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Dnr KS 2022/317

Stiftelse Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond –
utdelning bokslut 2021 samt redovisning från Lions Club Mellerud
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. utdelning ska fördelas ut enligt redovisat bokslut för 2021 med 119.987 kronor.
2. godkänna Lions Club Melleruds kostnadsredovisning för riktade ändamål baserat på tidigare
års utdelningar från fonden.
Sammanfattning av ärendet
Bokslutet för Stiftelsen Sven-Eric & Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond som
Melleruds Kommun har förvaltat 2021 är klart. Det fria stiftelsekapitalet vid årsskiftet uppgår
till 119.987,76 kronor.
I denna stiftelse är ändamålet att den årliga avkastningen efter skatt, alternativt att högst
3 % av innestående kapital, får sökas och användas i utåtriktad verksamhet i samma anda
som tillämpas av Melleruds Lions Club. Kommunstyrelsen delar från och med 2019, årligen ut
föregående års avkastning (efter avdrag av stiftelsens kostnader) till Lions Club Mellerud att
använda till stiftelsens ändamål.
Lions Club Mellerud har redovisat och förklarat vad tidigare utbetalningar har gått till för
ändamål. Dessa ändamål uppfyller vad stiftarnas önskan är enligt stadgarna.
Kostnadsredovisningen och samtal med Lions Club Mellerud visar på att utdelningarna går till
aktiviteter som är i Lions anda, precis som testamentsgivaren önskade. Lions är medvetna om
att utdelningarna inte är bidrag till deras dagliga verksamhet utan ska ses mer något utöver
och som i största del ska gynna berörda invånarna i Mellerud på ett eller annat sätt.
Beslutsunderlag
• Årsredovisning 2021 Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond
• Kostnadsredovisning från Lions Club Mellerud
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. utdelning ska fördelas ut enligt redovisat bokslut för 2021 med 119.987 kronor.
2. godkänna Lions Club Melleruds kostnadsredovisning för riktade ändamål baserat på tidigare
års utdelningar från fonden.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2022/245

Driftbidrag till Melleruds Golfklubb 2022
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. bevilja Melleruds Golfklubb bidrag med 100 tkr för 2022.
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens budget.
Sammanfattning av ärendet
Mellerud Golfklubb är en ideell förening. Melleruds Golfklubb arrenderar fastigheter och mark av
Golffastigheter i Mellerud AB Fastigheter. De förvärvade mark och fastigheter 2017. Fastigheter
och golfbana var då i dåligt skick. Byggnader och bana har därefter renoverats och arbetet med
detta fortgår.
Melleruds Golfklubb inkom 2021 med en ansökan om ett treårigt avtal för driftsbidrag till
föreningen. De bidrag föreningen har möjlighet att söka från kommunen är aktivitetsstöd.
Enligt uppgift från klubben hade ingen ungdomsverksamhet bedrivits och det hade därför
inte varit möjligt att söka något aktivitetsstöd.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2021, § 192, att
1. bevilja Melleruds Golfklubb bidrag med 100 tkr per år för perioden 2021-2023 med en
årsvis prövning.
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens budget.
3. ungdomsverksamhet är ett bidragsvillkor. Innan utbetalning kan ske 2021, 2022 och 2023
ska klubbens ekonomi och verksamhet redovisas, där det särskilt ska framgå vilka insatser
som riktats till ungdomar.
Antalet medlemmar under 30 år har ökat från 100 st 2020 till ca 144 st 2021. Säsongen har
precis startat och enligt föreningen är förhoppning att denna säsong komma i gång med
ungdomsträning från 6 år och uppåt. Föreningen har inkommit med årsredovisning och
förvaltningsberättelse. Resultatet för 2021 var 191 tkr mot 399 tkr för 2020. Att resultatet
var lägre för 2021 beror att föreningens skadeståndsanspråk för mervärdesskatt avseende
föreningens Bed & Breakfast- verksamhet avslogs av skatteverket.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 192.
• Melleruds golfklubbs årsredovisning/verksamhetsberättelse för 2021.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. bevilja Melleruds Golfklubb bidrag med 100 tkr för 2022.
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens budget.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Justerandes sign
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Dnr KS 2022/446

