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Ärenden  
 
Nr Rubrik Kommentar Sida 
1  Kameraövervakning på kommunens skolor 

 
 

Anna Granlund, kl. 08.35 
Peter Mossberg 
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2  Säkerhetsfrågor 
 
 

Anna Granlund 13 

3  Extra bidrag till Stiftelsen Dalslands Museum och 
konsthall för omläggning av tak 
 

Elisabeth Carlstein, kl. 09.30 14 

4  Personalfrågor  
 
 

Ulrika Granat, kl. 10.00 36 

5  Samhällsbyggnadsfrågor 
 
 

Magnus Olsson, kl. 10.30 37 

6  Aktuella frågor 
 

 38 

7  Rapporter 
 

 39 
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u n styrelseförva ltn i n g e n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-tr-08

ARENDE 1 Dnr KS 20221L02

Kameraöveruakning på kommunens skolor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen anser ärendet som besvarat med hänvisning till att Länsstyrelsen nu

behandlar kommunens ansökan om kameraövervakning samt att det finns medel avsatt i

kommunens investeringsbudget för 2022 under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar ansökan

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnden (KUN) har beslutat överlåta ett ärende om kameraövervakning
på kommunens skolor till kommunstyrelsen. Ärendet väcktes genom ledamotsinitiativ i KUN den
30 september 2019 och har sedan utretts och diskuterats vidare inom KUN och dess förvaltning.

För kameraövervakning utvändigt inom skolans område krävs tillstånd. Utredningen ger vid
handen att en ansökan om kameraövervakning utomhus är inlämnad till Länsstyrelsen iVästra
Götaland och de har inte meddelat sitt beslut än. 500 000 kronor finns avsatt inom
investeringsbudget 2022 under förutsättning att ansökan om kameraöveruakning beviljas.

Beslutsunderlag

. Initiativärende - Ludwig Mossberg (M).
o Kultur- och utbildningsförvaltningens utredning.
o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2021-L0-20, 5 95,
o Kultur-och utbildningsnämndens beslut 2021-LL-I7, S 103.
o Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjänsteskrivelse,
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-10-18 KS2O22lL02

Telefon
0s30-180 00

Sida

L (z)

Kommunstyrelsen

Kameraövervakning på kommunens skolor

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser ärendet som besvarat med hänvisning till att
Länsstyrelsen nu behandlar kommunens ansökan om kameraöveruakning samt att
det finns medel avsatt i kommunens investeringsbudget för 2022 under
förutsättn i ng att Lä nsstyrelsen bevilja r a nsöka n.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden (KUN) har beslutat överlåta ett ärende om
kameraövervakning på kommunens skolor till kommunstyrelsen. Ärendet väcKes
genom ledamotsinitiativ i KUN den 30 september 2019 och har sedan utretts och
diskuterats vidare inom KUN och dess förvaltning.

För kameraövervakning uWändigt inom skolans område krävs tillstånd.
Utredningen ger vid handen att en ansökan om kameraövervakning utomhus är
inlämnad till Länsstyrelsen i Västra Götaland och de har inte meddelat sitt beslut
än. 500 000 kr finns avsatt inom investeringsbudget 2022 under förutsättning att
ansökan om kameraövervakning beviljas.

Beslutsunderlag
. Sammanträdesprotokoll, kultur-och utbildningsnämnden $ 103 den 17

november 2021

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

På sammanträdet med kultur- och utbildningsnämnden (KUN) 2019-10-30 väckte
ledamoten Ludwig Mossberg frågan angående kameraöveruakning på kommunens
skolor,

På KUN:s sammanträde20L9-L2-LB svarade förvaltningen på ledamotsinitiativet
och konstaterade att det är svårt att kostnadsberäkna installation av
ka meraöverua kn i ng uta n tyd liga re specifi kation,

På KUN:s sammanträde 2020-05-04 beslutades tjänstemannaförslaget till budget
202I. Där fick förvaltningen i uppdrag att ta fram finansiering av
kameraöveryakn ing utomh us på sina skolen heter.

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5s02-2776

Organisationsnummer
212000-14883
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförua ltni ngen

Datum Diarienummer
2022-L0-rB K520221102

Sida

2 (2)

På KUN:s sammanträde 2020-11-30 beslutades att investeringsmedel för
kameraöveruakning på de skolor där det är angeläget tas med i

investeringsplanen,

På KUN:s sammanträde 2021-L0-20 beslutades att förvaltningen kommer att
arbeta med en kravspecifikation tillsammans med presidiet för kameraövervakning
på kommunens skolor.

I oktober 2021 skickade Melleruds kommun in en ansökan om kameraöveruakning
på några av kommunens skolor till Länsstyrelsen i Västra Götaland. Ansökan

behandlas fortfarande av Länsstyrelsen. I investeringsbudget 2022 finns 500 000
kr avsatt för inköp av utrustning för kameraövervakning till berörda skolor. En

förutsättning är att Länsstyrelsen beslutar att bevilja kommunens ansökan om
kameraöveruakning.

Analys

Melleruds kommun behöver få Länsstyrelsens besked för att veta hur vi ska gå

vidare med frågan om kameraövervakning inom skolan.

Ekonomiska konsekvenser

I investeringsbudget 2022 finns 500 000 kr avsatt för inköp av utrustning för
kameraöveruakning till berörda skolor.

Slutsatser

Melleruds kommun behöver få Länsstyrelsens besked för att veta hur vi ska gå

vidare med frågan om kameraövervakning inom skolan. Frågan bör därför anses
som besvarad. Under förutsättning av Länsstyrelsen beviljar kommunens ansökan
finns 500 000 kr avsatta för investering i kameraövervakning i budget 2022.

Peter Mossberg

Fastighetschef
Anna Granlund
Säkerhetschef och förvaltningssamordnare
0530-181 18

anna.granlu nd@mellerud.se

Beslutet skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden
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Hej!

Det handlar om kameror utomhus, i första hand Nordalsskolan, Rådaskolan/Dahlstiernska. Övriga skolor
om möjligt.

