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Dnr KS 2021/220 

KS § 145 Tilläggsfinansiering av 
investeringsmedel till teknik- och 
fritidsnämnden för Fengersfors vattentorn 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en tilläggsbudget 
avseende investeringsmedel om 2 500 tkr gällande renovering av Fengersfors 
vattentorn. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt investeringsbudget 2021 avser VA-enheten renovera Fengersfors 
vattentorn och i aktuell budget finns 2 000 tkr avsatt. Aktuellt projekt ingår i 
upphandlad entreprenad med avtalad arbetsform strategisk partnering.  

I syfte att kunna fortgå med aktuella renoveringar och ombyggnationer som anses 
nödvändiga i huvudsak för att säkerställa uppfyllande av teknisk funktion, 
uppfyllande av myndighetskrav, samt en förnyad livslängd på minst 50 år, krävs 
att projektet tilläggsbudgeteras. Det totala behovet av tilläggsfinansiering uppgår 
till 2 500 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från ekonomichef den 18 augusti 2021 
- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 22 juni § 73 
- Tjänsteyttrande från teknik- och fritidsförvaltningen den 15 juni 2021 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
__________ 
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Tilläggsfinansiering av investeringsmedel till 
teknik- och fritidsnämnden för Fengersfors 
vattentorn 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en tilläggsbudget 
avseende investeringsmedel om 2 500 tkr gällande renovering av Fengersfors 
vattentorn. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt investeringsbudget 2021 avser VA-enheten renovera Fengersfors 
vattentorn och i aktuell budget finns 2 000 tkr avsatt. Aktuellt projekt ingår i 
upphandlad entreprenad med avtalad arbetsform strategisk partnering.  

I syfte att kunna fortgå med aktuella renoveringar och ombyggnationer som anses 
nödvändiga i huvudsak för att säkerställa uppfyllande av teknisk funktion, 
uppfyllande av myndighetskrav, samt en förnyad livslängd på minst 50 år, krävs 
att projektet tilläggsbudgeteras. Det totala behovet av tilläggsfinansiering uppgår 
till 2 500 tkr. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
I syfte att kunna fortgå med aktuella renoveringar och ombyggnationer som anses 
nödvändiga för att säkerställa uppfyllande av teknisk funktion, uppfyllande av 
myndighetskrav avseende livsmedelshygien och arbetsmiljö, samt medge en 
förnyad livslängd på anläggningen på minst 50 år, anses det angeläget att 
ytterligare investeringsmedel om 2 500 tkr tillförs projektet ”Renovering 
Vattentorn Fengersfors”. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska konsekvensen är att kommunens likviditet belastas med 2 500 
tkr medan VA-kollektivet belastas med ytterligare driftskostnader i form av 
kapitalkostnader (avskrivnings- och räntekostnader). 

Måluppfyllelse 
Beslutet kan överensstämma med det strategiska målet ”I Åmål ska alla kunna 
leva under trygga och goda förhållanden”. 

Kommunstyrelsen 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Sida 

Stig-Arne Olsson 2021-08-19 KS 2021/220 2 (2)
 

 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från ekonomichef den 18 augusti 2021 
- Protokollsutdrag TFN §73 Tilläggsfinansiering Fengersfors vattentorn den 22 
juni 2021 § 73 
- Tjänsteyttrande från Teknik- och fritidsförvaltningen den 15 juni 2021 
 

 

 

Stig-Arne Olsson 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 

Jan-Erik Samuelsson 
Tf kommundirektör 

 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
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§ 73 Dnr TFNSÅ/2021:173 

Tilläggsfinansiering för Fengersfors vattentorn 

Ärendebeskrivning 

Enligt investeringsbudget 2021 avser VA-enheten renovera Fengersfors vattentorn 
och i aktuell budget finns 2 000 tkr avsatt. Aktuellt projekt ingår i upphandlad 
entreprenad med avtalad arbetsform strategisk partnering.  

I syfte att kunna fortgå med aktuella renoveringar och ombyggnationer som anses 
nödvändiga i huvudsak för att säkerställa uppfyllande av teknisk funktion, 
uppfyllande av myndighetskrav, samt en förnyad livslängd på minst 50 år, krävs att 
projektet tilläggsbudgeteras. Det totala behovet av tilläggsfinansiering uppgår till 
2 500 tkr.   

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-06-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta att för år 
2021 tillföra 2 500 tkr till projektet ”Renovering vattentorn Fengersfors”. 

______________________________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen Åmål 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 

 

Teknik- och fritidsförvaltningen 
Emil Martinsson 
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 Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Anhållan om investeringsmedel för renovering av 
Fengersfors vattentorn 

Sammanfattning 

Enligt investeringsbudget 2021 avser VA-enheten renovera Fengersfors 
vattentorn och i aktuell budget finns 2 000 tkr avsatt. Aktuellt projekt ingår i 
upphandlad entreprenad med avtalad arbetsform strategisk partnering.  

I syfte att kunna fortgå med aktuella renoveringar och ombyggnationer som 
anses nödvändiga i huvudsak för att säkerställa uppfyllande av teknisk 
funktion, uppfyllande av myndighetskrav, samt en förnyad livslängd på 
minst 50 år, krävs att projektet tilläggsbudgeteras. Det totala behovet av 
tilläggsfinansiering uppgår till 2 500 tkr.   

Förvaltningens förslag till beslut: 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta att 
för år 2021 tillföra 2 500 tkr till projektet ”Renovering vattentorn 
Fengersfors”. 

Bakgrund 

Enligt investeringsbudget 2021 avser VA-enheten renovera Fengersfors 
vattentorn. I aktuell budget finns 2 000 tkr avsatt. Aktuellt projekt ingår i 
upphandlad entreprenad med avtalad arbetsform strategisk partnering. Givet 
aktuell arbetsform så genomförs projektering av aktuella 
ombyggnationer/renoveringsarbeten gemensamt mellan beställare och 
generalentreprenör i en sk. fas 1. Inom ramarna för aktuell fas 1 så upprättas, 
utifrån genomförd projektering, en riktpriskalkyl för efterföljande 
produktionsfas, sk. fas 2. Enligt i fas 1 upprättade kalkyler uppgår den totala 
projektsumman till ca 3 600 tkr. Detta innebär ett överskridande av tilldelad 
budget med 1 600 tkr. I aktuell riktpriskalkyl ingår ej prissättning av en sk. 
risk & möjlighetslista samt kostnader för fas 1. Om riskkostnader 
(oförutsedd merkostnad) och kostnader för färdigställande av fas 1 läggs till 
upprättad riktpriskalkyl uppgår det totala behovet av tilläggsfinansiering till 
2 500 tkr. 

Aktuell fördyring av projektet beror på i fas 1/detaljprojektering 
identifierade behov av åtgärder på anläggningen i samband med aktuell 
renovering. 

Inom ramarna för projekteringen har hela anläggningen ställts av och 
nedtappats för kontroll av betongkonstruktionens integritet i syfte att 
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säkerställa att grundkonstruktionen är renoveringsbar. Aktuell inspektion har 
bekräftat att anläggningen kan renoveras till en standard som medför 
ytterligare 50 års teknisk livslängd. Detta kräver dock omfattande åtgärder 
innefattande vattenbilning, injekteringsgjutning, omgjutning av 
reservoargolv samt gjutning av en ny avlastande klack kring hela tornet i 
syfte att avlasta hela konstruktionen mot underliggande berg. 

Ytterligare fördyrande åtgärder identifierade inom ramarna för pågående 
detaljprojektering i projektets fas 1 innefattar behov att flytta upp, och 
komplettera, det rörgalleri som idag är placerat i en, ur arbetsmiljösynpunkt 
oacceptabel, ventilbrunn till en ny tillbyggnad på vattentornets östra sida. 
Aktuell tillbyggnad är vidare nödvändig för att medge att nödvändiga 
hygienutrymmen tillgängliggörs i syfte att uppfylla rådande myndighetskrav 
avseende livsmedelshygien vid återkommande underhållsarbeten i 
reservoaren. Vidare medger aktuell tillbyggnad tillträde till reservoaren i 
tornets sida, och ej via tak. Detta förbättrar avsevärt rådande 
arbetsmiljömässig standard i anläggningen, i huvudsak pga. uteblivet behov 
att i fallskyddsutrustning på stegar klättra upp på anläggningens tak, och via 
taket, ner i den slutna reservoarvolymen ifrån vilken räddning i samband 
med olycka är mycket svår och tidskrävande.  

Aktuella åtgärder anses nödvändiga för att säkerställa att inte bara en teknisk 
livslängd om 50 år uppnås, utan att även de allt strängare myndighetskrav 
som påförs verksamheten kan mötas motsvarande tidsperiod.     