Förvärv av Mellerud Vågen 6 och Mellerud Vågen 8 (Coop-fastigheten)
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. tilldela kommunstyrelsen (samhällsbyggnadsförvaltningen) ett tilläggsanslag avseende
driftkostnader för fastigheterna på 350 tkr för 2023.
2. finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett.
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna köpekontrakt avseende fastigheterna Mellerud Vågen 6 och Mellerud Vågen 8
med 2 500 000 kronor.
2. höja investeringsbudgeten med 2,5 mkr för avsett ändamål.
3. anslaget finansieras genom minskad likviditet.
Reservationer
Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Fastigheterna Mellerud Vågen 6 och Mellerud Vågen 8 har ett centralt läge vid Melleruds
torg. Efter Coops etablering i Melleruds Handel har fastigheterna varit tomma. Coop Västs
ekonomiska förening har inte funnit någon annan hyresgäst eller köpare till fastigheterna.
Fastigheternas läge vid torget medför att fastigheterna är av intresse för kommunens
utveckling. Coop Väst Ekonomiska Förening är positiva till en försäljning och Melleruds
kommun har möjlighet att förvärva fastigheterna till en köpeskilling om 2 500 00 kronor
med tillträdesdag 1 november.
För köpekontraktets giltighet gäller att det godkänns av kommunfullmäktige den
19 oktober 2022.
Under 2023 kommer en utredning göras om framtida användning av fastigheterna.
För att förvalta fastigheterna i befintligt skick har samhällsbyggnadsförvaltningen bedömt
driftkostnaderna till 350 tkr för 2023. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås ett
tilläggsanslag för 2023 med motsvarande belopp. Kostnader för köp, som t.ex. lagfart,
beaktas i samhällsbyggnadsförvaltningens prognos för 2022.
Beslutsunderlag
• Köpekontrakt avseende Fastigheterna Mellerud Vågen 6 och Mellerud Vågen 8.
• Kommnustyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. tilldela kommunstyrelsen (samhällsbyggnadsförvaltningen) ett tilläggsanslag avseende
driftkostnader för fastigheterna på 350 tkr för 2023.
2. finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett.
Justerandes sign
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Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna köpekontrakt avseende fastigheterna Mellerud Vågen 6 och Mellerud Vågen 8
med 2 500 000 kronor.
2. höja investeringsbudgeten med 2,5 mkr för avsett ändamål.
3. anslaget finansieras genom minskad likviditet.
Ulf Rexefjord (SD): Arbetsutskottet beslutar att inte förvärva fastigheterna Mellerud Vågen 6
och Mellerud Vågen 8 (Coop-fastigheten).
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 243

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-09-20

sida
8

Dnr KS 2020/288

Svar på motion om att Melleruds kommun upphör med
parkeringsbevakning snarast möjligt
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning att fortsätta ha möjligheten
att åberopa parkeringsbevakning för att säkerställa att parkeringen nyttjas av kunder och
besökare till Köpmantorget, vårdcentralen och samtidigt minska risken för att parkeringen
nyttjas felaktigt.
Reservationer
Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Martin Andersson (SD) föreslår i en motion den 19 april 2020 att kommunfullmäktige beslutar
att Melleruds kommun upphör med parkeringsbevakni ng snarast möjligt.
Alla kommunens parkeringsplatser är avgiftsfria. Dock har att vissa parkeringar har en
begränsad parkeringstid exempelvis på Köpmantorget där man får stå parkerad i maximalt
tre timmar. På de tidsbegränsade parkeringsplatserna ska p-skiva användas.
Kommunen använder felparkeringsavgift för att försöka uppnå tre mål:
• ökad trafiksäkerhet
• bättre framkomlighet
• tillgänglighet till parkeringsplatser
Felparkeringsavgiftens storlek speglar allvaret i överträdelsen. Avgiften är högst på platser
där felparkeringen kan utgöra fara för eller hindra andra trafikanter.
Beslutsunderlag
• Motion.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med
hänvisning att fortsätta ha möjligheten att åberopa parkeringsbevakning för att säkerställa att
parkeringen nyttjas av kunder och besökare till Köpmantorget, vårdcentralen och samtidigt
minska risken för att parkeringen nyttjas felaktigt.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens
förslag.
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Dnr KS 2019/443