Med vänlig hälsning

Anders Pettersson
Förvaltningschef
Kultur- och utbildning

Melleruds kommun

Från: Anna Granlund <anna.granlund@mellerud.se>
Skickat: den 23 mars 2022 L7:3L
Till: Linda Eriksson <Linda.Eriksson@mellerud.se>; Anders Pettersson <anders.pettersson@mellerud.se>

Kopia: KSregistrator <ksregistrator@mellerud.se>
Ämne: Handlingar

KS diarium KS 20221L02

Hej

Vi har fått KUNs beslut om kameror, Eftersom det är svårt att utläsa av beslutet vad det är att KUN ber att
KS ska göra ber jag att du skickar över alla handlingar i ärendet KUN 2019/164, Linda. Av protokollet
framgår det att det finns investeringsmedel, kravspecifikation och ett underlag från berörda verksamheter.

Anders, har du några mer upplysningar i ärendet som är bra att känna till för att vi ska kunna handlägga
det? Handlar det om kameror inne eller ute? Vilka utredningar har gjotts innan?

Med vänlig hälsning
Anna Granlund
Enhetschef
Kommunikation och säkerhet
Melleruds kommun
0530-181 18

www.mellerud.se

MELLERUDS
KOMMUNi[f

http:llw3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:302104&frame:1 2022-10-20
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2021-Ll-t7

Dnr KUN zALYrc4

sida
6

5 103

Kameraövervakning på kommunens skolor

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

a

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att överlåta ärendet till kommunstyrelsen för vidare
beredning.

Sammanfattning av ärendet

På sammanträdet 2019-10-30 väckte Ludwig Mossberg fråga angående kameraövervakning på

kommunens skolor;

"Med anledning av vår på vissa skolar dåliga uppsyn vad göller entröer och den bristfdlliga
kontrollen över vilka obehöriga personer som tar sig friheten ott öntra, föreslår vi för ott
säke rstci I I a v å ra e I eve rs trygg het;

att uppdra till förvaltningschefen att i samurbete med berörda enheter utreda vilka skolor
som ör i behov av kameraövervokning, kostnodsberökno, somt sakersttilla om, och i så fall
vilka tillstånd som krövs."

På sammanträdet 20L9-12-18 svarar förvaltningen på ledamotsinitiativet och konstaterar att
det är svårt att kostnadsberäkna installation av kameraövervakning utan tydligare
specifikation.

På sammanträdet 2020-05-04 beslutades tjänstemannaförslaget till budget 2021. Där fick
förvaltningen i uppdrag alt ta fram finansiering av kameraövervakning utomhus på våra
skolenheter.

På sammanträdet 2020-11-30 beslutades att investeringsmedel för kameraövervakning på de
skolor dår det är angeläget tas med i investeringsplanen.

På sammanträdet 2021-10-20 beslutades att förvaltningen kommer att arbeta med en
kravspecifikation tillsammans med presidiet för kameraöveruakning på kommunens skolor.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att överlåta ärendet
till kommunstyrelsen för vidare beredning,

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Skriftligt ledamotsinitiativ 2019-10-30 från Ludwig Mossberg, I 110
Beslut, svar på ledamotsinitiativ 2019-12-18, g 123
Beslut, budget 2021- tjänstemannaförslag, $ 45
Beslut, investeringar KUN 2022-2026, 5 108
Beslut, kameraövervakning på kommunens skolor, $ 95

&A
Utd ragsbestyrka ndeJusterandes sign
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}IELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsnåmnden

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2421-rL-17

slda
7

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsekontoret

M A---
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsnämnden

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
202.1-10-20

Dnr KUN 20191764

sida
T2

ses

Kameraövervakning på kommunens skolor

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen kommer att arbeta med en
kravspecifikation tillsammans med presidiet för kameraöveruakning på kommunens skolor,

Protokollsanteckning

Marianne Sand-Wallin och Anwar Rasul (S)

'Den politiska majoriteten har 2020 prbriterat att ausätta nvesteringsfiedel för
kameraöveruakning " och har uppdragrt till förvaltningschefen att utreda vilka skolor som är i
behov a v ka m eraövervakn n g.
Vid dagens nämndsmöte begär ft)rualtningen nämndens ftirtydligande och önskar en
kra uspecifika tbn för kameraöveruakn ingen.
Enligt Integritetsskyddsmyndigheten som ger råd i ärenden om Offentlig kamerabevakning, och
särskilda åd ti| Kamerabevakning av skola och förskola är råden mycket tydliga:
"Med tanke på att integritetsintresset är mycket högt på en skola bör man fundera på om det
finns någon mindre ingripande åtgärd som man kan vidta istiillet, bemende på vilken
problematik man har. Ni kan till exempel överväga att låsa in värdefull utrustning, fcirstärka
skalskyddet, förbättra belysningen, bygga om ytor som har skymd sikt, nstallera rörelsestyrda
vattenkranar eller öka vuxennäwaron. Om sådana åtgärder skulle kunna få samma eller bättre
effekt, bor ni vidta dessa istället."
'En skola måste ha ett berättrgat syfte för att få kamerabevaka. Det kan till exempel vara att
man vill fcirebygga, ftirhindra eller upptäcka brottslig verksamhet på en brottsutsatt plats. Det
måste alltså frnnas ett reellt problem på platsen så man kan inte sätta upp en kamera i rent
ftirebyggande syfte.
Man måste även ha undercökt andra alternativ. När man överväger att kamerabevaka är det
vikigt att man har dokumenterat uad som hänt och var, vilken tid på dygnet och uarför andra
alternativ inte har hjälpt, Intresset av att kamerabeuaka väger tyngre ju mer bmttslighet som ni
kan visa har inträffat. Det är därför viktigt att dokumentera allt som hänt."
Den socialdemokratiska gruppen anser att risken med dålig uppsyn bör hanteras med ftirbättrat
skalskydd.
W anser vidare att det är polisen och inte politiker som skall bedöma uar i kommunen som det
är störst rEk ftir allvarliga brott och vilka plaber som dårför bör kameraövervakas. Kontakter
med polisen bör därför tas innan nämnden pekar ut skolan som kommunens fadigaste plab.
Den socialdemokratiska gruppen i KLIN säger nej till kamerativeruakning på kommunens skolor
enligt föreliggande förclag, vi yrkar auslag till investeringen samt att de avsatta mdlen kan
omfördelas till de skalskyddsåtgårder som polis och förualtning eventuellt anser ntidvändiga."