I syfte att kunna fortgå med aktuella renoveringar och ombyggnationer som 
anses nödvändiga för att säkerställa fortsatt drift i minst 50 år krävs därmed 
att projektet tillförs ytterligare medel.   

  

Ärendets beredning 

Teknik- och fritidsförvaltningen har berett ärendet. 

Förvaltningens ståndpunkt 

I syfte att kunna fortgå med aktuella renoveringar och ombyggnationer som 
anses nödvändiga för att säkerställa uppfyllande av teknisk funktion, 
uppfyllande av myndighetskrav avseende livsmedelshygien och arbetsmiljö, 
samt medge en förnyad livslängd på anläggningen på minst 50 år, anses det 
angeläget att ytterligare investeringsmedel om 2 500 tkr tillförs projektet 
”Renovering Vattentorn Fengersfors”.    

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta att 
för år 2021 tillföra 2 500 tkr till projektet ”Renovering vattentorn 
Fengersfors”. 
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Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 

Emil Martinsson 
VA-chef 

 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen Åmål 
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Dnr KS 2021/255 

KS § 165 Bekräftelse av borgensförbindelse - 
Kommuninvest 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar:  

- Att Åmåls kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 24 
februari 2012 (”Borgensförbindelsen”), vari Åmåls kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest 
äger  företräda Åmåls kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

- Att Åmåls kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Åmåls kommun 
den 24 februari 2012, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 
anspråk gentemot någon eller några medlemmar enligt Borgensförbindelsen, 
alltjämt gäller. 

- Att Åmåls kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Åmåls kommun 
den 24 februari 2012, vari Åmåls kommuns ansvar gör Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

- Att utse kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) och tillförordnad 
kommundirektör Jan-Erik Samuelsson att för Åmåls kommuns räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Åmåls kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”). 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 
lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att 
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara, 
solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 
Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Åmåls kommun utfärdade 
sin borgensförbindelse den 24 februari 2012. 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende 
av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder 
således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftades genom beslut av 
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fullmäktige. Giltighetstiden för Åmåls kommuns borgensåtagande kommer 
således inom kort löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av 
villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna 
har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Åmåls kommun 
innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i 
fullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt 
därefter undertecknar ett separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När 
detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartexponeringar avseende derivat 
(”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i 
Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Åmåls kommun 
undertecknade Regressavtalen den 24 februari 2012 och Garantiavtalen den 24 
februari 2012. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste 
därför, inom denna tid, bekräftas i enighet med vad som ovan angivits för 
borgensförbindelsen. 

För att underlätta för medlemmar har beslutats att tillämpa ett gemensamt 
förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet 
således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast 
en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen 
(”Bekräftelsen”).   

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 93 
- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 26 augusti 2021 
- Garantiavtal, Regressavtal och Borgensförbindelse från 2012 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Kommunsekreterare 
__________ 
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Bekräftelse av borgensförbindelse - 
Kommuninvest 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

Att Åmåls kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 24 februari 
2012 (”Borgensförbindelsen”), vari Åmåls kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger  
företräda Åmåls kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

Att Åmåls kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Åmåls kommun 
den 24 februari 2012, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 
anspråk gentemot någon eller några medlemmar enligt Borgensförbindelsen, 
alltjämt gäller. 

Att Åmåls kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat at Åmåls kommun 
den 24 februari 2012, vari Åmåls kommuns ansvar gör Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

Att utse kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) och tillförordnad 
kommundirektör Jan-Erik Samuelsson att för Åmåls kommuns räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Åmåls kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”). 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 
lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att 
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara, 
solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 
Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Åmåls kommun utfärdade 
sin borgensförbindelse den 24 februari 2012.  

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftades genom beslut av 

Kommunstyrelsen 
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fullmäktige. Giltighetstiden för Åmåls kommuns borgensåtagande kommer 
således inom kort löpa ut och ett nytt beslut behöver fattas av 
kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Åmåls kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”). 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 
lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att 
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara, 
solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 
Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Åmåls kommun utfärdade 
sin borgensförbindelse den 24 februari 2012. 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende 
av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder 
således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftades genom beslut av 
fullmäktige. Giltighetstiden för Åmåls kommuns borgensåtagande kommer 
således inom kort löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av 
villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna 
har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Åmåls kommun 
innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i 
fullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt 
därefter undertecknar ett separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När 
detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartexponeringar avseende derivat 
(”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i 
Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Åmåls kommun 
undertecknade Regressavtalen den 24 februari 2012 och Garantiavtalen den 24 
februari 2012. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste 
därför, inom denna tid, bekräftas i enighet med vad som ovan angivits för 
borgensförbindelsen. 

För att underlätta för medlemmar har beslutats att tillämpa ett gemensamt 
förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet 
således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast 
en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen 
(”Bekräftelsen”).   
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Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet i sig innebär inte några ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 26 augusti 2021 
- Garantiavtal 
- Regressavtal 
 

 

 

Stig-Arne Olsson 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 

Jan-Erik Samuelsson 
Tillförordnad kommundirektör 

 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 
Kommunsekreterare 
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Dnr KS 2021/104 

KS § 166 Ansökan om lokalt partistöd 2021 
samt redovisning av erhållet partistöd 2020 - 
Vänsterpartiet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att ge lokalt partistöd till Vänsterpartiet för 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen från Vänsterpartiet för 2020 
års partistöd till handlingarna.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att på 
nästkommande ärendeforum presentera en kunskapshöjande orientering om 
regler, riktlinjer och förutsättningar för partistöd. 

Sammanfattning av ärendet 
De lokala partierna i Åmål som är representerade i kommunfullmäktige har rätt 
till partistöd om de uppfyller vissa krav, bland annat att lämna in en redovisning 
årligen. Detta framgår i kommunallagen samt i Åmåls kommuns reglemente för 
partistöd som fullmäktige har antagit. Syftet med partistödet är att stärka 
partiernas ställning i den lokala demokratin. 

Partistödet består dels av ett grundstöd som är lika stort för alla partier, dels ett 
mandatstöd som beräknas utifrån antalet mandat i kommunfullmäktige som 
respektive parti har. 

Vänsterpartiet har inkommit med en redovisning och ansökan den 30 juni 2021. 

Övriga partier i Åmåls kommunfullmäktige fick sina ansökningar om partistöd 
behandlade av kommunfullmäktige den 15 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 94 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 5 juli 2021 
- Partistödsöversikt för 2021, version 2, juli 
- Ansökan/redovisning från Vänsterpartiet 

Yrkande 
Ove Kaye (SD) och Christer Törnell (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag.  

Michael Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ställer sig bakom 
arbetsutskottets förslag samt att kommunstyrelsen ger kommunfullmäktiges 
presidium i uppdrag att på nästkommande ärendeforum presentera en 
kunskapshöjande orientering om regler, riktlinjer och förutsättningar för partistöd. 
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Beslutsgång 
Mötet ajourneras 10:45-10:50.  

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, som bifallits av Ove Kaye 
(SD) och Christer Törnell (KD). Det finns också ett tilläggsyrkande från Michael 
Karlsson (S) om att ge i uppdrag till fullmäktiges presidium att presentera en 
kunskapshöjande orientering om partistöd. Ordföranden frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget, med tilläggsyrkandet och finner att 
det är kommunstyrelsens mening. 

Beslutet skickas till 
Vänsterpartiet 
Ekonomienheten 
Kommunfullmäktiges presidium 
__________ 
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Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb
Box 62 
662 22 Åmål 
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0532-170 16   ida.tornestrand@amal.se 212000-1587 991-2353 www.amal.se

 

 

Ansökan om lokalt partistöd 2021 samt 
redovisning av erhållet partistöd 2020 för 
Vänsterpartiet 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge lokalt partistöd till Vänsterpartiet för 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen från Vänsterpartiet för 2020 
års partistöd till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
De lokala partierna i Åmål som är representerade i kommunfullmäktige har rätt 
till partistöd om de uppfyller vissa krav, bland annat att lämna in en redovisning 
årligen. Detta framgår i kommunallagen samt i Åmåls kommuns reglemente för 
partistöd som fullmäktige har antagit. Syftet med partistödet är att stärka 
partiernas ställning i den lokala demokratin. 

Partistödet består dels av ett grundstöd som är lika stort för alla partier, dels ett 
mandatstöd som beräknas utifrån antalet mandat i kommunfullmäktige som 
respektive parti har. 

Vänsterpartiet har inkommit med en redovisning och ansökan den 30 juni 2021. 