Svar på medborgarförslag om åtgärder på Råggatan i Mellerud
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. tillgodose en grusad vändplan i östra änden av Råggatan. Detta då en utredning är på gång
om vattenledningarna behöver bytas.
2. bifalla åtgärd två i medborgarförslaget genom att samhällsbyggnadsförvaltningen gräver
ner en rännstensbrunn i vändplanen för att leda bort markvatten.
3. avslå åtgärd tre i medborgarförslaget med hänvisning till att den mörka delen av gatan
tillhör Trafikverket.
Sammanfattning av ärendet
Yvonne och Steefan Mårtensson, Mellerud, har i ett medborgarförslag som inkom den
6 september 2019 föreslagit att kommunen vidtar följande åtgärder på Råggatan i Mellerud:
• Stäng av gatan för trafik i östra änden och gör i ordning en riktig, asfalterad vändplan som
håller i längden.
• Vattna av den samma, så att vi slipper få dagvattnet i vår dränering och få de pölar som kan
ses på bifogad bild.
• Belys området, så att denna mörka del av gatan blir tryggare och drar till sig färre
obehöriga/kriminella.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. tillgodose en grusad vändplan i östra änden av Råggatan. Detta då en utredning är på gång
om vattenledningarna behöver bytas.
2. bifalla åtgärd två i medborgarförslaget genom att samhällsbyggnadsförvaltningen gräver
ner en rännstensbrunn i vändplanen för att leda bort markvatten.
3. avslå åtgärd tre i medborgarförslaget med hänvisning till att den mörka delen av gatan
tillhör Trafikverket.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2018/360

Svar på medborgarförslag om en vägsträckning för gångtrafik mellan
Violvägen och Kroppefjälls hotell och vandrarhem och Kroppefjälls
barnstuga i Dals Rostock
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget förslag anses vara under utredning med
hänvisning till det pågående arbetet med detaljplanen på området.
Sammanfattning av ärendet
Dan Pettersson, Dals Rostock, har den 25 maj 2018 lämnat in ett medborgarförslag om att
Melleruds kommun grusar upp en vägsträckning för gångtrafik och sätter upp belysning mellan
Violvägen, Kroppefjälls hotell samt vandrarhem och Kroppefjälls barnstuga i Dals Rostock.
Vägen ska även plogas vintertid.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget
förslag anses vara under utredning med hänvisning till det pågående arbetet med detaljplanen
på området.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/502

Svar på medborgarförslag om fritidsbank
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget antas enligt utredningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Hanna Andersson, Mellerud, har den 4 augusti 2020 inkommit med ett medborgarförslag där
hon föreslår att kommunen uppdrar åt lämplig instans att inrätta en fritidsbank. Detta som en
satsning på folkhälsa och miljö genom återbruk och som ett verktyg i arbetet med Agenda
2030.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget antas
enligt utredningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 247

Presentation av ny tillväxtchef
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Viktor Weiberg, nytillträdd tillväxtchef, presenterar sig och sin bakgrund.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner informationen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2022/454

Kanalyran 2023
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Kanalyran ska genomföras 2023 och anslår 200 tkr.
2. finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett.
Sammanfattning av ärendet
Kanalyran är en årlig stadsfest som har bedrivits i över 50 år i Melleruds kommun och är
ett populärt evenemang för kommuninvånare, hemvändare och turister.
Kanalyran 2023 ska bygga vidare på den tradition som har skapats genom åren och utgå
från kommunorganisationens vision, mål och värdegrund. Evenemanget ska bidra till att stärka
det rika förenings- och kulturutbudet som finns samt stärka varumärket Mellerud som en
attraktiv plats att leva, besöka och verka i.
Evenemanget bör innehålla aktiviteter och underhållning för olika målgrupper med särskilt fokus
på ungdomar och barnfamiljer.
Kanalyran 2023 ska lägga ett fokus på att arrangera aktiviteter för ungdomar och barnfamiljer
dagtid. Senare kvällsaktiviteter överlåts i samverkan till näringslivet.
Det planerade datumet för Kanalyran 2022 är 30 juni - 2 juli där fredag och lördag arrangeras
i centrala Mellerud och söndag 2 juli i Håverud. Kanalyran arrangeras i samverkan med
föreningar och näringsliv och finansieras traditionellt genom ett ekonomiskt bidrag från
kommunen, sponsorintäkter och intäkter från platshyra. Utöver detta disponerar kommunens
tjänstepersoner tid för arbetet före, under och efter Kanalyran. En arbetsgrupp ska bildas med
tjänstemän från olika förvaltningar som disponerar tid för arbetet med Kanalyran och som också
är i tjänst under genomförandet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. Kanalyran ska genomföras 2023 och anslår 200 tkr.
2. finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 249