& &tttl
Utd ragsbestyrka ndeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildn ingsnämnden

a

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2021-10-20

sida
13

Sammanfattning av ärendet

På sammanträdet 2019-10-30 väckte Ludwig Mossberg fråga angående kameraövervakning på

kommunens skolor;

"Med anledning av vår på vissa skolor dåligo uppsyn vad göller enträer och den bristfölliga
kontrollen över vilka obehöriga persaner som tar sig friheten dtt äntro, föreslår vi för ott
sö ke rstii I la vå ra e leve rs trygg h et ;

att uppdra till förvaltningschefen att i samarbete med berörda enheter utreda vilka skolor
som iir i behov av kameroövervokning, kostnadsberökna, samt sökerstölla am, och i så foll
vilka tillstånd som kriivs."

På sammanträdet 2019-12-18 svarar förvaltningen på ledamotsinitiativet och konstaterar att
det är svårt att kostnadsberäkna installation av kameraövervakning utan tydligare
specifikation,

På sammanträdet 2020-05-04 beslutades tjänstemannaförslaget till budget 2021, Dår fick
förvaltningen i uppdrag att ta fram finansiering av kameraövervakning utomhus på våra
skolenheter.

På sammanträdet 2020-11-30 beslutades att investeringsmedel för kameraöveruakning på de
skolor där det är angeläget tas med i investeringsplanen.

Nämnden redogör för en kravspecifikation som förualtningen ska arbeta efter i genomförandet
av kameraövervakning på våra skolor.

Beslutsunderlag

Skriftligt ledamotsinitiativ 2019-10-30 från Ludwig Mossberg, g 110
Beslut, svar på ledamotsinitiativ 2019-12-18, 5 123
Beslut, budget 202I * gänstemannaförslag, g 45
Beslut, investeringar KUN 2022-2025, 5 108

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen
kommer att arbeta med en kravspecifikation tillsammans med presidiet för kameraöveruakning
på kommunens skolor.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på forslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta

Beslutet skickas till

Förualtningschefen

/; ji,4 ( !i/'
'"/\ i-/.)Ut/
"\/---)

Utd ragsbestyrkandeJusterandes sign
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Handläggare:
DireKnummer:
Mail:
Datum:
Dnr:

Gunnar Karlsson
0530-181 83
gunnar. karlsson@mellerud.se
11 december 2019
KUN 2019/164

Utredning - Kamerabevakning i skolor
Sammanfattning

Kultur och utbildningsnämnden ställer tre frågor till förvaltningen gällande kamerabevakning. I
utredningen konstaterar förvaltningen att tillstånd krävs för kamerabevakning i kommunens
skolor. Utredningen finner att ingen enskilt definierad behovsbeskrivning motiverar installation
av kamerabevakning.

Vidare finner förvaltningen det mycket svårt att kostnadsberäkna installation av
ka merabevakni ng utan tydli gare specifikation.

Bakgrund

Efter ett ledamotsinitiativ beslutade Kultur och utbildningsnämnden den 30 oKober 2019 q 110

att uppdra till förvaltningschefen att i samarbete med berörda enheter utreda vilka skolor som
är i behov av kameraövervakning, kostnadsberäkna, samt säkerställa om, och i så fall vilka
tillstånd som krävs.

Behov av kameraövervakning

Installation av kamerabevakning görs i många fall i förebyggande syfte som skydd för person

och egendom.

Kamerabevakning har installerats på skolor för att motverka vandalisering av skolor.
Fastighetsavdelning rapporterar att skadegörelsen kostat cirka 150.000 kr per år de tre senaste
åren. Då skadegörelsen inte kan förväntas försvinna helt och att det är svårt att prognostisera
minskningen av skadevolymen efter installation av kamerabevakning finner förvaltningen det
svårt att motivera installation av kamerabevakning endast som ett skydd mot skadegörelse som
argument.

I vissa miljöer och situationer installeras kameror som skydd för person. Kamerabevakning som
slcydd mot obehöriga personers tillträde till skolor är en relativt oprövad teknik och kräver
avancerade installationer med någon form av signalfunKion till efterfoljande och definierad
rutin. Förvaltningen har idag ingen systematisk bild av hur frekvent dessa intrång är under
skolornas verksamhetstid. Intrång vid andra tidpunkter är lättare att avstyra med annan och
enklare teknik. Men kameror kan ha avgörande roller som verifieringsverktyg vid exempelvis
inbrotts och brandlarm

I de fall som inspelat material sparas kan det materialet ha stor betydelse i arbetet som följer
av vissa händelser.

Den senaste periodens relativt låga kostnad för skadegörelse på våra skolor för kan inte sägas
att i sig motivera en allmän installation av kameraövervakning på kommunens skolor. Lika så är
risken för skada på person i samband med situationer där kameraövervakning kan sägas spela
någon roll mycket små. Däremot kan en samlad bedömning ge vid handen att
kameraövervakning kan vara motiverad på särskilt utpekade områden.

Tillstånd för kameraöveruakning

Kameraövervakning regleras av Karmerabevakningslagen (20 1B: 1200) och
Dataskyddsförordningens regler om lagligbehandling av personuppgifter.

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13, 4& B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-277 6 Organisationsnummer: 2 12000-1488 Webbplats: www.mellerud.se
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Generellt kan sägas att tillstånd behövs för kamerabevakning av områden dit allmänheten har
tillträde. Krav på tillstånd finns specificerat för myndigheter, dit kommunala skolor får räknas,
och aktörer som utför uppgifter i allmänt intresse.

