller annat land så har Kommunstyrelsen avslagit Sverigedemokraternas 
förslag (Utom Moderaterna som avstod från att rösta) 

Vi socialdemokrater röstade nej eftersom förslaget bryter mot såväl kommunal-
lagen, socialtjänstlagen och skollagen och FNs regler för mänskliga rättigheter och 
det faller inte på Melleruds kommun att upphäva dessa. 

Vad skulle Sverigedemokraternas förslag innebära? 

• Att det inte finns någon rättssäkerhet, på enbart godtycke skulle vilken 
Mellerudsbo som helst kunna uteslutas från tex. utbildning, bostadsbidrag, 
försörjningsstöd och vi kan bara förskräckas, över den stora risk för 
misstänkliggörande och otrygghet detta skulle innebära. 

• Att kommunens tjänstemän och politiker helt plötsligt skulle få ansvarar för 
säkerhetsfrågor som idag är statens ansvar, inte kommunernas. 

• Enligt kommunallagen, skollagen och socialtjänstlagen är kommunen skyldig att 
ge människor samhälleligt stöd, dessa grundläggande rättigheter som ger alla 
innevånare trygghet vill Sverigedemokraterna försöka slå sönder. 

Vi yrkar med detta avslag på Sverigedemokraternas förslag och vill poängtera att 
konsekvenserna av ett sådant förslag är förödande och att det dessutom är olagligt. 

Daniel Jensen (KD): 

De personer som är terrorister är inte välkomna i Melleruds kommun och har inte 
och skall inte uppbära stöd från Melleruds kommun, självklarheter. 
Sverigedemokraterna i Mellerud slår nu in öppna dörrar. De som är lagförda 
terrorister ansvarar kriminalvården för, att de får tak över huvudet och mat.  
Säkerhetspolisen ansvarar för att hålla koll på vilka personer som eventuellt 
försöker tar sig in i landet. Alla personer som inte är lagförda får kommunen  
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hjälpa oavsett var de kommer ifrån och om de är skrivna i Mellerud eller ej då det 
så kallade vistelsebegreppet gäller utifrån socialtjänstlagen. Utfrån kommunallagen  
får vi inte göra skillnad på människor utan alla skall behandlas lika. Om det finns 
partier som inte tycker om vår svenska lagstiftning så får man vända sig till sina 
riksdagsledamöter och försöka få ändringar till stånd. Vi politiker i Mellerud vill inte 
delta i opinionsbildning genom att begå lagbrott för att få lagar ändrade utan 
använder de kanaler som är vedertagna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) väcker fråga om återvändande IS-
terrorister och föreslår att 
 
1. Melleruds kommun instämmer i Staffanstorps berömvärda initiativ och uttalar 

följande:  

Den som deltagit i, eller understött, terrorism, t.ex. återvändande IS-terrorister, 
är inte välkommen till Melleruds kommun. Sådana personer har genom sitt 
agerande vänt sig mot vårt fria samhälle och därmed också förverkat sina 
möjligheter att få kommunens hjälp. Därför kommer de inte att erhålla stöd av 
kommunen i någon form. Kommunen kommer inte att utbetala försörjningsstöd, 
hjälpa till med bostad, vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig 
service. Melleruds kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra 
kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla 
dem som blivit terroristernas offer. 

2. kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till samtliga 
nämnder och styrelser som berörs av kommunstyrelsens uttalande ovan, att 
utarbeta direktiv som förhindrar att Melleruds kommuns ekonomiska eller 
personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till 
återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism. 

Michael Melby (S), Daniel Jensen (KD), Marianne Sand Wallin (S) och Christine 
Andersson (S) : Kommunstyrelsen beslutar att avslå Ulf Rexefjords (SD) och 
Liselott Hassels (SD) ledamotsinitiativ.  
 
Beslutsunderlag  

• Skriftligt ledamotsinitiativ 2019-08-14 från Ulf Rexefjord (SD) och  
Liselott Hassel (SD) 

 
Beslutsgång 

Ordförande ställer Ulf Rexefjords och Liselott Hassels förslag mot Michael Melbys 
m.fl. avslagsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår Rexefjords och Hassels 
förslag. 
 
Omröstning begärs  

Ordförande godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst till Ulf Rexefjords och Liselott Hassels förslag. 
Nej-röst till Michael Melbys m.fl. förslag. 
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Omröstningsresultat  

Med två ja-röster för Ulf Rexefjords och Liselott Hassels förslag och åtta nej-röster 
för Michael Melbys m.fl. förslag och en som avstår beslutar kommunstyrelsen att 
avslå Rexefjords och Hassels förslag. 

 
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Peter Ljungdahl (C)    X  
Daniel Jensen  (KD    X  
Sofia Falander (MP)    X  
Eva Pärsson (M)     X 
Jörgen Eriksson (KIM)    X  
Michael Melby (S)    X  
Marianne Sand-Wallin (S)    X  
Thomas Hagman (S) Christine Andersson (S)  X  
Ulf Rexefjord (SD)   X   
Liselott Hassel (SD)   X   
Morgan E Andersson (C)    X  
Summa  2 8 1 
 
Beslutet skickas till 

Ulf Rexefjord 
Liselott Hassel 

 