Näringslivsfrågor
Abetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsutvecklaren redogör för aktuella näringslivsfrågor:
• Etableringsfrågor:
 Ärenden
 Förberedningsarbete för etableringar (Arbeta fram material, marknadsföring,
framtidsplanering)
• Företagslots
 Etablering av lotsgrupp påbörjad
 Informationsbrev till alla reg företag + arbetsställen
 Förankra, inarbeta koncept och kartlägg kontaktvägar för vidare förbättringsarbete
• Kompetensförsörjning
 Samverkansgrupp inom kommunen (Vux, Dahlstiernska, AME, AF)
 Arbetar med koncept för jobbspår industri
 Kartlägger behov av CNC operatörer i Dalsland – ev lokal utbildning
 Arbetsmarknadsmässa i höst – planering startar snart
• Information/nätverk:
 Information till företag
 Möten med företagarföreningar, Dalslands näringslivsutvecklare, Fyrbodal, Position Väst
med mera
 Föreläsning 8/9 för företag – kommunen inleder
• Projekt Platsvarumärke
 Fas 1 slutförd, Fas 2 påbörjad tillsammans med IdentX
 Målsättning med politiskt beslut i Oktober och start av implementering i höst
 Viktigt med långsiktig finansiering i budgetarbetet
• Kanalyran
 Efterarbete 2022
 Uppstart för 2023
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 250

sida
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Dnr KS 2022/458

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
arbetsutskott och miljö- och hälsoråd 2023
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2023 enligt följande:
Kommunfullmäktige
Ons 25 januari

Ons 19 april

Ons 27 september

Ons 25 oktober

Ons 22 februari

Ons 24 maj

Ons 22 november

Ons 22 mars

Ons 21 juni

Ons 20 december

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande:
Kommunstyrelsen
Ons 10 januari

Ons 5 april

Ons 16 augusti

Ons 11 oktober

Ons 8 februari

Ons 3 maj

Ons 13 september

Ons 8 november

Ons 8 mars

Ons 7 juni

Ons 6 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tis 11 januari

Tis 4 april

Tis 15 augusti

Tis 10 oktober

Tis 24 januari

Tis 18 april

Tis 29 augusti

Tis 24 oktober

Tis 7 februari

Tis 2 maj

Tis 12 september

Tis 7 november

Tis 21 februari

Tis 23 maj

Tis 26 september

Tis 21 november

Tis 7 mars

Tis 5 juni

Tis 5 december

Tis 21 mars

Tis 20 juni

Tis 19 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ekonomi)
Tis 7 februari

Tis 18 april

Tis 10 oktober

Tis 28 februari
Mån 6 mars
Miljö- och hälsorådet
Mån 13 februari

Justerandes sign

Mån 15 maj

Mån 11 september

Utdragsbestyrkande

Mån 4 december

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-09-20

sida
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Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 12 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde
med fullmäktige ska hållas.
Enligt 5 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av
fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 25 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.
Beslutsunderlag
• Kalender 2023.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2023
enligt föreliggande förslag.
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-09-20
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Dnr KS 2022/376