Tillstånd för kamerabevakning söks hos DatainspeKionen med noggrann specifikation över när,
vad, var och varför kamerabevakningen anses nödvändig. För att få tillständ skall intresset för
bevakningen väga tyngre än den enskildes intresse av att förbli obevakad.

Flera av skolgårdarna vid kommunens skolor fungerar idag som allmänna lekplatser vilket här
får anses spela en viktig roll vid ansökning av tillstånd för kamerabevakning.

Sammanvägt tolkar utredaren det så att tillstånd skall sökas av kommunen för att sätta upp
kamerabevakning. Det torde vara lättare att få tillstånd att bevaka ytor som skolbyggnaders tak
och korridorer. Då allmänheten kan anses ha stor till gång till ytor i anslutning till skolornas
expeditioner som är öppna for besökare måste motivationen för bevakning av dessa ytor vara
tydligare och mycket väl definierad än de tidigare exemplen. Utredaren har uppfattat stor
restriktivitet från tillståndsgivande myndighet vid tillståndsprövning av kamerabevakning i och
omkring skolor.

Beräkning av kostnader för kamerabevakning

Under hösten 2019 har kommunen startat ny upphandling av säkerhetstjänster.
Kamerabevakning är initialt inte med i denna upphandling. Tidigare upphandlingar omfattar inte
heller installation eller inköp av kamerabevakning.

Att kostnadsberäkna system för kamerabevakning ter sig i stort sett omöjligt utan någon form
av specifikation av behov och önskat värde av systemet.

Som en bild av de faKorer som har betydelse i sammanhanget är givetvis antalet kameror och
den miljö som dessa kameror skall bevaka den viktigaste. Systemen kan byggas helt lokalt med
eller utan lagring av material. System kan också byggas med sammankoppling för central
övervakning och lagring. Installation av kameraövervakningssystem bör ske i helt eget nätverk
för att undvika störningar av kommunens ordinarie driftssystem.

Mindre lokala system, 4 till 8 kameror för olika ljusmiljöer, med lagring och god bildkvalitet kan
installeras tydligt under 50.000 k, varav installationen troligen motsvarar halva kostnaden.
Äsyftade system har tyvärr ofta en begränsning i sin skalbarhet.

Gunnar Karlsson
Skolsamordnare

Kultur- och utbildningsförvaltnin gen
Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se
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Från: Ludwig Mossberg <ludwig.mossberg@mellerud.se>
Skickat: den 30 oktober 20L9 L2:02
Till: Linda Eriksson <Linda.Eriksson@mellerud.se>

Ämne: Uppdrag

Uppdrag om utredning av kameraövervakning.
Ärende:
Med anledning av vår på vissa skolor dåliga uppsyn vad gäller entrder och den bristfälliga kontrollen över
vilka obehöriga personer som tar sig friheten att äntra, föreslår vi för att säkerställa våra elevers trygghet;

. att uppdra till förvaltningschefen att i samarbete med berörda enheter utreda vilka skolor som är i

behov av kameraövervakning, kostnadsberäkna, samt säkerställa om, och i så fall vilka tillstånd som

krävs.

Med vänliga hälsningar

Ludwig Mossberg
Gruppledare Moderaterna i Mellerud
Mobil: 0707667026
Email : ludwig.mossberg@mellerud.se

cid:image
002.png
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http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:l&FILEREF:224409&frame:l 2022-10-20
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MEIIERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelseförua ltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-rL-Og

ÄRrnor z

Säkerhetsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Säkerhetschefen redovisar aktuella frågor inom arbetet med säkerhet och beredskap.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-tt-08

ÄRrruor g Dnr KS 202L1222

Extra bidrag till Stiftelsen Dalslands Museum och konsthall för
omläggning av tak

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. bevilja Stiftelsen Dalslands konsthall och museum ett bidrag på gO tkr avseende andra etap-
pen av takbyte.

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för är 2022.

Sammanfattning av ärendet

Stiftelsen Dalsland Museum och konsthall skickade 202Lin en förfrågan till Melleruds kommun
om att få kommunens syn på Stiftelsens situation och eventuella möjligheter till bidrag för byte
av tak på caf6- och kontorsbyggnad (Bonaparte) under 2021 och 2022. Stiftelsen förmodade att
de skulle underlätta att få extrabidrag från Västra Götalands-regionen om Stiftelsen erhöll
finansiering från Melleruds Kommun, Länsstyrelsen i Västra Götaland hade även i sin

korrespondens ställt frågan om samfinansiering från region och kommun.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 202I, $ 138, att

1. bevilja Stiftelsen Dalslands konsthall och museum 90 tkr avseende en första etappen av
takbyte, Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för är 202L.

2. Stiftelsen Dalslands konsthall och museum, inför 2022, ska inkomma med en ny ansökan för
prövning avseende etapp Wå tillsammans med en specifikation över kostnader (material och
personal) samt finansiering.

Bidraget för 2021avsåg omläggning av taket på framsidan. Stiftelsen har nu inkommit med en

ny ansökan för omläggning av tak på baksidan. Kostnaden för detta uppgår till 416 tkr, vilket
var 66 tkr dyrare än planerat,

Finansieringen var beräknad enligt följande:

o Bidrag från Länsstyrelsen Västra Götaland, beviljat

o Bidrag från Västra Götalandsregionen, beviljat

r Bidrag från Melleruds Kommun, ansökan inlämnad

o Egen finansiering, medelär reseruerade

. Egen finansiering fördyring av projekt

. Totalfinansiering

Både pQektkostnad och finansieringsplan för omläggning av tak på bakidan var likadan som

finansieringsplan för omläggning av tak på framsidan.

Stiftelsen erhåller från kommunen ett årligt bidrag på IZO tkr, 100 tkr av dessa används till
amortering på avräkningsskulden. Under 2018-2019 hade museet amofteringsfritt för att betala
anslutningsavgiften för vatten och avlopp. Kommunstyrelsen beviljade amorteringsfrihet även
för lån under 2020, för att museet skulle få utrymme för fastighetsunderhåll, Museet erlägger
ränta på lånen till kommunen. I dagsläget har Stiftelsen Dalslands Museum lån från Melleruds

kommun - dels ett fastighetslån på 3,5 mnkr, dels en avräkningsskuld på 0,+ mkr, Från 1

januari 2023 har detta gjorts om till en gemensam låneförbindelse på total 3,8 mkr.