Övriga partier i Åmåls kommunfullmäktige fick sina ansökningar om partistöd 
behandlade av kommunfullmäktige den 15 juni 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Partiernas rätt till partistöd regleras av reglemente för partistöd som antogs av 
fullmäktige 29 april 2015 KF § 85. Syftet är att stärka partiernas ställning i den 
lokala demokratin. 

Politiska partier som är representerade i fullmäktige, som är en juridisk person 
och som har en registrerad lokal partiförening har rätt till partistöd. En 
förutsättning är dock att partiet inlämnar en skriftlig redovisning av hur 
föregående års partistöd använts samt granskningsintyg på blankett antagen av 
fullmäktige. 

Redovisningens syfte är dels att partiet ska framföra hur det lokala partistödet har 
använts för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin under 2020, dels 
att äska om partistöd avseende 2021.  

Kommunstyrelsen 
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Redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket 
kommunallagen ska lämnas in till kommunstyrelsen enligt följande: 

 senast 20 april för utbetalning av partistöd under juni månad. 
 mellan 21 april och 30 juni för utbetalning av partistöd under hösten. 
 efter 30 juni eller inte alls, vilket resulterar i inget partistöd. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Kommunledningskontoret konstaterar att Vänsterpartiet inkommit med sin 
redovisning för 2020 samt ansökan om lokalt partistöd för 2021 senast den 30 
juni. Detta innebär att kommunfullmäktige har att besluta i ärendet för att kunna 
utbetala stödet under hösten 2021. 

Precis som flera av partierna tidigare redovisat har även Vänsterpartiet inte kunnat 
medverka i den lokala demokratin under år 2020 i önskad omfattning till följd av 
coronapandemin. 

Ekonomiska konsekvenser 
Medel för utbetalning av partistöd ryms inom budget. Partistödet betalas ut 
årligen i förskott efter beslut av kommunfullmäktige. 

Måluppfyllelse 
Beslutet kan förväntas bidra till att uppnå de av kommunfullmäktige fastställda 
styrdokument som berör kommunen i sin helhet alltid ska beaktas. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 5 juli 2021 
- Partistödsöversikt för 2021, version 2, juli 
- Ansökan/redovisning från Vänsterpartiet 
 

Ida Tornestrand 
Kommunsekreterare 
Kansli- och utredningsenheten

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef 
Kommunledningskontoret 

 

 

Beslutet skickas till 

Vänsterpartiet 
Ekonomienheten 
 



Åmåls Kommun

Kommunledningskontoret

Ekonomienheten

Översikt partistöd

Benämning

Grundstöd (20% av 310.000 kr = 62.000 kr)

62.000:-/8 partier

Mandatstöd (310.000 kr - 62.000 kr = 248.000 kr)

248.000:-/35 mandat

Förtroendemanna-

utbildning CENTRALT

SUMMA 360 010 kr

Benämning VALÅR 2018

Grundstöd ( 20% av 360.000kr = 72.000kr)

72.000:-/8 partier

Mandatstöd (360.000kr- 72.000 kr = 288.000 kr)

288.000:-/35 mandat

0 kr

Förtroendemanna-

utbildning CENTRALT

SUMMA 360 000 kr

Vid valår fördelas det centrala anslaget ut till partierna.

Vht 111

Val 2018 Mandat Grundstöd Mandatstöd Att utbetala 2021 Notering

Socialdemokraterna 15 7 750 kr 106 290 kr 114 040 kr Utbetalt

Vänsterpartiet 2 7 750 kr 14 172 kr 21 922 kr Ansökan 30 juni

Moderaterna 4 7 750 kr 28 344 kr 36 094 kr Utbetalt

Liberalerna 1 7 750 kr 7 086 kr 14 836 kr Utbetalt

Centerpartiet 4 7 750 kr 28 344 kr 36 094 kr Utbetalt

Miljöpartiet 1 7 750 kr 7 086 kr 14 836 kr Utbetalt

Kristdemokraterna 2 7 750 kr 14 172 kr 21 922 kr Utbetalt

 Sverigedemokraterna 5 7 750 kr 35 430 kr 43 180 kr Utbetalt

Parti Tomas Lindström 1 0 kr 7 086 kr 0 kr Uppfyller ej kraven

Summa 35 62 000 kr 248 010 kr 302 924 kr 0 kr

50 000 kr

352 924 kr

  utbet.ej 0 kr

  delsumma 352 924 kr

budget -360 000

diff -7 076 kr

Förtroendemannautbildning

2021-07-05

7 750 kr

7 086 kr

50 000 kr

9 000 kr

8 229 kr
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Dnr KS 2021/107 

KS § 170 Svar på motion om obligatoriskt 
språktest vid nyanställningar inom vård och 
omsorg inom Åmåls kommun - Ove Kaye (SD) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad.  

Reservation 
Ove Kaye (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna i Åmål har i motion daterad den 30 mars 2021 yrkat att 
kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan 
för att genomföra ett obligatoriskt språktest vid nyanställning i vård och omsorg 
med förslagsvis språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Detta 
motsvarar godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska 
som andraspråk i vård- och omsorgsprogram eller genom annan motsvarande 
utbildning. 

Motionären framhåller att det är positivt att personer med utländsk härkomst 
väljer att arbeta inom vård och omsorg men att det då måste finnas tillräckliga 
språkkunskaper i svenska för att känna sig trygg i att bli förstådd annars kan 
effekten bli en ökad belastning och risker för ordinarie personal som 
kommunikatörer/tolkar mellan omsorgstagare och personal som brister i det 
svenska språket. 

Aktuell motion från Sverigedemokraterna hänvisar till det senaste mötet i 
välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 25 mars 2021 då en rapport 
redovisades från en brukarundersökning inom funktionshinderområdet 
(socialpsykiatrin) sysselsättning och boendestöd. 

Den brukarundersökning som presenterades vid välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens sammanträde avsåg socialpsykiatrins målgrupp 
personer med långvarig psykisk sjukdom, en målgrupp som är extra känslig för 
förändringar och där behovet av trygghet och personal kontinuitet är mycket 
viktigt. 

Socialpsykiatrin har de senaste åren genomgått förändringar vilket bland annat 
inneburit ny personal. Sammantaget har de förändringar som socialpsykiatrin 
genomgått med stor sannolikhet haft en påverkan på resultatet i 
brukarundersökningen. 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt för och främjar språkutvecklande arbetsplatser 
så att information kan uppfattas av alla. En viktig del är konceptet med utbildade 
språkombud som innefattar utbildningar till språkombud, en utbildning till 
språkombudsutbildare och en utbildning för chefer. 
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Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2021 § 95 
- Skrivelse Utbildning och rekrytering förvaltningschef välfärds- och 
arbetsmarknadsförvaltningen den 9 september 2021 
- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 27 maj 2021 § 66 
- Tjänsteskrivelse den 27 april 2021 från biträdande förvaltningschef 
- Motion om språktest - Ove Kaye (SD) 

Yrkande 
Ove Kaye (SD), Lars-Olof Ottosson (C), Michael Karlsson (M), Christer Törnell 
(KD) och Anders Bäckström (C) yrkar bifall till motionen. 

Ewa Arvidsson (S) och Sofia Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förslaget att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen, efter yrkande från Ove Kaye (SD), 
Lars-Olof Ottosson (C), Michael Karlsson (M), Christer Törnell (KD) och Anders 
Bäckström (C). Dels arbetsutskottets förslag, med bifall från Ewa Arvidsson (S) 
och Sofia Karlsson (S), att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad.  

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Omröstning begärs och genomförs. 

Omröstning 
Ordföranden föreslår omröstning där den som stödjer arbetsutskottets förslag 
röstar Ja och den som stödjer Ove Kayes (SD) förslag röstar Nej. 
Kommunstyrelsen godkänner detta förfarande.  

Omröstning 
Michael Karlsson (S): Ja 
Ewa Arvidsson (S): Ja 
Olof Eriksson (S): Ja 
Barbro Axelsson (S): Ja 
Christer Örtegren (S): Ja 
Sofia Karlsson (S): Ja 
Michael Karlsson (M): Nej 
Christer Törnell (KD): Nej 
Lars-Olof Ottosson (C): Nej 
Anders Bäckström (C): Nej 
Ove Kaye (SD): Nej 

Resultat: 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster till förmån för arbetsutskottets förslag och 
ordföranden finner att kommunstyrelsen därmed beslutat i enlighet med detta 
förslag. 
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Beslutet skickas till 
Förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Motionär 
__________ 



 2021-09-09 
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Utbildning och rekrytering av omsorgspersonal inom 
välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 
 
 
Rekrytering av personal till Åmåls kommuns äldreomsorg och stöd och funktionsverksamhet 
samordnas via Enheten för kompetens och bemanning. Företrädare på enheten söker vikarier via 
annons och intervjuar och rekryterar tillfälligt anställda till de två verksamhetsområdena. 
Efter att man tjänstgjort i ca 100 LAS-dagar, Lag om anställningsskydd, så sker en uppföljning där 
bedömning görs om anställningen skall fortgå.  
  