Besöksnäring 2.0 - gränsregionalt turismprojekt - kommunal
medfinansiering 2023-2025
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. medfinansiera projektet Besöksnäring 2.0 - gränsregionalt turismprojekt med 25 000
kronor/år under åren 2023-2025.
2. finansiering sker inom förfogandeanslaget.
3. åtagandet sker under förutsättning att övriga berörda kommuner och myndigheter fattar
likalydande beslut.
Sammanfattning av ärendet
Behovet av att fortsätta utveckla en långsiktigt hållbar turism och en konkurrenskraftig, hållbar
och innovativ besöksnäring i hela landet har blivit mycket tydligt i spåren av covid-19pandemin. Pandemin har visat hur alla besöksnäringens branscher hör ihop och är beroende av
varandra.
Pandemins negativa påverkan på besöksnäringen har försvagat företagens ekonomi och
möjligheter att anställa. Samarbeten för att utveckla besöksnäringens alla delar kan bidra till att
den ekonomiska och sociala hållbarheten stärks.
Projektet Besöksnäring 2.0 - gränsregionalt turismprojekt huvudmål är att ”öka gränsregionens
attraktivitet genom att stärka företagens hållbara tillväxt.” De två delmålen är ”Stärka företagen
och bidra till mer robusta verksamheter och fler heltidsjobb” samt ”Utveckla gemensam digital

kommunikation för att stärka gränsregionens attraktivitet och locka fler besökare när och där
det inte är fullt”.

Projektets idé passar mycket bra inom prioriteringen En smartare gränsregion och det specifika
målet Små och medelstora företags hållbara tillväxt.
Svinesundskommittén har översänt en anhållan om medfinansiering om minst 25 000 kronor
per kommun och år under perioden 2023-2025. Förhoppningsvis kommer Fyrbodals
kommunalförbund att gå in med 375 000 kronor totalt. Västra Götalandsregionen har lämnat
ett positivt besked om 700 000 kronor. Svinesundskommittén kan gå in med uppemot 950 000
kronor. De 2-3 besöksmål som blir utvalda för digitaliseringssatsningen får gå in med ytterligare
pengar.
Under denna programperiod accepterar Interreg Norge-Sverige inte medfinansiering i form av
tid, utan det är bara kontanter som räknas tyvärr på den svenska sidan. Men det är ändå viktigt
att varje destinationsbolag så som Strömstad Turism, Tanum Turism och Visit Dalsland, stödjer
projektet i form av att vara referens- eller styrgrupp, bistå projektet med kontakter och
kommunikation till näringslivet som är målgrupp för aktiviteterna och att utforma ex.
gemensam marknadsföring.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Ansökan om medfinansiering från Svinesundskommittén.
Idéskiss.
Kostnadskalkyl.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. medfinansiera projektet Besöksnäring 2.0 - gränsregionalt turismprojekt med 25 000
kronor/år under åren 2023-2025.
2. finansiering sker inom förfogandeanslaget.
3. åtagandet sker under förutsättning att övriga berörda kommuner och myndigheter
fattar likalydande beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 252

Redovisning av obesvarade motioner
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 § bör motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning.
Följande motioner anmäls som obesvarade:
Motion

Inlämnad

Motionär

KS 2017/733

2017-12-20

Roland
Björndahl (M)

Motion om plan för
utvecklingen av lekoch aktivitetsplatser

KS 2018/125

2018-02-20

Daniel Jensen
(KD)

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Motion om att hela
Åsensbruk ska leva

KS 2020/250

2020-04-09

Michael Melby
(S)

Utreds av kommunstyrelseförvaltningen

2020-04-23

Martin
Andersson (SD)

Motion om att ingen
enhetschef inom
Melleruds kommun ska
ha ansvar för fler än
25 medarbetare

Motion om att
Melleruds kommun
upphör med
parkeringsbevakning
snarast möjligt

Dnr

KS 2020/288

Status
Utreds av kommunstyrelseförvaltningen

KSAU 20/9

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och
beslutar att beredningen ska fortsätta.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 253

Redovisning av besvarade medborgarförslag
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.
I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte
överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som besvarade:
Medborgarförslag

Dnr

Inkom

KS 2021/11

2021-01-08

Medborgarförslag om belysning
längs gång- och cykelvägen mellan
Odengatan och Ängenäsgatan