125 000

90 000

90 000
45 000

66 549

416549
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u n styrelsefö rva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-Lr-08

Stiftelsen har, i enlighet med kommunstyrelsens beslut, inkommit med en kostnad och
finansieringsplan. Stiftelsen föreslås få ett bidrag på 90 tkr som finansieras ur
kommunstyrelsens föfogandeanslag.

Beslutsunderlag

o Västra Götalandsregionen Antikrrariskt intyg/rappoft
r Västra Götalandsregionen Antikvarisk rapport
. Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall, förfrågan om bidrag
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre lseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-LL-02 KS 202t1222

125 000

90 000

90 000
45 000

66 549

416 549

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Kommunstyrelsen

Extra bidrag till Stiftelsen Dalslands Museum och konsthall för
omläggning av tak

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen besl utar att

1, bevilja Stiftelsen Dalslands konsthall och museum ett bidrag på SO tt<r avseende andra
etappen av takbyte,

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för är 2022.

Sammanfattning av ärendet

Stiftelsen Dalsland Museum och konsthall skickade 202Lin en förfrågan till Melleruds
kommun om att få kommunens syn på Stiftelsens situation och eventuella möjligheter till
bidrag för byte av tak på caf6- och kontorsbyggnad (Bonaparte) under 2021 och 2022.
Stiftelsen förmodade att de skulle underlätta att få extrabidrag från Västra Götalands-
regionen om Stiftelsen erhöllfinansiering från Melleruds Kommun, Länsstyrelsen iVästra
Götaland hade även i sin korrespondens ställt frågan om samfinansiering från region och
kommun.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2021, $ 138, att

1. bevilja Stiftelsen Dalslands konsthall och museum 90 tkr avseende en första etappen
av takbyte. Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för år 202L.

2. Stiftelsen Dalslands konsthall och museum, inför 2022, ska inkomma med en ny
ansökan för prövning avseende etapp två tillsammans med en specifikation över
kostnader (material och personal) samt finansiering,

Bidraget för 202I avsåg omläggning av taket på framsidan, Stiftelsen har nu inkommit
med en ny ansökan för omläggning av tak på baksidan. Kostnaden för detta uppgår till
416 tkr, vilket var 66 tkr dyrare än planerat.

Finansieringen var beräknad enligt följande:

Bidrag från Länsstyrelsen Västra Götaland, beviljat

Bid rag frå n Västra Göta landsreg ionen, beviljat

Bidrag från Melleruds Kommun, ansökan inlämnad

Egen finansiering, medel är reseruerade

Egen finansiering fördyring av projekt

Total finansiering

a

a

a

a

Postadress
Melleruds kommun
Kommu nstyrelseförva ltn i n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
ss02-2776

Organisationsnummer
212000-148816
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Stiftelsen Dalslands konstmuseum
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre I sefö rva ltn i n ge n

Datum Diarienummer
2022-Lt-02 K520211222

Elisabeth Carlstein

Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud.se

Sida

2 (2)

Både projektkostnad och finansieringsplan för omläggning av tak på bakidan var likadan

som finansieringsplan för omläggning av tak på framsidan.

Stiftelsen erhåller från kommunen ett årligt bidrag pälZO tkr, 100 tkr av dessa används
till amortering på avräkningsskulden. Under 2018-2019 hade museet amofteringsfritt för
att betala anslutningsavgiften för vatten och avlopp. Kommunstyrelsen beviljade
amorteringsfrihet även för lån under 2020, för att museet skulle få utrymme för
fastighetsunderhåll. Museet erlägger ränta på lånen till kommunen. I dagsläget har
Stiftelsen Dalslands Museum lån från Melleruds kommun - dels ett fastighetslån på 3,5

mnkr, dels en avräkningsskuld på 0,+ mkr. Från 1 januari 2023 har detta gjorts om till en
gemensam låneförbindelse på total 3,8 mkr.

Stiftelsen har, i enlighet med kommunstyrelsens beslut, inkommit med en kostnad och

finansieringsplan. Stiftelsen föreslås få ett bidrag på SO tkr som finansieras ur
kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Beslutsunderlag

e Västra Götalandsregionen Antikvariskt intyg/rapport
. Västra Götalandsregionen Antikvarisk rapport
. Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall, förfrågan om bidrag
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lngrid Engqvist

Från:

Skickat:
Tiil:
Kopia:
Ämne:

Berti I La rsson < I MCEAEX--O = EXC HANG ELABS-OU = EXCHANG E +

20ADM I N ISTRATIVE+ 20GROU P+ 20+ 28FYDI BOH F23SPDLT+29

_CN = RECI Pl ENTS_CN = E53885B3 DC9A45ABA740507D3A1 FB282-BERTIL+

2OLARS@ EURPRD 1 O.PROD.OUTLOOK.COM >

den 21 maj2021 11:33

Kommunen

Jorgen.svensson @dalslandskonstmuseu m.se'

VB: Ärendemening KS 2021/222

Ämne: Ärendemening KS 2021/222
Hej
Vi hänvisar till er begäran om kompletterande uppgifter gällande vår förfrågan om kommunalt stöd till
finansieringen av renoveringen av taket på caf6 - och kontorsbyggnaden(Bonaparte) och lämnar
härmed önskade specifikationer till både projektkostnaden och finansieringsplanen som även
inkluderar vårt önskemål om bidragets storlek,

Den totala projektkostnaden för etapp L (framsidan) som skall genomföras 2021 uppgår till 350.000 :- kronor. Därav

är 309.000 :- kronor arbetskostnad och 41.000:- kronor materialkostnad. Vi har en giltig offert på 335.000 :- . Vi lagt

till ytterligare 15.000 :- extra för oförutsedda arbeten.
Finansieringen av etapp 1 ser ut på följande sätt.
Bidrag från Länsstyrelsen Västra Götaland - beviljat 125.000 :-

Bidrag från Västra Götalandsregionen - ansökan på gång 90.000 :-
Bidrag från Melleruds Kommun - ansökan inlämnad 90.000 :-

Egen finansiering - medel är reserverade 45.000 :-
Total finansiering 350.000 :-

Både projektkostnad och finansieringsplan för etapp 2 (baksidan) som skall genomföras under 2O22 ser likadana ut
som för etapp 1.

