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§ 312 Dnr KS 2021/222 

Extra bidrag till Stiftelsen Dalslands Museum och konsthall för 
omläggning av tak 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. bevilja Stiftelsen Dalslands konsthall och museum ett bidrag på 90 tkr avseende andra  
etappen av takbyte.  

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Dalsland Museum och konsthall skickade 2021 in en förfrågan till Melleruds kommun 
om att få kommunens syn på Stiftelsens situation och eventuella möjligheter till bidrag för byte 
av tak på café- 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 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 2021. 

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 2021 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 125 000 

• Bidrag från Västra Götalandsregionen, beviljat              90 000 

• Bidrag från Melleruds Kommun, ansökan inlämnad 90 000 

• Egen finansiering, medel är reserverade 45 000 

• Egen finansiering fördyring av projekt                           66 549 

Total finansiering                                                      416 549 
Både projektkostnad och finansieringsplan för omläggning av tak på baksidan var likadan som 
finansieringsplan för omläggning av tak på framsidan. 
Stiftelsen erhåller från kommunen ett årligt bidrag på 720 tkr, 100 tkr av dessa används till 
amortering på avräkningsskulden. Under 2018–2019 hade museet amorteringsfritt 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 0,4 mkr.  Från 1 
januari 2023 har detta gjorts om till en gemensam låneförbindelse på total 3,8 mkr. 
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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 förfogandeanslag. 

Beslutsunderlag 

• Västra Götalandsregionen Antikvariskt intyg/rapport 
• Västra Götalandsregionen Antikvarisk rapport 
• Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall, förfrågan om bidrag 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att 
1. bevilja Stiftelsen Dalslands konsthall och museum ett bidrag på 90 tkr avseende andra  

etappen av takbyte.  

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för år 2022. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 313 Dnr KS 2022/102 

Kameraövervakning på kommunens skolor 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser ärendet som besvarat med hänvisning till att Integritetsskydds-
myndigheten nu behandlat kommunens ansökan om kameraövervakning samt att det finns 
medel avsatt i kommunens investeringsbudget för 2022. 
 
Delta ej 
Michael Melby deltar inte i beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämnden (KUN) har beslutat överlåta ett ärende om kameraövervakning 
på kommunens skolor till kommunstyrelsen. Ärendet väcktes genom ledamotsinitiativ i kultur- 
och utbildningsnämnden den 30 september 2019 och har sedan utretts och diskuterats vidare 
inom nämnden och dess förvaltning. 
För kameraövervakning utvändigt inom skolans område krävs tillstånd. Utredningen ger vid 
handen att en ansökan om kameraövervakning utomhus är inlämnad till Integritetsskydds-
myndigheten och de nu ar meddelat sitt beslut. 500 000 kronor finns avsatt inom 
investeringsbudget 2022 under förutsättning att ansökan om kameraövervakning beviljas. 
 
Beslutsunderlag 

• Initiativärende – Ludwig Mossberg (M). 
• Kultur- och utbildningsförvaltningens utredning. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2021-10-20, § 95. 
• Kultur-och utbildningsnämndens beslut 2021-11-17, § 103. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen anser ärendet som besvarat med 
hänvisning till att Integritetsskyddsmyndigheten nu behandlat kommunens ansökan om 
kameraövervakning samt att det finns medel avsatt i kommunens investeringsbudget för  
2022. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 314    
 
Säkerhetsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Säkerhetschefen redovisar aktuella frågor inom arbetet med säkerhet och beredskap: 

• Generell lägesbild – energi. 

• Extra medel från staten 2022. 

• Utredningar kopplat till näringsliv. 

• Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans. 

• Trygghetspunkter. 

• Utbildning Dalregion oljeskyddsplan för Vänern 

• Dalslands krishanteringsråd. 

• Ultbildning för nya kommunstyrelsen 2023. 

• Olika samverkan med polismyndigheten m.m. 

• Önskenäl om polisbåt på Vänern. 
 
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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§ 315    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Chefsdagar 8-9 november 2022 med utbildning i tillitsbaserat ledarskap m.m. 

• Samverkansavtal. 

• Medarbetarenkät. 

• Löneöversyn 2023, statistikframtagning/analys m.m. 

• Förhandlingar med Tieto angående eCompanion fortgår. 

• Aktuella rekryteringar. 
 
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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§ 316    
 
Samhällsbyggnadsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschefen m.fl. redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor: 

• Fjärrvärmetaxa 2023, beräkningsmodell m.m. 

• Mark Åsensbruk. 

• Försäljning av tomter. 

• Hantering av schaktmassor. 

• Vägbidrag till enskilda vägar. 

• Möte om Sunnanå Hamns framtida utveckling 17 november 2022. 

• Möte med Trafikverket i Vänersborg angående ÅVS E45. 
 
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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§ 317  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Ekonomiskt bidrag till Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ). 

• Budgetpropositionen.  

• Biogas – Trollhättan Energi kommer att fokusera sitt biogasengagemang till Trollhättan.  
Det innebär att biogasstationerna i bland annat Dalsland, Strömstad och i Lilla Edet inte ska 
drivas vidare i Trollhättan Energis regi från våren 2023. 

• Framtida dialogmöte om Coopfastighetens framtid. 

• Ungdomshuset Stinsens framtida organisationstillhörighet. 
 
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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§ 318    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Det Goda livet i Dalsland – konferens om Tidiga insatser för Fullföljda studier  
den 11 november 2022. 

• Gemensamt kommundialogmöte med Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra den  
14 november 2022. 

• Politiskt samråd Naturbruk den 8 november 2022. 

• Svinesundskommitténs styrelsemöte den 12 november 2022. 
 
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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