I första hand efterfrågas undersköterske- och stödassistenskompetens. 
Kompetensnivån når man efter gymnasial utbildning/vuxenutbildning Vård och omsorg alternativt 
Barn och fritid.   
Äldreomsorgen kräver kompetensnivå Undersköterska utifrån den Fyrbodalsgemensamma Strategi 
för kompetens och titulatur hos baspersonal inom socialtjänstens vård om omsorg. Strategin antogs av 
välfärds-och arbetsmarknadsnämnden den 17 juni 2020.  
 
Enheten för kompetens och bemanning bevakar att den så kallade 300-dagars regeln efterföljs. Regeln 
föreskriver att personal utan formell utbildning vid anställningstillfället får information om att den 
tillfälliga anställningen avbryts efter 300 LAS-dagar om den enskilde individen ej påbörjat för yrket 
nödvändig utbildning till undersköterska alt barn- och fritidsutbildning. Arbetssättet samverkades 
genom Central Samverkan den 15 januari 2014.  
 
Personer som vid den tillfälliga anställningen har formell utbildning kvarstår i tillfällig anställning 
fram till LAS-dag 548, tidigare 720 LAS-dagar, då den tillfälliga anställningen konverteras till en 
tillsvidareanställning. Antal konverterade är under långa perioder så stor att den försörjer 
verksamheterna med ersättare till de som slutar av olika anledningar. Det är sällan förekommande att 
förvaltningen behöver annonsera efter tillsvidareanställningar på grund av rådande 
konverteringsregler på arbetsmarknaden. 
 
Att vi som arbetsgivare eftersöker personal med utbildning samt att vi har kravet med 300 LAS-dagar 
leder till att vi har god tillgång till utbildad personal inom äldreomsorgen och stöd och funktion 
(LSS). Kommunens vuxenutbildning har en stadig ström av personer som vill gå vård- och 
omsorgsutbildningen. Inom äldreomsorgen är ca 95% av de tillsvidareanställda formellt utbildade 
(jämförelse Göteborg stad ca 50 %). 
 
 
 
 
 



ÅMÅLS KOMMUN 2(2) 
 
 

Åmåls kommun tillhör Vård- och omsorgscollege som är en plattform för samverkan mellan 
arbetsgivare, fackförbund och utbildare inom vård- och omsorgssektorn. Nationella kursplaner 
gäller för utbildningarna. Kursbeskrivning finns här:  
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=-
996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DVO001%26tos%3Dgy&s
v.url=12.5dfee44715d35a5cdfa9295 
 
Förutom de rena vårdämnena ingår även ämnena svenska och samhällskunskap i kursinnehållet där 
man sammantaget ska ha betyg godkänd för att få sitt examensbevis. Examensbevis med betyg 
godkänd krävs för tillsvidare anställning som omsorgspersonal. 
 
Helena Wretman 
Förvaltningschef 
Välfärd- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Åmåls kommun 
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Dnr VAN 2021/50 

VAN § 66 Remiss: Motion om att införa 
obligatoriskt språktest vid nyanställningar i 
vård och omsorg inom Åmåls kommun. 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse 
motionen som besvarad.  

Reservation 
Anne Kaye (S) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna i Åmål har i motion daterad den 30 mars 2021 yrkat att 
kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan 
för att genomföra ett obligatoriskt språktest vid nyanställning i vård och omsorg 
med förslagsvis språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Detta 
motsvarar godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska 
som andraspråk i vård- och omsorgsprogram eller genom annan motsvarande 
utbildning. 

Motionären framhåller att det är positivt att personer med utländsk härkomst 
väljer att arbeta inom vård och omsorg men att det då måste finnas tillräckliga 
språkkunskaper i svenska för att känna sig trygg i att bli förstådd annars kan 
effekten bli en ökad belastning och risker för ordinarie personal som 
kommunikatörer/tolkar mellan omsorgstagare och personal som brister i det 
svenska språket. 

Aktuell motion från Sverigedemokraterna hänvisar till det senaste mötet i 
välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 25 mars 2021 då en rapport 
redovisades från en brukarundersökning inom funktionshinderområdet 
(socialpsykiatrin) sysselsättning och boendestöd. 

Den brukarundersökning som presenterades vid välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens sammanträde avsåg socialpsykiatrins målgrupp 
personer med långvarig psykisk sjukdom, en målgrupp som är extra känslig för 
förändringar och där behovet av trygghet och personal kontinuitet är mycket 
viktigt. 

Socialpsykiatrin har de senaste åren genomgått förändringar vilket bland annat 
inneburit ny personal. Sammantaget har de förändringar som socialpsykiatrin 
genomgått med stor sannolikhet haft en påverkan på resultatet i 
brukarundersökningen. 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt för och främjar språkutvecklande arbetsplatser 
så att information kan uppfattas av alla. En viktig del är konceptet med utbildade 
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språkombud som innefattar utbildningar till språkombud, en utbildning till 
språkombudsutbildare och en utbildning för chefer. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 27 april 2021 från biträdande förvaltningschef Kenneth 
Bramberg 
- Motion om språktest - Ove Kaye (SD) 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 30 mars 2021 
- Protokollsutdrag VANAU § 80 den 11 maj 2021 

Yrkande 
Anne Kaye (SD) yrkar avslag på förslag till beslut till förmån för det egna 
förslaget. 

Anne Sörqvist (C) yrkar på arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels arbetsutskottets förslag 
till nämnden och Anne Kayes (SD) yrkande till beslut. Ordförande ställer 
välfärds- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut mot Anne 
Kayes (SD) ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen Helena Wretman 
  
__________ 
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Remiss: Motion om att införa obligatoriskt 
språktest vid nyanställningar i vård och 
omsorg inom Åmåls kommun 

Förslag till beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse 
motionen som besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna i Åmål har i motion daterad den 30 mars 2021 yrkat att 
kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan 
för att genomföra ett obligatoriskt språktest vid nyanställning i vård och omsorg 
med förslagsvis språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Detta 
motsvarar godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska 
som andraspråk i vård- och omsorgsprogram eller genom annan motsvarande 
utbildning. 

Motionären framhåller att det är positivt att personer med utländsk härkomst 
väljer att arbeta inom vård och omsorg men att det då måste finnas tillräckliga 
språkkunskaper i svenska för att känna sig trygg i att bli förstådd annars kan 
effekten bli en ökad belastning och risker för ordinarie personal som 
kommunikatörer/tolkar mellan omsorgstagare och personal som brister i det 
svenska språket. 

Aktuell motion från Sverigedemokraterna hänvisar till det senaste mötet i 
välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 25 mars 2021 då en rapport 
redovisades från en brukarundersökning inom funktionshinderområdet 
(socialpsykiatrin) sysselsättning och boendestöd. 

Den brukarundersökning som presenterades vid välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens sammanträde avsåg socialpsykiatrins målgrupp 
personer med långvarig psykisk sjukdom, en målgrupp som är extra känslig för 
förändringar och där behovet av trygghet och personal kontinuitet är mycket 
viktigt.  

Socialpsykiatrin har de senaste åren genomgått förändringar vilket bland annat 
inneburit ny personal. Sammantaget har de förändringar som socialpsykiatrin 
genomgått med stor sannolikhet haft en påverkan på resultatet i 
brukarundersökningen.  

 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 
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Förvaltningen arbetar kontinuerligt för och främjar språkutvecklande arbetsplatser 
så att information kan uppfattas av alla. En viktig del är konceptet med utbildade 
språkombud som innefattar utbildningar till språkombud, en utbildning till 
språkombudsutbildare och en utbildning för chefer. 

 

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens ståndpunkt 

Den brukarundersökning som presenterades vid välfärds- och 
arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-03-25 avsåg socialpsykiatrins 
målgrupp personer med långvarig psykisk sjukdom en målgrupp som är extra 
känslig för förändringar och där behovet av trygghet och personal kontinuitet är 
mycket viktigt.   

Socialpsykiatrin har de senaste 2 till 3 åren genomgått förändringar. 
Avvecklingen av HVB hemmen för ensamkommande barn och unga som 
påbörjades 2018 har inneburit att mellan 5-6 ny personal börjat inom 
socialpsykiatrin bl.a. på grund av viss omsättning på ordinarie personal.  
Socialpsykiatrin har även genomgått organisatoriska förändringar och även fått 
nya lokaler för sin verksamhet. Sammantaget har de förändringar som 
socialpsykiatrin genomgått med stor sannolikhet haft en påverkan på resultatet i 
brukarundersökningen.  