Vi ser fram emot ett positivt besked från Melleruds Kommun.

Hälsningar
Bertil La rsson/Jörgen Svensson
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Fortsättning på ärendemening KS 2O2L/222

Kostnaden för omläggning av tak på baksidan av Bonaparte genomförd under 2022 uppgick till
4L6.549r kronor vilket till fullo är utbetalt.

Den planerade kostnaden för denna etapp var prognostiserad till 350.000:- kronor det vill säga den

blev något dyrare än planerat. (66.549:- kronor) i form av medvetna beslut under resans gång och

rekommendationer från den antikvariska rådgivaren.

Finansieringen var för etapp 2 var planerad på så sätt att 125.000:- kronor var godkända av

Länsstyrelsen, 90.000;. kronor var godkända av VGR och vi hade räknat med ett bidrag från Melleruds

Kommun på 90.000:- kronor. Den egna finansieringen var planerad ti||45.000:- men blev 11.1..549:-

kronor på grund av fördyringarna och förutsatt att vi får bidraget från Melleruds Kommun.

Bertil Larssonfl örgen SVensson
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Till Melleruds Kommun

Dalslands museum och konsthall har, förutom att visa samtidskonst, bland annat skyldigheten att

vårda en värdefull kulturmiljö. Dalslands museum och konsthall ingår i riksintresseområdet för

kulturmiljövård, Upperud. Bland annat har vi två byggnader uppförda på tidigt 1800-tal som har

dalslandsskiffer som takmaterial. Miljön är unik med ett brukshotell och tillhörande bagarstuga.

Platsen med museum, caf6 och en park är tillgängliga för allmänheten och hade förra året nästan

17OOO besökare. En mindre ökning jämfört med 2019 men med tanke på restriktionerna gällande

Covid 1-9 ett mycket bra resultat.

Pågrundav läckagevarvitvungnaattläggaomtakettillbagarstuganunder2020.Kostnadenblev
cirka 600.000:- kronor. Projektet kunde genomföras med hjälp av antikvarisk expertis från

Götalandsregionen och på grund av de kulturhistoriska värdena fick vi även hjälp och stöd från

länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Länsstyrelsen beviljade 265.000:- kronor i stöd för
projektet. Vi fick dessutom ett bidrag från Västragötalandsregionen på 1-00.000:- kronor samt ett

bidrag på 36.000:- kronor från Dalslands Sparbank. Resterande belopp, 200.000:- kronor togs som en

kostnad utan motsvarande intäkt i vår resultaträkning för 2O2O.

Vi har även läckage på taket på framsidan på Bonaparte (kontors och caf6byggnaden). Taket på

baksidan måste också genomgripande renoveras. Vi har även i detta ärende haft kontakt med

Länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen och antikvarisk expertis från Västra Götalandsregionen.

Båda institutionerna ställer upp med samma motivering som i det tidigare projektet. Projektet

kommer på vårt önskemål att bedrivas itvå etapper. Vi kommer att börja med taket på framsidan

och det måste vara klart senast L5 oktober 2021 vilket är ett krav från Länsstyrelsen i Västra

Götaland. Bidraget som länsstyrelsen beviljat för etapp ett är 125.000:- kronor. För etapp två, som

kommer att genomföras2O22, är också 1-25.000:- kronor beviljat. Länsstyrelsen bedömer att ett

bidrag är angeläget för att bevara det regionala särdraget med dalslandsskiffer samt att miljön är

tillgänglig för allmänheten. Det medverkar även till att nå de nationella kulturmiljömålen "Ett

hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas."

Ätgärderna innebär att skiffertaket läggs om. Befintliga skifferplattor plockas ned, nytt underlag av

råspont inklusive nya vindskivor och underlagspapp monteras. Skifferplattorna återmonteras samt

kompletteras vid behov.

Den totala kostnaden för etapp ett (taket på framsidan) kommer enligt vår uppskattning att bli cirka

350.000:- kronor. Kostnaden för etapp två uppskattas också till 350.000:-.

Styrelsen för stiftelsen Dalslands museum och Konsthall har formellt beslutat, efter länsstyrelsens

beslut, att starta etapp ett trots att projektet i dagsläget inte har full finansiering. Bakgrunden är att

vi inte bara har läckage utan också att säkerheten för besökande inte kan säkerställas då

skifferplattor skulle kunna falla ned. Fästspikarna hargenom årtiondena på vissa ställen blivit

sönderrostade. Detta kan vi naturligtvis av juridiska och säkerhetsmässiga skäl inte acceptera.

Åtgärderna kommer att utföras på ett kulturhistoriskt lämpligt vis i enlighet med de råd och

anvisningar som kommer att ges av den utsedda antikvariska experten. En dokumentation av

åtgärderna kommer också att göras.
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Det bidrag på 100.000:- kronor som vi fick från Västra Götalandsregionen avseende renovering av

taket på bagarstugan förra året motiverades med att vi skulle behöva avkorta säsongen med cirka 1

månad på grund av att vi skulle behöva använda "utställningspengar" för takrenoveringen. Detta ville

absolut inte Västra Götalandsregionen se utan de beslutade snabbt om ett extra stöd för att detta

skulle undvikas.

Det är vår avsikt att vända oss till Västra Götalandsregionen för att informera om läget samt försöka

få ett extra bidrag även för dessa etapper.

