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Dnr KS 2021/637

Plan för arbetet med barn och unga (0-20 år) avseende tandhälsa,
fetma och språkförstående, delrapport
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen av delrapporten.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2021, § 130, att anta en motion om att
Melleruds kommun förstärker insatserna för barns och ungas hälsa i den del som avser
tandhälsa, fetma och språkförståelse, genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
en plan för arbetet med barn och unga (0 – 20 år) i Melleruds kommun.
Arbetsutskottet beslutade den 30 november 2021, § 412, att ge folkhälsostrategen i uppdrag
att ta fram en plan för arbetet med barn och unga (0-20 år) avseende tandhälsa, fetma och
språkförstående. En delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde
den 5 april 2022.
Beslutsunderlag
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-17, § 130.
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-30, § 412.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen av
delrapporten.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2022/146

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för
verksamhetsåret 2021
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF), bokslut och årsredovisning för
verksamhetsåret 2021 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen som
föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2021.
Förbundet redovisar för år 2021 ett resultat om 757 tkr, varav sotningsverksamheten -476 tkr
och räddningstjänsten 1 233 tkr, vilket främst förklaras av lägre pensionskostnader. Årets
negativa resultat inom sotningsverksamheten härrörs till uteblivna intäkter, vilket bland annat
beror på att kunder inte velat släppa in personal i hemmet under rådande pandemi. Tidigare
år balanserades sotningsverksamhetens över- och underskott mellan åren så att ingen
resultatpåverkan uppkom i verksamheten, vilket inte var förenligt med god redovisningssed.
I not till det egna kapitalet specificeras vad som avser sotningsverksamheten.
Revisionen bedömer att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med
de finansiella mål som direktionen fastställt i budget för 2021. Däremot görs bedömningen att
verksamhetens mål, utifrån årsredovisningens återrapportering, delvis är förenligt med de av
direktionen fastställa mål för god ekonomisk hushållning. Revisionen rekommenderar
direktionen att utveckla redovisningen avseende god ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv.
Beslutsunderlag
• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2021
med begäran om ansvarsfrihet.
• Revisionsberättelse.
• Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2021.
• Revisionsrapporten Granskning av god ekonomisk hushållning 2021.
• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2021-02-24, § 5.
• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2021-03-18, § 13.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
beviljar förbundsdirektionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2022/139

Revisionsrapporterna Granskning av årsredovisning 2021 och
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen pröva om kommunens räkenskaper är
rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat.
Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning
av kommunens årsredovisning.
Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat avseende god ekonomisk hushållning.
Enligt rapporten har det inte framkommit några synpunkter om att förvaltningsberättelse,
driftredovisningen och investeringsredovisningen, inte är upprättat enligt lagstiftning och god
redovisningssed eller att resultatet inte är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga
mål fullmäktige fastställt i budget 2021.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Revisionsrapport Granskning av god kommunal hushållning 2021
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2021
Revisorernas utlåtande
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstytrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2022/106

Budget 2023
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Budgetförutsättningarna för 2023 diskuteras inför presentationen av tjänstemannaförslaget
den 19 april 2022.
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 2022/158

Ansökan om medel till Konstvandring i Dalsland 2022
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. Melleruds kommun beviljar föreningen Konstvandring i Dalsland 2 tkr i bidrag för
2022 års arrangemang.
2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Konstvandring i Dalsland arrangerar varje år en konstvandring under Kristi
Himmelfärdshelgen då medlemmar öppnar sina ateljéer under fyra dagar. Årets arrangemanget
genomförs under perioden 26-29 maj 2022.
Konstvandringen är ett stort publikt arrangemang med 8 000–10 000 besök i deltagarnas
ateljéer och verkstäder samt vid samlingsutställningen som visas vartannat år på Dalslands
konstmuseum och vartannat i Åmåls konsthall. 2022 är det Åmåls tur.
Föreningen ansöker hos kommunerna i Dalsland om bidrag på 2 tkr vardera. Västra
Götalandsregionen bidrar med motsvarande sammanlagda belopp. Bidragande offentliga
aktörer får sina logotyper i föreningens publika material. Traditionellt har föreningen producerat
foldrar men 2021/2022 har pandemin hindrat dem från detta. I år liksom i fjol presenteras allt
material om vandringen på www.konstvandring.nu.
Föreningen har den 23 mars 2022 ansökt om 2 tkr från Melleruds kommun.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bidrag från Föreningen Konstvandring i Dalsland.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att
1. Melleruds kommun beviljar föreningen Konstvandring i Dalsland 2 tkr i bidrag för
2022 års arrangemang.
2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Föreningen Konstvandring i Dalsland
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Dnr KS 2022/123

Rådahallen - hyresgäst/lokal m.m.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschefen för Fjärrvärme/fastighet lämnar en aktuell informeration om hyresgäst/lokal
i Rådahallen.
Arbetsutskottet beslutade den 8 mars 2022, § 67, att ge kommunchef i uppdrag att genomföra
en analys utifrån förd diskussion. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
5 april 2022.
T.f. tillväxtchefen och verksamhetsledaren för Rådahallen redovisar framtagen analys av olika
alternativ.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, § 67.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2018/519

