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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 236 - 240 

 Ida Rådman 

  

  

Ordförande  

 Michael Karlsson 

  

  

Justerare  

 Olof Eriksson 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunstyrelsen 

  

Sammanträdesdatum 2017-10-25 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-27 Datum då anslaget tas ned 2017-11-18 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Rådman 

 

Plats och tid KS-salen kl. 17:15–18:25 

  

Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 

Anne Sörqvist (C), 2:e vice ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Christer Örtegren (S) 

Mikael Norén (S) 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Lars-Olov Ottosson (C) 

Johan Paulsson (M) 

Jan-Eric Thorin (L) 
  
Tjänstgörande ersättare Rolf Lindström (S), ersätter Ewa Arvidsson (S) 

Michael Karlsson (M), ersätter Ulla Berne (M) 
  
Ersättare Fredrik Bengtsson (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Birgit Karlsson (MP) 

Håkan Sandberg (L) 

Thomas Olson (L) 
  
Övriga deltagare Jeanette Lämmel, kommunchef, kommunstyrelseförvaltningen 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen 

Ida Rådman, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen 
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KS § 236  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Olof Eriksson (S) utses som justerare. 

__________  
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KS § 237 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________
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Dnr KS 2017/236 

KS § 238 Ansökan från Tösse IF om kommunal 
medfinansiering till projekt Tösse Arena 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner att bidrag på 1,5 miljoner kronor till Tösse IF får 

belasta årets resultat. 

Kommunstyrelsens beslut 

Michael Karlsson (S) yrkar: 

Kommunstyrelsen bifaller ansökan från Tösse IF om ett engångsbidrag 

motsvarande 25 % av totalkostnaden för uppförande/iordningställande av 

multiplan i nära anslutning till Tösse skola, dock maximalt 1,5 miljon kronor. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att göra Tösse IF uppmärksam på att 

kommunala medel för drift och reinvestering inte finns budgeterade samt att 

skolgården inte är att betrakta som allmän plats. 

Avtal mellan kommunen och Tösse IF ska reglera skolans, fritidsverksamhetens 

och allmänhetens rätt att nyttja anläggningen under den tid som skolan och 

fritidsverksamhetens bedriver verksamhet. Vidare klargörs i avtal markägarens 

och föreningens ansvar avseende mark. 

Föreningen ska ta fram en handlingsplan för hantering av eventuella mikroplaster 

i konstgräset. 

Sammanfattning av ärendet 

Tösse IF har lämnat in en skrivelse till Åmåls kommun den 24 april 2017 där man 

ansöker om kommunal medfinansiering för uppförande/iordningställande av 

multiplan i nära anslutning till Tösse skola. 

Tösse IF har gjort en ansökan till Allmänna Arvsfonden som beviljat medel för en 

delfinansiering. Vidare finns ansökan inskickad till bland annat 

Riksidrottsförbundet för ytterligare medel. För att kunna påbörja 

uppförandet/iordningställande av mulitplan vid Tösse skola ansöker Tösse IF om 

en kommunal medfinansiering på 1 500 tkr. 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet beslutade att innan kommunstyrelsens 

behandling av ärendet ska komplettering ske gällande Tösse IF:s kostnadskalkyl 

(2017-10-17 TAU § 94). 

Mötet ajourneras 17:35-17:50 och 18:05-18:10. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet daterat 17 okt 2017 § 

94 

- Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel daterad 19 september 2017 

- Ansökan från Tösse IF 
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- Kostnadskalkyl 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar: 

Kommunstyrelsen bifaller ansökan från Tösse IF om ett engångsbidrag 

motsvarande 25 % av totalkostnaden för uppförande/iordningställande av 

multiplan i nära anslutning till Tösse skola, dock maximalt 1,5 miljon kronor. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att göra Tösse IF uppmärksam på att 

kommunala medel för drift och reinvestering inte finns budgeterade samt att 

skolgården inte är att betrakta som allmän plats. 

Avtal mellan kommunen och Tösse IF ska reglera skolans, fritidsverksamhetens 

och allmänhetens rätt att nyttja anläggningen under den tid som skolan och 

fritidsverksamhetens bedriver verksamhet. Vidare klargörs i avtal markägarens 

och föreningens ansvar avseende mark. 

Föreningen ska ta fram en handlingsplan för hantering av eventuella mikroplaster 

i konstgräset. 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna att bidrag på 1,5 miljoner kronor till 

Tösse IF får påverka årets resultat. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande utöver arbetsutskottets förslag, 

nämligen yrkande från Michael Karlsson (S). Ordföranden ställer proposition på 

dessa och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat enligt Michael Karlssons 

(S) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Tösse IF 

Ekonomienheten 

Teknik- och fritidsförvaltningen 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

__________
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Dnr KS 2017/343 

KS § 239 Ansökan från Tösse 
bygdegårdsförening om ekonomiskt stöd till 
renovering av Tösse bygdegård 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen bifaller ansökan från Tösse bygdegårdsförening om ett 

kommunalt bidrag motsvarande 90 000 kr för reparation av bygdegården enligt 

bifogad ansökan, under förutsättning att Boverket beviljar ett stöd om 150 000 kr. 