Vi vänder oss dock i detta projekt först till Melleruds Kommun för att förhöra oss om det finns

möjlighet för Dalslands Museum och Konsthall att kunna få ett extra kommunalt bidrag för detta

viktiga ändamål under detta och nästa verksamhetsår. Vi tror att det blir lite lättare för oss att sen få

extrabidrag från Västra Götalandsregionen om vi denna gång även har med oss Melleruds Kommun i

finansieringen. Länsstyrelsen i Västra Götaland har även i sin korrespondens ställt frågan om

samfinansiering från region och kommun.

Stiftelsens ekonomi är välskött. Vi har de senaste fem verksamhetsåren haft lägre kostnader än

intäkter, det vill säga stiftelsen har redovisat ett positivt resultat. Detta gäller även föregående

verksa m hetså r (2020) då den omfatta nde ta krenove ringe n genomfö rdes.

Vi vore tacksamma för att få Melleruds Kommuns syn på vår situation och eventuella möjligheter till

finansieringshjä lp för detta projekt.

Med vänlig hälsning

Bertil Larsson

Styrelseordförande i stiftelsen Dalsland Museum och konsthall.

Upperud den 6 april 2021
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Antikva risk ra pport

Caf6byggnaden vid Dalslands konstmuseum
Takomläggning och renovering av skorstenarna
2421-2022

Uppeud 7:1, Skålleruds socken,

Melleruds kommun

Lars Bergström

Ku ltu rmiljö Västra Götalandsreg ionen

Förvaltningen för kulturutveckling

2022-09-26
Diarienr KU 2020-00383

YclTvÄsrRl
cötlllN Ds REc roN ENV
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Aktuellt objekt:

Cafebyggnaden vid Dalslands konstmuseum i Upperud.

Upperud är en Dalslands äldsta och välbevarade bruksmiljöer. Järnbruk startade här 1669,
vilket var i gång fram till l87l och ersattes 1885 ersattes med en trämassefabrik. Detta var
sedan i drift fram till 1950-talet. I Upperud har också funnits sågverk och valskvarn.
Bebyggelsen i Upperud består idag till större delen av bostadshus av olika slag, bl a
bruksherrgården och f d smedbostäder från 1790-talet. Området som helhet och olika
enksilda byggnader har stora kulturhistoriska värden.

Dalslands konstmuseum öppnade 1995 och ägs av en stiftelse. Förutom den då nyuppforda
byggnaden, som rymmer konstutställningar, reception och butik hör också ett par byggnader
från 1830talet till museianläggningen. Av särskilt intresse är att alla tre byggnaderna har
skiffertak. På området finns också ett par ekonomibyggnader.

Av de äldre byggnaderna är den s k cafdbygnaden den störue och mest framträdande. Den var
ursprungligen ett brukshotell och är liksom den intilliggande s k bagarstugan uppftrt på

1830-talet. Den är till formen är en tillbyggd dalslandsstuga och har som framgår tidigare bl a
inrymt bageri. Den har sedan museets tillblivelse inretts till bostäder som hyrs ut och används
av utställande konstnärer.

Caföbyggnaden inrymmer idag cafe pä nedervåningen och kontor på övervåningen. och
kontor. Huset i två våningar med källare och vindsvåning är timrat med fasad av faluröd
locklistpanel. Skiffiet på taket är dalslandskiffer från olika platser i landskapet och av
formatet 15x25 cm.

Kulturhistorisk status
o Utvärderad som särskilt kulturhistorisk värdefull fastighet och del av kulturmiljön

Upperuds bruk i Kulturhistorisk byggnadsinventeringen for Skålleruds socken,
Melleruds kommun 2005.

. Del av riksintresset ftir Kulturmiljövård, KP 9, Dalslands kanal, där Upperuds
bruksmiljö utgör ett särskilt utpekat delområde.

. Skyddsbestämmelser i detaljplan for Upperud, Melleruds kommun.

Aktuella åtgärder
Omläggning av skiffertaket. Läckage fanns på västra takfallet (framsidan av huset) och
skifferplattor lossnade från taket. Husets båda skorstenar i oputsat sentida gult tegel
bedömdes som lämpliga att putsas och fii nya kransar for ett mer passande utseende för huset
och taket. I samband med skorstensarbetena flyttades de två takluckorna på östra takfallet
från att ha funnits på utsidorna (mot gavlarna) av skorstenarna till att placeras innanfor
skorstenarna. Orsaken till flytten var att de befintliga hade for liten genomstigningsöppning,
anpassning till läget fiir en takstol och att den nuvarande placeringen var mer passande ftir
takets och husets utseende.

Beställare
Dalslands konstmuseum genom museichef Jörgen Svensson.

2
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Bidrag till vård av värdefull kulturmiljö
Enligt beslut från Länsstyrelsen 2021-04-14 med diarienummer 434-48236-2020 med högst
250 000 kr inklusive moms. Bidraget delades upp i två delar med högst 125 000 k fttr
utbetalning 2021 dä västra takfallet lades om och med högst 125 000 kr for är 2022 då östra
takfallet lades om och skorstenarna åtgärdades.

Enligt samma beslut 18 750 kr inklusive moms fiir antikvarisk medverkan.

Antikvarisk medverkan
Västra Götalandsregionen, Förvaltningen for kulturutveckling genom antikvarie Lars
Bergström, Vänersborg. Förvaltningen for kulturutveckling, diarienr KU 202 I -003 83.

Entreprenörer
Skifferläggare Oliver Lagerlöf, Ollis Bygg- och renoveringshjälp, Säffle
Skortensarbeten: murare Bernhard Frileux, Hulteruds snickeri AB, Säffle

Tidsperiod
Västra takfallet, juni-juli 2021. Östratakfallet, augusti - september 2022

Utfiirda åtgärder
Se också bifogade dokument '; Sammanstdllning av material och utförandet vid omkiggning
av skffirtaket på cafebyggnaden, Dalslands knnstmuseum 2021-2022 av skffirlaggare Olli
Lagerlöf'.