Vad gäller välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens generella arbete med att 
stärka en språkutveckling för medarbetare i vården så har Vuxenutbildningen 
under våren 2021 utbildat språkombudsutbildare. Målsättningen är att de i sin tur 
ska utbilda språkombud på arbetsplatserna inom vården för att skapa 
språkutvecklande arbetsplatser och stötta kollegor i språkanvändning, 
dokumentation med mera. I arbetet ingår även att tillämpa olika verktyg för att 
säkerställa att informationen uppfattas av alla medarbetare. 

Att arbeta med språkombud i en organisation som välfärds- och 
arbetsmarknadsförvaltningen ger möjligheter till en språkutveckling på ett brett 
plan som leder till att språket stärks hos såväl individer som arbetsgrupper. 
Genom att medvetandegöra hur språket används kan man arbeta för en god 
kommunikation inom sin verksamhet samt för att alla medarbetares kompetens 
tillvaratas. 

Konceptet med utbildade språkombud har utvecklats under de senaste tio åren och 
innefattar idag utbildningar till språkombud, en utbildning till 
språkombudsutbildare och en utbildning för chefer. 

Med de åtgärder och den utbildningssatsning som har gjorts vad gäller 
språkombudsutbildare inom förvaltningen och fortsättningsvis kommer att ske 
med språkombud på arbetsplatserna ser förvaltningen att man arbetar för och 
främjar språkutvecklande arbetsplatser så att information kan uppfattas av alla. 

Ekonomiska konsekvenser 
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Måluppfyllelse 
Att främja språkutvecklande arbetsplatser för att säkerställa att information 
uppfattas av alla medarbetare. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse daterad 27 april 2021 från biträdande förvaltningschef Kenneth 
Bramberg 
 
 

 

 

Kenneth Bramberg 
Biträdande förvaltningschef 
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen

Klicka här för att ange text. 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen Helena Wretman 
 



Motion 

Om att införa obligatorisk språktest vid nyanställningar i vård och omsorg inom Åmåls kommun. 

På senaste VAN mötet (25/3 2021) redovisades en rapport från en brukarundersökning inom 
funktionshinderområdet, sysselsättning och boendestöd. 

Inom området sysselsättning frågades bland annat: pratar personalen med dig så du förstår vad de menar? 
20% av kvinnorna och 57% av männen svarade att man förstod vad personalen menade. 

Förstår personalen vad du säger? 
60% av kvinnorna och 57% av männen svarade att personalen förstår vad man säger. 

Inom området boendestödjare frågades bland annat: pratar din boendestödjare med dig så att du förstår 
vad de menar? 
80% av kvinnorna och 65% av männen svarade att man förstod vad boendestödjarna menar. 

Förstår din boendestödjare vad du säger? 
81% av både kvinnor och män svarade att boendestödjarna förstod vad man säjer. 

Det är positivt att personer med utländsk härkomst väljer att arbeta inom vård och omsorg men då måste 
också språkkunskaperna i svenska räcka till. Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att 
förstå vad personalen säger och menar och att själv bli förstådd. Så är inte alltid fallet och bristfälliga 
kunskaper i svenska språket hos personalen kan innebära en risk för att brukaren inte får den vård eller 
hjälp som hen är berättigad till eller behöver. Utöver detta utgör otillräckliga kunskaper i svenska en risk 
för att allvarliga misstag kan inträffa.  

Vi riskerar dessutom att befintlig personal, utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, får extraarbete som 
kommunikatörer/tolkar mellan omsorgstagare och personal som brister i svenska språket. Ett merarbete 
som i sin tur ökar risken för ökad arbetsbelastning med risk för utbrändhet och sjukskrivningar som följd. 

  

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att: 

Kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för att genomföra ett 
obligatoriskt språktest vid nyanställning i vård och omsorg med förslagsvis språkkrav enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer vilket motsvarar godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller 
svenska som andraspråk i vård- och omsorgsprogram eller genom annan motsvarande utbildning.  

Ove Kaye 
Gruppledare SD 
30/3 2021 
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Justerare   Utdragsbestyrkande
    

 

Dnr KS 2019/100 

KS § 146 Svar på motion om 
utredningsuppdrag till teknik- och 
fritidsnämnden gällande kommungemensamt 
system för fordon samt personal för 
sophämtning/slamtömning - Lars-Olof 
Ottosson (C) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet lämnade genom Lars Ottosson den 19 februari 2019 in en motion i 
rubricerat ärende. Motionens intention var att få en översyn utförd av 
samverkansmöjligheter (fordon och personal) inom renhållningsansvaret samt 
möjliga synergieffekter avseende fordon med andra kommunala verksamheter. 

Motionen har besvarats av teknik- och fritidsförvaltningen i och med uppdraget 
att utreda gemensamt insamlingssystem och driftform för sophämtning. Ärendet 
återremitterades dock av kommunstyrelsen i Åmål för ytterligare beredning den 
17 februari 2021 då man ansåg att beslutet inte berörde den del av motionen som 
berör slamtömning. 

Teknik- och fritidsförvaltningen anser att möjligheterna till samverkan gällande 
fordon och personal mellan verksamheterna sophämtning och slamtömning är 
liten då båda verksamheterna är samhällsviktiga. Att insamlingspersonal kan 
samla in både kommunalt avfall och slam är en fördel som kan ge en positiv 
effekt under semesterperioden då verksamheterna ska bemannas. 

Förvaltningen ser inte att fordon av lastväxlartyp har någon funktion inom 
renhållningsansvaret då denna typ av fordon riskerar att förlora i funktion och 
effektivitet i förhållande till de anpassade sop- och slambilar med en fast 
påbyggnad, som används idag. 

Inom förvaltningens gatuverksamhet används idag redan lastväxlarfordon i stor 
utsträckning då dessa möjliggör en ökad flexibilitet och effektivitet i 
verksamheten. 

På sitt sammanträde den 22 juni 2021 (§ 66) behandlade teknik- och 
fritidsnämnden ärendet och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen som besvarad. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 18 augusti 2021 
- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden den 22 juni 2021 § 66 
- Tjänsteyttrande från teknik- och fritidsförvaltningen den 27 maj 2021 

aaidator
Textruta
Ärende 7
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- Motion från Lars-Olof Ottosson (C) den 19 februari 2019 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Teknik- och fritidsnämnden 
__________ 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Sida 

Björn Skog 2021-08-18 KS 2019/100 1 (2)
 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb
Box 62 
662 22 Åmål 

  
  

    bjorn.skog@amal.se 212000-1587 991-2353 www.amal.se

 

 

Svar på motion om utredningsuppdrag till 
teknik- och fritidsnämnden gällande 
kommungemensamt system för fordon samt 
personal för sophämtning/slamtömning - Lars-
Olof Ottosson (C) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars-Olof Ottosson (C) inkom den 19 februari 2019 med en motion rörande 
gemensamt system för fordon samt personal för sophämtning/slamtömning. 
Motionären pekade på att den rådande ordningen, med delar av uppdraget som 
sköttes via upphandlade entreprenörer och delar som sköttes i egen regi, inte är 
optimalt vare sig till kostnader eller attraktivitet som arbetsplats.  

Vidare föreslog motionären att synergieffekter skulle beaktas gällande fordon 
samt personal som används till snöröjning och anläggningsarbeten. 

Motionen har besvarats av förvaltningen i och med uppdraget att utreda 
gemensamt insamlingssystem och driftform för sophämtning. Ärendet 
återremitterades av kommunstyrelsen i Åmål den 17 februari 2021 för ytterligare 
beredning gällande förslaget om slamtömning. 

Teknik- och fritidsförvaltningen anser att möjligheterna till samverkan gällande 
fordon och personal mellan verksamheterna sophämtning och slamtömning är 
liten då båda verksamheterna är samhällsviktiga.  

Förvaltningen ser inte att fordon av lastväxlartyp har någon funktion inom 
renhållningsansvaret då denna typ av fordon riskerar att förlora i funktion och 
effektivitet i förhållande till de anpassade sop- och slambilar med en fast 
påbyggnad, som används idag. 

Inom förvaltningens gatuverksamhet används idag redan lastväxlarfordon i stor 
utsträckning då dessa möjliggör en ökad flexibilitet och effektivitet i 
verksamheten. 

Kommunstyrelsen 
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Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Kommunledningskontoret är av uppfattningen att motionen kan anses besvarad i 
och med den ytterligare beredning som nu gjorts av förslagen inom teknik- och 
fritidsförvaltningen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att betrakta motionen som besvarad innebär inga ekonomiska 
konsekvenser. 