Kostnaden belastar kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter,  ansvar 

2100, verksamhet 1021, aktivitet 2108.  

Sammanfattning av ärendet 

Tösse bygdegårdsförening anhåller i en ansökan från 2017-07-02 om ett 

kommunalt bidrag på 90 000 kr för reperation av Tösse Bygdegård. 

Enligt ansökan är bakgrunden att hösten 2015 upptäcktes att golvet på scenen höll 

på att rasa ner. Närmare undersökning gav besked om att den norra väggen av 

huset var angripet av röta, panel bör bytas ut och reglar måste förstärkas. För att 

kunna använda lokalen till den planerade verksamheten gjordes då en nödvändig 

men tillfällig åtgärd. 

Under våren 2017 har en mer noggrann besiktning av den äldre delen av 

bygdegården (byggd 1931) gjorts och man har fått ett kostnadsförslag som uppgår 

till 300 000 kr. Detta förslag innehåller reparation av norra gaveln med ny panel, 

utbyte av rötskadat virke och tilläggsisolering. Västra väggen och visst utbyte av 

panel på norra väggen samt kostnad för färg, ställningskostnader och hyra av 

container för deponi. 

För finansiering har bygdegårdsföreningen varit i kontakt med Bygdegårdarnas 

Riksförbund och fått besked om att bidrag kan sökas från Boverket under 

förutsättning att kommunen bidrar med 30 % och en egen insats från 

bygdegårdsföreningen på 20 %. Då skulle fördelningen bli: Boverket 150 000 kr, 

Åmåls kommun 90 000 kr och egen insats från föreningen 60 000 kr. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan från Tösse bygdegårdsförening om ekonomiskt stöd till renovering av 

Tösse bygdegård 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stig-Arne Olsson daterad 20 oktober 2017 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) och Lars-Olov Ottosson (C) yrkar: 

Kommunstyrelsen bifaller ansökan från Tösse bygdegårdsförening om ett 

kommunalt bidrag motsvarande 90 000 kr för reparation av bygdegården enligt 

bifogad ansökan, under förutsättning att Boverket beviljar ett stöd om 150 000 kr. 
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Kostnaden belastar kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter,  ansvar 

2100, verksamhet 1021, aktivitet 2108.  

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Tösse bygdegårdsförening 

__________
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Dnr KS 2017/342 

KS § 240 Ansökan från IF Viken om ekonomiskt 
stöd till renovering av medlemslokal Vikenborg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan från IF Viken om ett kommunalt bidrag för 

renoveringsarbeten på Vikenborg. 

Sammanfattning av ärendet 

IF Viken har i en skrivelse från 2017-07-07 ansökt om ett bidrag på 30 % av 

renoveringskostnaderna för föreningslokalen Vikenborg (ca 105 000 kr). 

IF Viken har för avsikt att ansöka om medlemskap i Bygdegårdarnas 

Riksförbund. Vikenborg utnyttjas, enligt föreningen, inte som tidigare för 

föreningens evenemang och skulle därför kunna användas för uthyrning till 

kommunens alla föreningar och olika verksamheter. 

IF Viken menar att medlemskapet som bygdegård skulle också ge föreningen 

möjlighet att ansöka om bidrag från Boverket för planerade renoveringsarbeten. 

Renovering har påbörjats med ny dränering av dag och vattenledningar, 

sprängning, ny entré samt målning av nord och syd gavel. 

Enligt ansökan är kostnaden för renovering ca 350 000 kr. På ett godkänt 

bidragsunderlag kan Boverket bidra med 50 % under förutsättning att Åmåls 

kommun bidrar med 30 % och resterande 20 % finansieras av föreningen själva. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan från IF Viken om ekonomiskt stöd till renovering av medlemslokal 

Vikenborg. 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stig-Arne Olsson daterad 20 oktober 2017 

Yrkande 

Jan-Eric Thorin (L) yrkar: Kommunstyrelsen avslår ansökan från IF Viken om ett 

kommunalt bidrag för renoveringsarbeten på Vikenborg. 

Johan Paulsson (M) yrkar: Kommunstyrelsen bifaller ansökan från IF Viken om 

ett kommunalt bidrag om 30 % på det av Boverket godkända bidragsunderlaget 

(motsvarande ca 105 000 kr enligt ansökan) för renoveringsarbeten på Vikenborg. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två olika yrkanden nämligen från Jan-Eric 

Thorin (L) och Johan Paulsson (M). Ordföranden ställer proposition på dessa och 

konstaterar att kommunstyrelsens beslutat enligt yrkande från Jan-Eric Thorin 

(L). 
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Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

IF Viken 

__________ 