. Hel omläggning av båda takfallens skiffer
Avplockning av befintligt skiffer i sektioner. Ca2l3 av skiffret återanvänt. Komplettering av

skiffer från byggnad i Krökersrud. Stora Liane. Takets befintliga skiffer liksom
kompletteringsskiffret är blandat Dalslandsskiffer av storleken l5x 25 cm.

Undertaket av brädor täckes med takpapp. Längs springorna på takbradomaläg näver. Denna
var svår att behålla då skiffiet togs bort och vid nyläggning. Näverläggningen
rekonstruerades i en ruta på ca 1,5 kvm på framsidan (längst upp vid nocken till vänster om
den högra, södra, skorstenen). I övrigt har en del näver tagits tillvara och sparas i ett par lådor
på vinden.

Mindre rötskador i takbrädor, vindskiva och fotbrädor lagade.

r Skorstensarbeten
Båda skorstenarna putsade och forsedda med nya gjutna profilerade kransar som kragar ut
mer än de tidigare. Nya täckplåtar av cortenståI.

Byte av ca 2 meter av hängrännan på framsidan.a

aJ
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Övrigt:

Fasadarbeten utlorda av museet egen personal i samband med att ställningar varit uppe:
- Byte av vissa brädor.
- Målning av fasadytor med äkta Falu Rödfiirg (Stora Kopparbergs Bergslag AB)

Vita delar kring fonster målade med Proartes vit linoljeftirg från Munkedals fiirgmakeri

Material/leverantör
Se Olivers Lagerlöfs sammanställning. Se rubriken "Utftirande" ovan

Fotodokumentation
Lars Bergström, Västra Götalandsregionen, 2021-06-03,2021-06-08,2021-07-01,2022-04-
20, 2022-0 6 -22, 2022 -0 8 -02

Oliver Lagerlöf, foton tagna i samband med utforandet

Dalslands konstmuseum från väster och vcigen genom Upperud. Till vdnster sjcilva museibyggnaden

från 1995, rahfram det tidigare brukshotellet och till höger i bild, bagarstugan. Foto Lars Bergström
2020-03-10.

4
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Cafebyggnaden från sydvrist. Omlöggningen av framsidans takfall påbörjad. Foto Lars Bergström
2021-06-03.

Nedersta raden av skifferplattor påframsidan lagd. Foto Lars Bergström 2021-06-03.

5
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Skffirlaggare Oliver Lagerlaf påframsidan. Foto Lars Bergström 2021-06-08.

Framsidan 2021-07-06. Foto Lars Bergström.

6

27



Del av nocken. Nockplåtar och överskjutande skifferplattor. Foto Olli Lagerlöf.

Vinden och tqkkonstruktionen med norra murstocken. Foto Lars Bergström 2022-07-06.

7
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Baksidans taldall 2022-04-20. Nockplåt, skorstenar och takluckorföre åtgcirder.

Nylagt skffir i bildens nedre högra hörn. Foto Lars Bergström.

Bqksidqns taldall2022-04-20. Nylagt skifJbr nted överlapp. Skffirplattornas storlek 15x25 cm.

Foto Lars Bergströnt.

8
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Södra skorstenen under arbete, putsad och med ny krans. Folo Lars Bergström 2022-06-22

Bqksidans talcfall fardigstcilld. Foto Olli Lagerlafjuli 2022

9
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Cafebyggnadenfrån sydvdst efter genomförda åtgarder. Foto Lars Bergström 2022-08-02.

Cafebyggnadenfrånnordost efter genomfardaåtgarder. Foto Lars Bergström 2022-08-02

10
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Rötskadapåbqksidans takfall. Ldngre baki bild syns nciver

som låg över takbrcidornas springor. Foto Oliver Lagerlöf,

Rötskadan ilagad med plywood. Foto Oliver Lagerlöf.

1l
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Björlcnber som låg över takbrödornas springor. Foto Oliver Lagerlaf,

Björlor)ver som låg över takbrcidornas springor. Foto Oliver Lagerlaf

12
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Ytan (ca 1,5 kvm) f0r rekonstruktion av nciverlciggningen på taket. Vid nocken
t v om södra skorstenen påframsidan. Foto Oliver Lagerlöf.

Detalj av nciverrekonstruhionen. Foto Oliver Lagerlaf.

l3
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Objektets namn (populärmamn, gårdsnamn, projektnamn)

Dalslands konstmuseum, cafebyggnaden
renovering av skiffertaket och skorstenama

Objeldets fastighetsbeteckning

Upperud 7:l

Socken

Skållerud
Kommun

Mellerud
tån

Vtistra Götaland

ANTIKVARISKT
INTYG/RAPPORT

ekt

Kommentarer

Under 2021 lades omlades skiffret på takfallet på byggnadens framsida (mot viister). I år har takfallet
mot öster omlagts och de två skorstenama renoverats.

Intygas av undertecknad

2022-08-09

l)atum

y- B.rrl
Namnteckning

Lars Bergs tr'öm, antikvarie
Föwaltningen för klt ltLoatvec kli ng, Vcistra Götalandsre gionen
I ars. b e rgs tt'om @l gre gi on,s e, t e I 07 0- 3 7 06 5 5 I

Låtnsstyrelsens diarienummer

434-48236-2024
Arurat diarienummer (t.ex. lilnsmuseum)

Förvaltningen ör kulturutveckling, Viistra
Götalandsregionen, dnr KU 202 l-00383

Atgztrderna utförda utan erinran x Ja I Naj

Ätgarder som skiljo' sig från bidragsbeslutet (fylls endast i om åtgttrdema ej är utldrda enligt beslutet)
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyre lseförua ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-LI-OB

ARENDE 4

Personalfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor.

36



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförua ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-rr-o8

ARENDE 5

Samhällsbygg nadsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Sam häl lsbygg nadschefen redogör för a ktuel la samhä I lsbyggnadsfrågor:

. Mark Äsensbruk

r Försäljning av tomter

. Vägbidrag

o Hantering av schaktmassor
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MELLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelseförualtn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-LL-08

ARENDE 6

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelseförua ltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-Lt-08

Änrnor z

Rappofter

Förclag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m,m,
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