Svar på motion om att utreda möjligheterna att inrätta/bygga ett
säkert och tryggt sätt att ta sig över E45 och Rv 166
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till det pågående
arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder tillsammans med Trafikverket.
Sammanfattning av ärendet
Jörgen Eriksson (KIM) föreslår i en motion den 20 augusti 2018 att kommunfullmäktige
beslutar att
• Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att inrätta gångbro
eller annan lika säker lösning över E45 vid Tingshuset – Wärdshuset, till och från centrum,
för våra medborgares säkerhet.
• Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att bygga en trygg
övergång över Rv 166 (vid nya köpcentret) för våra medborgare boende på västra sidan av
Melleruds centrum.
Arbetsutskottet beslutade den 9 oktober 2018, § 361, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag
att utreda motionen och lämna förslag till svar.
Trafikverket äger väg E45 samt riksväg 166 och det är endast Trafikverket som kan bestämma
vilka åtgärder som kan utföras på dessa vägar. Melleruds kommun har kontinuerligt en dialog
med Trafikverket angående trafiksäkerhetsåtgärder på riksväg 166 och E45. Tillsammans med
Sweco har Melleruds kommun tagit fram underlag samt förslag till Trafikverket för åtgärder på
riksväg 166 och E45.
Utöver förslagen på trafiksäkerhetsåtgärder så har Melleruds kommun gjort trafikmätningar
över E45:an samt riksväg 166 och lämnat in till Trafikverket.
Samhällsbyggnadsförvaltning arbetar vidare med frågan om trafiksäkerhetshöjande åtgärder för
E45:an samt riksväg 166 tillsammans med Sweco och Trafikverket.
Med hänvisning till det pågående arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder tillsammans med
Trafikverket anser samhällbyggnadsförvaltningen att motionen bör avslås.
Beslutsunderlag
• Motion.
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-09, § 361.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att
anse motionen besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder
tillsammans med Trafikverket.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/101

Svar på medborgarförslag om belysningsstolpe på kullen vid
grönområdet på Erlandserud
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till
den belysningsstolpe som satts upp i anslutning till kullen i samförstånd med förslagsställarna.
Sammanfattning av ärendet
Eva och Ronnie Åkerstedt, Mellerud, har den 15 februari 2021 kommit in med ett
medborgarförslag om att sätta en belysningsstolpe på toppen av kullen vid grönområdet på
Erlandsrud. Eva och Ronnie Åkerstedt skriver att många barn och förskolor besöker kullen
under vinter för att åka pulkor och bobbar när det har snöat samt att det finns en
vägbelysningsstolpe 25 m ifrån kullen som gör det lätt att dra ström.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit ute med Vattenfall för att se om det finns möjlighet att
placera en belysningsstolpe på toppen av kullen. Dock finns det en utmaning, massorna i
kullen är inte hållbara för en belysningsstolpe på toppen samt att det blir svårt att drifta
belysningsstoplen. Med hänsyn till ovannämnda anser samhällsbyggnadsförvaltningen att man
ej kan resa en belysningsstolpe på kullen. Dock kan man komplettera belysning runt om så att
det lyser mot kullen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har placerat en belysningsstolpe 15m ifrån
kullen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft en dialog med förslagsställare som är nöjda
med resultatet.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses
vara tillgodosett med hänvisning till den belysningsstolpe som satts upp i anslutning till kullen i
samförstånd med förslagsställarna.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 110

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-05

sida
12

Dnr KS 2021/17

Svar på medborgarförslag om två hundrastplatser i Åsensbruk
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget vara under genomförande med
hänvisning till tidigare beslut om hundrastgård i Åsensbruk och tar med förslaget om två
hundrastplatser, en för stora hundar och en för små hundar i arbetet.
Sammanfattning av ärendet
Den 11 januari 2021 inkommer Marie Karlsson med ett medborgarförslag. I medborgarförslaget
skriver Marie Karlsson att hon önskar två hundrastplatser, en för stora hundar och en för små
hundar. Marie Karlsson önskar även att hundrastplatserna har träd, buskar och fina bord.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer ta hänsyn till önskemålet om två hundrastplatser och
utföra om möjligt. Med hänsyn till det tidigare beslut fatta anser samhällsbyggnadsförvaltningen
att medborgarförslaget om två hundrastplatser är under genomförande.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag
• Kommunstyrelsens beslut 9 juni 2021, § 152.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget
vara under genomförande med hänvisning till tidigare beslut om hundrastgård i Åsensbruk och
tar med förslaget om två hundrastplatser, en för stora hundar och en för små hundar i arbetet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/11