Måluppfyllelse 
Beslutet kan anses bidra till att uppfylla det strategiska målet om att ”I Åmål ska 
alla kunna leva under trygga och goda förhållanden”. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 18 augusti 2021 
- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden den 22 juni 2021 § 66 
- Tjänsteyttrande från teknik- och fritidsförvaltningen den 27 maj 2021 
- Motion från Lars-Olof Ottosson (C) den 19 februari 2019 
 

 

 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef 
Kommunledningskontoret 

Jan-Erik Samuelsson 
Tillförordnad kommundirektör 

 

 

Beslutet skickas till 

Motionären 
Teknik- och fritidsnämnden 



 

Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2)
Sammanträdesdatum 

2021-06-22
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§ 66 Dnr TFNSÅ/2019:137 

Motion om utredningsuppdrag gällande kommungemensamt 
system för fordon samt personal för 
sophämtning/slamtömning 

Ärendebeskrivning 

Centerpartiet lämnade genom Lars Ottosson 2019-02-19 in en motion i rubricerat 
ärende. Motionens intention var att få en översyn utförd av samverkansmöjligheter 
(fordon och personal) inom renhållningsansvaret samt möjliga synergieffekter 
avseende fordon med andra kommunala verksamheter. 
 
Motionen har besvarats av förvaltningen i och med uppdraget att utreda gemensamt 
insamlingssystem och driftform för sophämtning.. Ärendet återremitterades dock av 
kommunstyrelsen i Åmål för ytterligare beredning 2021-02-17 då man ansåg att 
beslutet inte berörde den del av motionen som berör slamtömning. 

Förvaltningen anser att möjligheterna till samverkan gällande fordon och personal 
mellan verksamheterna sophämtning och slamtömning är liten då båda 
verksamheterna är samhällsviktiga. Att insamlingspersonal kan samla in både 
kommunalt avfall och slam är en fördel som kan ge en positiv effekt under 
semesterperioden då verksamheterna ska bemannas. 
 
Förvaltningen ser inte att fordon av lastväxlartyp har någon funktion inom 
renhållningsansvaret då denna typ av fordon riskerar att förlora i funktion och 
effektivitet i förhållande till de anpassade sop- och slambilar med en fast påbyggnad, 
som används idag. 
 
Inom förvaltningens gatu-verksamhet används idag redan lastväxlarfordon i stor 
utsträckning då dessa möjliggör en ökad flexibilitet och effektivitet i verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-27 

Motion från Centerpartiet 

Protokollsutdrag Teknik- och fritidsnämnden § 86, 2019-09-17 

Arbetsutskottets protokoll 2021-06-08, § 30 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2)
Sammanträdesdatum 

2021-06-22
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Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål föreslår kommunfullmäktige i Åmål 
besluta att motionen anses besvarad. 

______________________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 

 
 



 

 
 
 

 

Teknik- och fritidsförvaltningen 
Veronica Carlsson Ulff, 0533-681780 
veronica.carlsson-ulff@saffle.se 

TJÄNSTEYTTRANDE
Sida 

1(4)
Datum 

2021-05-27 
  

  

 

 
TFNSÅ 2019/137 
 

 
 

 
 

 

Svar på motion om utredning av kommungemensamt 
system för fordon samt personal för sophämtning och 
slamtömning 

Sammanfattning 

Centerpartiet lämnade genom Lars Ottosson 2019-02-19 in en motion i 
rubricerat ärende. Motionens intention var att få en översyn utförd av 
samverkansmöjligheter (fordon och personal) inom renhållningsansvaret samt 
möjliga synergieffekter avseende fordon med andra kommunala 
verksamheter. 
 
Motionen har besvarats av förvaltningen i och med uppdraget att utreda 
gemensamt insamlingssystem och driftform för sophämtning.. Ärendet 
återremitterades dock av kommunstyrelsen i Åmål för ytterligare beredning 
2021-02-17 då man ansåg att beslutet inte berörde den del av motionen som 
berör slamtömning. 

Förvaltningen anser att möjligheterna till samverkan gällande fordon och 
personal mellan verksamheterna sophämtning och slamtömning är liten då 
båda verksamheterna är samhällsviktiga. Att insamlingspersonal kan samla in 
både kommunalt avfall och slam är en fördel som kan ge en positiv effekt 
under semesterperioden då verksamheterna ska bemannas. 
 
Förvaltningen ser inte att fordon av lastväxlartyp har någon funktion inom 
renhållningsansvaret då denna typ av fordon riskerar att förlora i funktion och 
effektivitet i förhållande till de anpassade sop- och slambilar med en fast 
påbyggnad, som används idag. 
 
Inom förvaltningens gatu-verksamhet används idag redan lastväxlarfordon i 
stor utsträckning då dessa möjliggör en ökad flexibilitet och effektivitet i 
verksamheten. 
 

Bakgrund 

Från och med 1 juli 2021 sköts insamling av brännbart restavfall i egen regi 
av teknik- och fritidsförvaltningen. Slamtömning av enskilda 
avloppsanläggningar sköts av Ragn-Sells Kommunparter AB på uppdrag av 
teknik- och fritidsförvaltningen fram till och med år 2023. 
 



Säffle kommun 
Datum 

2021-05-27 
  

      
Sida 

2(4) 
 

 

Kommunfullmäktige i Åmål remitterade våren år 2019 en motion till Teknik- 
och fritidsförvaltningen där förvaltningen fick i uppdrag att: 

‐ utreda möjligheterna till ett upplägg med ett för bägge kommunerna 
gemensamt system för fordon samt personal för sophämtning och 
slamtömning.  
 

‐ utredningsuppdraget ska beakta synergieffekter gällande fordon samt 
personal vad det gäller snöröjning och anläggningsarbeten. 
 

‐ utredningen ska innefatta principer för styrning samt ledning. 
 
Utredningen ska vara klar i god tid innan nu upphandlingsperiod startar. 
 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 
 

Förvaltningens ståndpunkt 

Motionens inriktning med att skapa en flexibel fordonsflotta som kan 
användas i flera olika verksamheter är bra. Förvaltningen har utrett motionens 
inriktning med utgångspunkt i de verksamheter som teknik- och 
fritidsnämnden ansvarar för. 
 
Gemensam driftorganisation i egen regi för sophämtning och slamtömning 
Från och med 1 juli 2021 sköts insamling av kommunalt avfall i egen regi av 
teknik- och fritidsförvaltningen. Slamtömning av enskilda 
avloppsanläggningar sköts av Ragn-Sells Kommunparter AB på uppdrag av 
teknik- och fritidsförvaltningen fram till och med år 2023. 
 
Samverkan fordon och personal inom renhållningsansvaret 
Verksamheterna sophämtning och slamtömning ingår som delar i kommunens 
renhållningsansvar och är klassade som samhällsviktig verksamhet. 
Förvaltningen gör därför bedömningen att det finns små möjligheter att 
prioritera den ena verksamheten framför den andra eftersom avfall måste 
hämtas enligt det som anges i kommunens avfallsföreskrift och enligt den 
beställning som verksamhetens kunder har beställt. Verksamheterna är även 
lika varandra när det gäller förutsättningar och variation under året. 
 

‐ Båda verksamheterna är beroende av en kontinuitet och av så få 
driftstörningar som möjligt eftersom det kräver mycket resurser att 
utföra uppdraget dels vid en driftstörning dels för att eventuellt arbeta 
ikapp uppdraget efter en driftstörning. 

 
‐ Arbetsbelastningen är som störst under sommarhalvåret då många av 

fritidshusen i kommunerna börjar användas. För sophämtningen 
handlar det om tömning av sommarabonnemang som startas och för 
slamtömningen så är det framförallt många slutna tankar som ska 
tömmas under denna period. Under vinterhalvåret är det förhållandevis 
färre tömningar som ska utföras men hämtningsförhållandena är mer 
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varierande och mer krävande för personalen inom båda 
verksamheterna. 

 
Förvaltningen har tagit in erfarenheter från Arvika kommun som bedriver 
sophämtning och del av slamtömningsverksamheten i egen regi.  
De samverkansvinster som beskrivs är att det kan vara lättare att planera 
semestrar under sommaren om fler i arbetsgruppen både kan köra sopbil och 
slambil. Verksamheten är fortfarande beroende av att ta in timvikarier vid 
längre frånvaro än en dag övrig tid på året då ingen av verksamheterna kan stå 
still en längre period. 
 
Förvaltningen ser med anledning av ovanstående därför små 
samverkansvinster mellan verksamheten sophämtning och slamtömning. 
Båda verksamheterna är anpassade utifrån det antal fordon och personal som 
behövs för att driva det ordinarie uppdraget. En eventuell överkapacitet när 
det gäller både personal och fordon riskerar att driva upp taxenivån högre än 
motiverat. 
 