Medborgarförslag om två
hundrastplatser i Åsensbruk

med

KS 2021/17

Justerandes sign

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade
den 4 maj 2022, § 108, att
anse medborgaförslaget
besvarat med hänvisning till
att gång- och cykelvägen
inte är kommunal utan
statlig. Kommunen har
kontaktat Trafikverket som
kommer att ta upp frågan i
Trafikverkets
belysningsgrupp.
Kommunstyrelsen beslutade
den 4 maj 2022, § 107, att
anse medborgarförslaget
vara under genomförande

2021-01-12

Utdragsbestyrkande

hänvisning till tidigare beslut
om hundrastgård i Äsensbruk
och tar med förslaget om två
hundrastplatser, en för stora
hundar och en för små
hundar, i arbetet.
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Medborgarförslag

Dnr

Inkom

Beslut

2021-02-15

Kommunstyrelsen beslutade
den 4 maj 2022, § 106, att
medborgarförslaget anses
vara tillgodosett med
hänvis-ning till den
belysningsstolpe som satts
upp i anslutning till kullen i
samförstånd med
förslagsställarna.

Medborgarförslag om
belysningsstolpe på kullen vid
grönområdet på Erlandserud
KS 2021/101

Medborgarförslag om att plantera
japanska körsbärsträd längs
grönområde vid Österrådaplan

Medborgarförslag om en anonym
undersökning/studie om hur
service och bemötande upplevs av
vårdtagare och anhöriga/
kontaktpersoner/gode män inom
de olika omsorgerna
Medborgarförslag om att använda
kommunens drönare för att
lokalisera och förstöra måsbon
inom tätbebyggt område

Medborgarförslag om att den 8
mars görs till allmän flaggdag i
Melleruds kommun

KS 2021/395

2021-06-21

KS 2021/694

2021-12-29

KS 2022/118

2022-03-03

KS 2022/126

2022-03-11

Kommunstyrelsen beslutade
den 4 maj 2022, § 109, att
anse medborgarförslaget
som besvarat med
hänvisning till
den pågående översyn av
framtida grönområde vid
österrådaplan och tar med
förslaget om japanska
körsbärsträd i utredningen.
Socialnämnden beslutade
den 29 mars 2022,
§ 41, att anse medborgarförslaget vara besvarat i och
med att socialförvaltningen
redan idag gör anonyma
brukarundersökningar.
Kommunstyrelsen beslutade
den 4 maj 2022, § 102, att
anses vara tillgodosett med
hänvisning till att det som
förslagsställaren föreslår
tillgodoses genom andra
åtgärder.
Kommunstyrelsen beslutade
den 4 maj 2022, § 96, att
anse medborgarförslaget
som besvarat med hänvisning till att den internationella kvinnodagen den
8 mars redan är allmän
flaggdag i Melleruds
kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Justerandes sign
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§ 254

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap § 9).
Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som kommer
att handlägga ärendet.
Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget väcktes.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som kommunstyrelsen
och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade:
Medborgarförslag

Dnr

Inkom

Förslagsställare

Status

Medborgarförslag om en
vägsträckning för gångtrafik
mellan Violvägen och
Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och Kroppefjälls
barnstuga i Dals Rostock

KS 2018/360

2018-05-28

Dan Pettersson

KSAU

Medborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

KS 2019/416

2019-08-19

Jesper Lundquist

Medborgarförslag om åtgärder
på Råggatan i Mellerud

KS 2019/443

2019-09-06

Yvonne och
Steefan
Mårtensson

KS 2020/502

Medborgarförslag om
väjningsplikt i korsningen
Kapellgatan/Köpmantorget
Medborgarförslag om
skateboardramp i Åsensbruk

Medborgarförslag om
fritidsbank

Justerandes sign

20/9

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen
KSAU

20/9

2020-08-04

Hannah Andersson KSAU

20/9

KS 2020/614

2020-10-06

Ing-Mari Hultgren

KS 2020/777

2020-12-09

Ludwig Jonsson

Utdragsbestyrkande

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen
Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen
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Medborgarförslag