Medborgarförslag om belysning längs gång- och cykelvägen mellan
Odengatan och Ängenäsgatan
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att gångoch cykelvägen inte är kommunal utan en statlig. Kommunen har kontaktat Trafikverket som kommer
att ta upp frågan i Trafikverkets belysningsgrupp.
Sammanfattning av ärendet
Sten-Göran Aaraas, föreslår i ett medborgarförslag den 7 januari 2021 att kommunen på ett
enkelt sätt kunna ordna med belysning på gång- och cykelvägen mellan Odengatan och
Ängenäsgatan.
Vägen som Sten-Göran föreslår att belysa är inte en kommunal väg utan en statlig väg, vilket
betyder att Melleruds kommun inte ansvarar över vägen utan att Trafikverket gör det.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat frågan vidare till Trafikverket.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget
besvarat med hänvisning till att gång- och cykelvägen inte är kommunal utan en statlig. Kommunen
har kontaktat Trafikverket som kommer att ta upp frågan i Trafikverkets belysningsgrupp.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/395

Medborgarförslag om att plantera japanska körsbärsträd längs
grönområde vid Österrådaplan
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 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.
Sammanfattning av ärendet
Linda Sjötun Flood, har den 21 juni 2021 kommit in med ett medborgarförslag om att plantera
en rad med japanska körsbärsträd längst med gräsområdet på södra sidan av Österrådaplan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att göra en översyn över trafiken vid
Österrådaplan samt att ordna grönområdet runt Telaris och Österrådaplan. Då planeringen inte
är startad kan samhällsbyggnadsförvaltningen inte besluta om att plantera några träd för
tillfället. Dock kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att ta hänsyn till medborgarförslaget i
planeringen och om möjligt plantera japanska körsbärsträd.
Med hänsyn till ovan tackar samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Sjötun Flood för
medborgarförslaget och förslaget anses vara besvarad med hänvisning till den pågående
utredningen.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar 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.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign
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§ 113

Vindkraftverkstransporter genom Mellerud
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen och enhetschefen för Gata/park presenterar ett förslag/idé, som
arbetats fram tillsammans med transportbolagen, för att få till permanenta och hållbara
lösningar på E45 genom Mellerud (norra och södra rondellen) för de långa vindkraftverkstransporterna.
Skisser och beräkningar presenteras vid mötet som underlag för diskussioner.
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 2022/118

Medborgarförslag att använda kommunens drönare för lokalisering &
förstöra måsbon inom tätbebyggt område
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att
det som förslagsställaren föreslår tillgodoses genom andra åtgärder.
Sammanfattning av ärendet
Gunnar Andersson, Mellerud, har den 3 mars 2022 lämnat in ett medborgarförslag om att
Melleruds kommun borde använda sig av drönare för att lokalisera och förstöra måsbon inom
tätbebyggt område.
Melleruds kommun har idag avtal med extern entreprenör som årligen ska se över de
kommunalägda fastigheterna inom tätorten i Mellerud för att minimera förekomsten av att
måsar får möjlighet till att bygga bo, det finns även uppsatt en ljudenhet som med jämna
mellanrum ger ifrån sig ”skrämsel” läten, denna finns på kommunhuset för att förebygga
mängden fåglar på torget och området omkring. Melleruds kommun har även på sin hemsida
under ”Bygga, bo, miljö och trafik” – ”Miljö” – ”Djur” information och tips om störande fåglar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer också till att gå ut med information i Melleruds Nyheter
med uppmaning till alla om hur vi alla kan bidra med att minimera trivseln för de fåglar som kan
upplevas störande.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses
vara tillgodosett med hänvisning till att det som förslagsställaren föreslår tillgodoses genom
andra åtgärder.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/133

Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2021 - redovisningar
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år.
Samtliga partier har lämnat in redovisningar för 2021.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-21, § 42.
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (C)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KD)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KIM)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (L)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (M)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (MP)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (S)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (SD)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (V)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers
redovisning av partistöd 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2022/155

Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2022 - utbetalningar
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd för 2022:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centerpartiet kommunkrets (C)
48 000
Kristdemokraterna i Mellerud (KD)
20 000
Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
20 000
Liberalerna i Mellerud (L)
13 000
Moderaterna i Mellerud (M)
34 000
Miljöpartiet i Mellerud (MP)
13 000
Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S) 62 000
Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
48 000
Vänsterpartiet i Mellerud (V)
13 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år.
Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av kommunfullmäktige. Om
redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd
för nästkommande år.
Samtliga partier har inkommit med redovisning för 2021.
Beslutsunderlag
• Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2019-2022.
• Uträkning 2022
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande
utbetalningar av kommunalt partistöd för 2022:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centerpartiet kommunkrets (C)
48 000
Kristdemokraterna i Mellerud (KD)
20 000
Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
20 000
Liberalerna i Mellerud (L)
13 000
Moderaterna i Mellerud (M)
34 000
Miljöpartiet i Mellerud (MP)
13 000
Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S) 62 000
Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
48 000
Vänsterpartiet i Mellerud (V)
13 000

Justerandes sign
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kr
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Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2022/166

Redovisning av turismåret 2021
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Turistinformatören lämnar en redovisning av kommunens turismarbete under 2021 samt
redogör för planer inför sommarsäsongen 2022.
Beslutsunderlag
• Presentation av turistbyråverksamhet 2021.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 118

Företagsbesök
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Sushiro i Mellerud för att informera sig
om företagets verksamhet och framtidsplaner.
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