Lastväxlarfordon inom renhållningsansvaret 
De sopbilar och slambilar som idag används för insamling av avfall är lastbilar 
med en fast påbyggnad (sop- respektive slamaggregat).  
 
Förvaltningen gör bedömningen att fordon av lastväxlartyp när det gäller 
insamling av kommunalt avfall och slam riskerar att förlora i funktion och 
effektivitet. Detta då det på en lastväxlarbil finns utrustning vars vikt innebär 
att den mängd avfall som lagligt får tas med som last minskar. En lastväxlarbil 
med en slamtunna som går att lyfta av blir tyngre och något högre vilket kan 
påverka framkomligheten på de vägar som behöver användas för att komma 
fram till avloppsanläggningarna i kommunerna. På slambilar med fast 
påbyggnad finns möjlighet att ta med extra slang och olika verktyg som kan 
behövas när till exempel lock ska dras av från avloppsanläggningarna. 
 
Möjligheten att flexibelt använda en lastväxlarbil, där den kan gå i flera olika 
verksamheter, är liten om fordonet utgår från renhållningsverksamheten då det 
finns tillräckligt med uppdrag för att få en full utnyttjandegrad i aktuell 
driftorganisation.  
 
Att effektivisera slamtömningsverksamheten genom att köra med slambil och 
släp är något som förvaltningen kommer att titta på inför kommande 
insamlingsuppdrag som ska starta 1 januari 2024. 
 
 
Synergieffekter med andra kommunala verksamheter 
Förutom tömning av enskilda avloppsanläggningar så ingår även tömning av 
kommunala dagvattenbrunnar i nuvarande entreprenadavtal. Dessa 
anläggningar töms med samma fordon, en konventionell slambil. 
 
Gatuenheten ser inga synergieffekter med renhållningsverksamheten när det 
gäller att använda samma fordon vid vinterväghållning då även denna 
verksamhet är en samhällsviktig och styrd av yttre omständigheter som inte 
kan påverkas. Avseende fordon för spolning och sugning av spill- och 



Säffle kommun 
Datum 

2021-05-27 
  

      
Sida 

4(4) 
 

 

dagvattenledningar så är dessa utrustade på ett annat sätt och de har ofta 
utrustning för rotskärning och filmning av ledningar också. 
 
Lastväxlarfordon har ett utbrett användningsområde inom den verksamhet 
som förvaltningens gatuenhet bedriver. Idag har gatuenheten två 
lastväxlarfordon som används kontinuerligt vid t.ex. anläggningsarbeten och 
snöröjning. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål föreslår kommunfullmäktige i 
Åmål besluta att motionen anses besvarad. 

Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 

Veronica Carlsson Ulff 
Handläggare Avfall och renhållning 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige Åmål 
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Dnr KS 2020/75 

KS § 147 Svar på medborgarförslag om trottoar 
på Kungsbergets östra sida längs med 
Strandgatan- Sten Lindström 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. 

I tillägg till förslaget föreslår kommunstyrelsen för kommunfullmäktige att 
överlämna till förvaltningen att ta fram lösningar på en fortsättning av den 
planerade trottoaren så att fotgängare kan ta sig vidare från gångvägen utan att 
behöva gå ut i körbanan. Den föreslagna trottoaren ska också kompletteras med 
ett övergångställe från trappan upp mot Kungsberget, till den existerande 
gångvägen längs vattnet vid B-hamnen. 

Sammanfattning av ärendet 
Sten Lindström inkom den 18 februari 2020 med ett medborgarförslag till Åmåls 
kommun med önskemål om att en förlängning av trottoaren längs Strandgatan på 
Kungsbergets östra sida ska byggas.  

På senare år har flera åtgärder utförts på Kungsberget. Trappan har restaurerats, 
informationsskyltar har satts upp, belysningen är utbytt och pergola har anlagts. 
Kungsberget har stärkts som besöksmål och det ställer högre krav på 
tillgängligheten till platsen.  

På Kungsbergets östra sida mot Strandgatan saknas idag en trottoar från infarten 
till Skooghs kranar och ca 100 meter söderut. Idag är gående tvingade att gå i 
körbanan för att nå den trappan upp till Kungsberget som ansluter på samma sida.  

Teknik- och fritidsnämnden har berett medborgarförslaget och föreslår att detta 
ska bifallas. Gatuenheten delar förslagsställarens uppfattning om att en 
förlängning av trottoaren innebär en mer trafiksäker miljö för besökare i området. 
Förlängningen är på cirka 100 meter och arbetet planeras att utföras under år 
2022. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 18 augusti 2021 
- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden den 22 juni 2021 § 69 
- Tjänsteyttrande från teknik- och fritidsförvaltningen den 27 maj 2021 
- Medborgarförslag från Sten Lindström den 18 februari 2020 

Yrkande 
Ove Kaye (SD) yrkar bifall till förslaget och yrkar i tillägg att man överlämnar till 
förvaltningen att ta fram lösningar på en fortsättning av den planerade trottoaren 
så att fotgängare kan ta sig vidare från gångvägen utan att behöva gå ut i 
körbanan. 
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Niklas Karlsson (S) yrkar att den föreslagna trottoaren kompletteras med ett 
övergångställe från trappan upp mot Kungsberget, till den existerande gångvägen 
längs vattnet vid B-hamnen. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, som bifallits av Ove 
Kaye (SD). Därtill finns två tilläggsyrkanden från Ove Kaye (SD) och Niklas 
Karlsson (S). Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förslaget, med de två tilläggsyrkandena och finner att så är fallet.  

Beslutet skickas till 
Teknik- och fritidsnämnden 
Gatuchefen 
Förslagsställaren 
__________ 
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Svar på medborgarförslag om trottoar på 
Kungsbergets östra sida längs med 
Strandgatan- Sten Lindström 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Sten Lindström inkom den 18 februari 2020 med ett medborgarförslag till Åmåls 
kommun med önskemål om att en förlängning av trottoaren längs Strandgatan på 
Kungsbergets östra sida ska byggas.  

På senare år har flera åtgärder utförts på Kungsberget. Trappan har restaurerats, 
informationsskyltar har satts upp, belysningen är utbytt och pergola har anlagts. 
Kungsberget har stärkts som besöksmål och det ställer högre krav på 
tillgängligheten till platsen.  

På Kungsbergets östra sida mot Strandgatan saknas idag en trottoar från infarten 
till Skooghs kranar och ca 100 meter söderut. Idag är gående tvingade att gå i 
körbanan för att nå den trappan upp till Kungsberget som ansluter på samma sida.  

Teknik- och fritidsnämnden har berett medborgarförslaget och föreslår att detta 
ska bifallas. Gatuenheten delar förslagsställarens uppfattning om att en 
förlängning av trottoaren innebär en mer trafiksäker miljö för besökare i området. 
Förlängningen är på cirka 100 meter och arbetet planeras att utföras under år 
2022. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Kommunledningskontoret ställer sig positiv till både förslagsställarens önskan 
och till teknik- och fritidsnämndens beredning av förslaget. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden beräknas till omkring 200 000 kr och finansieras genom teknik- och 
fritidsnämndens investeringskonto för beläggning. 

Måluppfyllelse 
Beslutet kan sägas stämma väl överens med de strategiska målen ”I Åmål ska alla 
kunna leva under trygga och goda förhållanden” samt ”Åmål ska vara det 
självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus”. 

Kommunstyrelsen 
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Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 18 augusti 2021 
- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden den 22 juni 2021 § 69 
- Tjänsteyttrande från teknik- och fritidsförvaltningen den 27 maj 2021 
- Medborgarförslag från Sten Lindström den 18 februari 2020 
 

 

 

Ida Tornestrand 
Kommunsekreterare 
Kansli- och utredningsenheten

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef 
Kommunledningskontoret 

 

 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 
Gatuchefen 
Förslagsställaren 
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§ 69 Dnr TFNSÅ/2020:160 

Medborgarförslag om trottoar på Kungsbergets östra sida 
längs med Strandgatan 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att trottoaren längs 
med Strandgatan ska förlängas på Kungsbergets östra sida. 

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-27 

Medborgarförslag från Sten Lindström, 2020-02-18 

Protokollsutdrag KF § 51, 2020-03-31 

Arbetsutskottets protokoll 2021-06-08, § 33 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål föreslår kommunfullmäktige i Åmål 
bifalla medborgarförslaget. 
_______________________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 

 
 



 

 
 
 

 

Teknik- och fritidsförvaltningen 
Philip Hagström, 0533-68 15 47 
philip.hagstrom@saffle.se 
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KS 

2020/75 

 
 

 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

 

Svar på medborgarförslag om trottoar på Kungsbergets 
östra sida längs med Strandgatan 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
trottoaren längs med Strandgatan ska förlängas på Kungsbergets östra sida. 

Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige i Åmål anser medborgarförslaget besvarat. 

Bakgrund 

En privatperson inkom den 18 februari 2020 med ett medborgarförslag till 
Åmåls kommun med önskemål om att en förlängning av trottoaren längs 
Strandgatan på Kungsbergets östra sida ska byggas.  

På senare år har flera åtgärder utförts på Kungsberget. Trappan har 
restaurerats, informationsskyltar har satts upp, belysningen är utbytt och 
pergola har anlagts. Kungsberget har stärkts som besöksmål och det ställer 
högre krav på tillgängligheten till platsen.  

På Kungsbergets östra sida mot Strandgatan saknas idag en trottoar från 
infarten till Skooghs kranar och ca 100 meter söderut. Idag är gående 
tvingade att gå i körbanan för att nå den trappan upp till Kungsberget som 
ansluter på samma sida.  
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 

Förvaltningens ståndpunkt 

Gatuenheten anser att det finns goda skäl till att en förlängning av trottoaren 
på den här sträckan bör göras. Med en förlängning av trottoaren skapar vi en 
mer trafiksäker miljö för gående längs med Strandgatan som inte längre 
skulle behöva gå i eller korsa körbanan. Kungsberget är ett starkare 
besöksmål och fler vill kunna ta sig till platsen och med den här åtgärden 
möjliggör vi för en sammanhängande promenadväg runt berget. 

I Åmåls kommuns pågående centrumutredning finns avsaknaden av gång- 
och cykelväg längs med Strandgatan som en utpekad brist. Gatuenheten 
bevakar behovet av gång- och cykelvägen och väger in betydelsen av att den 
även bör anläggas med anledning av tillgängligheten till Kungsberget.  

Gatuenheten föreslår att trottoaren längs med Strandgatan förlängs med ca 
100 meter och utförs år 2022. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

200 000 kr finansieras genom investeringskontot för beläggning.  
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Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål föreslår kommunfullmäktige i 
Åmål bifalla motionen. 
 

Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 
 

Philip Hagström 
Trafikingenjör 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige Åmål 
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Dnr KS 2021/267 

KS § 167 Sammanträdestider 2022 för 
kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
sammanträdesdatum för kommunfullmäktige år 2022 är: 

Jan Feb Mars April Maj Juni 

25 - 29 26 24 14 

            

Juli Augusti September Oktober November December 

- - 27 18 22 13 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar varje år om datum för sina sammanträden för 
kommande år. För år 2022 föreslås nio sammanträden hållas på tisdagar. Ett möte 
har planerats in i oktober då nyvalda fullmäktige sammanträder för första gången. 
Februari, juli och augusti är mötesfria. 

Enligt beslut av kommunfullmäktige den 24 augusti 2021 §100 börjar 
fullmäktiges sammanträden kl 13:00. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse av kommunsekreterare och fullmäktigeordförande den 8 september 
2021 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, styrelse, bolag 
Förvaltningschefer, stabschefer 
Lokalbokning 
__________ 
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Sammanträdesdatum 2022 för 
kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
sammanträdesdatum för kommunfullmäktige år 2022 är: 

Jan Feb Mars April Maj Juni 

25 - 29 26 24 14 

      

Juli Augusti September Oktober November December 

- - 27 18 22 13 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar varje år om datum för sina sammanträden för 
kommande år. För år 2022 föreslås nio sammanträden hållas på tisdagar. Ett möte 
har planerats in i oktober då nyvalda fullmäktige sammanträder för första 
gången. Februari, juli och augusti är mötesfria. 

Enligt beslut av kommunfullmäktige den 24 augusti 2021 §100 börjar 
fullmäktiges sammanträden kl 13:00. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse av kommunsekreterare och fullmäktigeordförande den 8 september 
2021 
 

Ida Tornestrand 
Kommunsekreterare 
Kansli- och utredningsenheten

Lotta Robertsson-Harén 
Ordförande 
Kommunfullmäktige 

 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder, styrelse, bolag 
Förvaltningschefer, stabschefer 
Lokalbokning 

Kommunstyrelsen 



 

Interpellation ställd till Välfärd och Arbetsmarknadsnämndens ordförande Eva Arwidsson. 

Med anledningen av en artikel i Expressen den 29 augusti 2021 som handlar om jobb kontra bidrag 
och incitament för utrikes födda att komma i egen försörjning. 
Det finns helt enkelt för få ekonomiska incitament för att dessa ska hitta jobb och försörja sig själva. 
Det svenska skyddsnätet är så generöst att många helt saknar nödvändiga drivkrafter. 
I artikeln möter vi exempelvis Xxxxx Xxxxx (i Expressen namngiven) från Irak som bor med sin familj i 
Åmål, som säger: ”Arbetsförmedlingen säger att jag ska studera för att få ett jobb men jag vill inte. Jag 
är 40 år och har barn.” 
Hur kan det komma sig att en person som inte har den minsta lust att jobba - en fullt frisk 40-årig 
kvinna - ska försörjas med skattepengar? 
Med anledning av artikeln undrar vi: 
Gällande försörjningsstöd (tidigare socialbidrag), finns det krav på att utbilda sig eller söka jobb för att 
komma i egen försörjning om och när man uppbär försörjningsstöd? 
Om det är så, hur hanterar förvaltningen personer som uppbär försörjningsstöd men som vägrar att 
försöka att se till att komma i egen försörjning? 
 
20 september 2021 
Ove Kaye 
SD Åmål 
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Dnr VAN 2021/52 

VAN § 91 Ej verkställda beslut kvartal 2 2021 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2, 2021, och överlämnar den till 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader, eller om ett beslut inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från ett avbrott ska socialtjänsten rapportera 
detta kvartalsvis till IVO. Innehållet i rapporten ska även lämnas kvartalsvis till 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

För andra kvartalet 2021 rapporterades sex beslut gällande SoL äldreomsorg. Av 
besluten har tre beslut verkställts. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2021 från förvaltningschef Helena Wretman 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
  
__________ 
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Rapportering av ej verkställda beslut 2021 – 
kvartal 2 

Förslag till beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden noterar rapporteringen av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2, 2021, och överlämnar den till 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).  

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader, eller om ett beslut inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från ett avbrott ska socialtjänsten rapportera 
detta kvartalsvis till IVO. Innehållet i rapporten ska även lämnas kvartalsvis till 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

För andra kvartalet 2021 rapporterades sex beslut gällande SoL äldreomsorg. Av 
besluten har tre beslut verkställts.  

Beskrivning av ärendet 
Följande beslut har rapporterats till IVO för kvartal 2 2021: 

Lagrum 
Typ av 
beslut 

Beslutsdatum
Rapportdatum 
- fördröjning 

Orsak/Kommentar 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2020-12-18 
2021-06-11 

175 dagar 

Verkställt 

Brukaren har önskemål om ett visst särskilt boende 
och erbjudande gavs enligt detta önskemål den 8 
februari 2021. Brukaren tackade nej den 11 februari 
2021. Önskade avvakta. Nytt erbjudande lämnades 
den 26 maj 2021. Brukaren tackade ja den 1 juni 
2021, men inflyttning skedde den 11 juni 2021 efter 
önskemål från brukare och anhöriga.  

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2021-02-23 

2021-06-24 

121 dagar 

Erbjöds särskilt boende den 15 mars 2021, men 
tackade nej. Nytt erbjudande den 18 juni 2021. 
Brukaren tackade ja den 24 juni 2021. Inflyttning 
skedde den 24 juni 2021. 
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Verkställt 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2021-03-18 

2021-07-01 

105 dagar 

Verkställt 

Brukaren erbjöds särskilt boende den 17 juni 2021 
och tackade ja den 24 juni 2021. Inflyttning skedde 
den 1 juni 2021.  

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2021-03-18 

2021-06-30 

104 dagar 

Ej verkställt 

Resursbrist, till exempel saknar ledig bostad. 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2021-03-22 
2021-06-30 

100 dagar 

Ej verkställt 

Resursbrist, till exempel saknar ledig bostad. 

SoL ÄO Särskilt 
boende för 
äldre 

2021-03-24 

2021-06-30 

98 dagar 

Ej verkställt 

Resursbrist, till exempel saknar ledig bostad. 

Måluppfyllelse 
Rapporteringen uppfyller lagkrav om rapporteringsskyldighet enligt 28 § lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, och 
16 kapitlet 6 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2021 från förvaltningschef Helena 

Wretman 
 

Helena Wretman 
Förvaltningschef 
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen

 
 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 
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