Dnr

Inkom

Förslagsställare

Status

Medborgarförslag om gångoch cykelväg från centralorten
till Bloms Varuhus

KS 2021/434

2021-07-30

Monica Algotsson

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Medborgarförslag om cykelväg
på eller bredvid järnvägen från
Håverud till Mellerud

KS 2021/481

2021-08-30

Mirjam Jager

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Medborgarförslag om att lägga
en halvmeter med grus eller
kolstybb bredvid gång- och
cykelbanan runt golfbanan

KS 2021/572

2021-10-19

Fredrik Norgren

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Medborgarförslag om gatljus på
KS 2021/613
gång- och cykelvägen mellan
Oxgatan och Travgatan i
Mellerud

2021-11-09

Utreds av samInga-Britt och JanhällsbyggndsOlof Larsson
förvaltningen
Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Medborgarförslag om belysning
i hundrastgården i Mellerud

KS 2021/618

2021-11-10

Maria Johnsson

Medborgarförslag om badstege
på ön vid Vita Sannar samt på
närliggande udden

KS 2021/619

2021-11-11

Frank Iversen
Olausson

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Medborgarförslag om att
fordonshastigheten på och runt
Köpmantorget anpassas till
gångtrafikanter

KS 2022/17

2022-01-04

Gunnar Andersson

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Medborgarförslag om ett mer
handikappvänligt Mellerud

KS 2022/80

2022-02-09

Monica Algotsson

KS 2022/104

2022-02-24

Carina BladEriksson

KS 2022/154

2022-03-23

Evalotta Olsson

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Medborgarförslag om farthinder KS 2022/172
vid övergångsstället ner till
Sundserudssjön

2022-03-30

Tobias Fors

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Medborgarförslag om lekplats i
Åsensbruk

2022-04-07

Zivojka Barac

Medborgarförslag om bättre
belysning vid Lunden/
Parkgatan för ökad trygghet
och säkerhet
Medborgarförslag om ett klot
som synkar med gatunamnen i
rondellen in till Ängenäs

Justerandes sign

KS 2022/195

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag
Medborgarförslag om skyltar
vid hundrastgården i Mellerud
med texten Rökning förbjuden
och Att här plockar man upp
efter sin hund
Medborgarförslag om att
Tingshusgatan i Mellerud döps
om till Olle Ljungs gata
Medborgarförslag om
namnförslag (Mittpunkten) på
den nya byggnaden på
Köpmantorget i Mellerud
Medborgarförslag om
namnförslag (Mellestraden) på
den nya byggnaden på
Köpmantorget i Mellerud

Dnr

Inkom

Förslagsställare

KS 2022/237

2022-05-04

Carina Bengtsson

KS 2022/289

2022-05-27

John-Erik Vilhelm
Karlsson

KS 2022/322

2022-06-17

Lena Hoyng

sida
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Status
Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen
Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen
Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

KS 2022/338

2022-06-22

Hans Östlund

Medborgarförslag om en
lekplats i Håverud

KS 2022/404

2022-08-09

Hanna Ström

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Medborgarförslag om en
actionpark i Mellerud

KS 2022/405

2022-08-11

Anette FrankeNygren

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Medborgarförslag om farthinder
på Storvägen i Åsensbruk
KS 2022/418

2022-08-22

Catarina
Lynghammar

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign
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§ 255

Aktuella frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor.
• Önskemål om revidering av Riktlinjer för markanvisningsavtal.
• Utredningsuppdrag ang översyn av kommunens föreningsbidrag och av kommunens
styrnings- och ledningsstruktur.
• Besöksmätning – uppsägning av avtal.
• Nedsläckning av belysning för visa symbolisk väg för att spara energi.
• Småkoms höstkonferens 17-18 november 2022 i Järfälla.
• Önskemål från Skålleruds Byalag om möte.
• Rehabbassäng i Bäckefors.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign
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§ 256

Rapporter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Möte om planavtal avseende ny detaljplan Kroppefjäll 2:5 m.fl.
• Besök hos JOAB om etablering av solcellspark.
• Möte med EDS om politikerdatorer.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 257

Företagsbesök
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Västergården Grunsbo AB i Erikstad och Swedish
Country Living i Köpmannebro för att informera sig om företagens verksamheter och
framtidsplaner.
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