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Plats och tid KF-salen, onsdagen den 17 november 2021, kl 13.00-14.40  

Ledamöter Michael Karlsson (S), Ordförande 

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Michael Karlsson (M) 

Ulla Berne (M) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Anders Bäckström (C) 

Ove Kaye (SD) 

Tjänstgörande ersättare Christer Örtegren (S), ersätter Jerry Saxin (S) 

Sofia Karlsson (S), ersätter Peter Olsson (V) 

Barbro Axelsson (S), ersätter Lotta Robertsson Harén (MP) 

 

Ersättare Niklas Karlsson (S) 

Christer Törnell (KD) 

Övriga deltagare Björn Skog, kansli- och utredningschef 

Björn Wennerström, samhällsbyggnadschef 

Marco Niemelä, äldreomsorgschef 

Jana Gustafsson, samhällsbyggnadsstrateg 

 
 

Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 223-230 

 Björn Skog  

Ordförande 

  

 Michael Karlsson  

Justerare 

  

 Sofia Karlsson  

 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-11-17 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 

Underskrift 
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KS § 223 Mötets öppnande och närvaro 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden förklarar mötet öppnat och förrättar upprop 
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KS § 224 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendelistan godkänns med tillägg av extra ärenden om fortsatt begäran om 

överprövning av vattendirektivet, information på planläggning av tomter längs 

E45:an samt information om dialogmöte i Stockholm rörande etablering av 

kriminalvårdsanstalt. 
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KS § 225 Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson väljs Sofia Karlsson (S). 
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KS § 226 Svar på motion om obligatoriskt 
språktest vid nyanställningar i vård och omsorg 
inom Åmåls kommun - Ove Kaye (SD) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att hemställa åt välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden att anta den rutin som sammanställts för att visa vilka mått 

och steg som vidtas för att säkerställa den språkliga förmågan, och att med detta 

betrakta motionen som besvarad. Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden bör 

därutöver överväga att på något sätt följa upp språklig förståelse i 

internkontrollplanen.  

Reservation 

Ove Kaye (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet föredras av Marco Niemelä, äldreomsorgschef. 

Ove Kaye (SD) 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. 

Motionen remitterades till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden som i sin 

beredning anser att motionen ska anses besvarad. Välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen arbetar kontinuerligt med frågan genom bland annat 

så kallade språkombud samt att examensbevis med godkänt betyg i svenska krävs 

för tillsvidareanställning som omsorgspersonal. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2021 att 

återremittera till kommunstyrelsen för förtydligande av vilka språkkrav på svenska 

som redan finns inom välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse svar på återremiss från förvaltningschef och äldreomsorgschef 

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 28 september 2021 § 110 
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- Skrivelse från förvaltningschef den 9 september 2021 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 27 maj 2021 § 66 

- Tjänsteskrivelse av bitr förvaltningschef den 27 april 2021 

- Motion från Ove Kaye (SD) 

Yrkande 

Ove Kaye (SD) yrkar bifall till sin egen motion.  

Michael Karlsson (S) yrkar att det hemställs till VAN att anta den rutin som 

sammanställts för att visa vilka mått och steg som vidtas för att säkerställa den 

språkliga förmågan, och att med detta betrakta motionen som besvarad. VAN bör 

därutöver överväga att på något sätt följa upp språklig förståelse i 

internkontrollplanen.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Ove Kayes (SD) förslag 

att bifalla motionen, dels Michael Karlssons (S) förslag att det hemställs till VAN 

att anta den rutin som sammanställts för att visa vilka mått och steg som vidtas för 

att säkerställa den språkliga förmågan, och att med detta betrakta motionen som 

besvarad. VAN bör därutöver överväga att på något sätt följa upp språklig förståelse 

i interkontrollplanen. 

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Michael Karlssons (S) förslag. 

 

Protokollsanteckning 

Ove Kaye (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen Helena Wretman 

__________ 
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KS § 227 Cykelbanor genom Åmåls centrum 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande:  

1. Föreslå kommunfullmäktige besluta att förstärka teknik- och fritidsnämndens 

årliga driftbudgetram från 2023 med 544 tkr/år för att täcka de ökade kapital- och 

driftkostnader som åtgärderna medför. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att tidigarelägga brorenoveringsprojektet byte av 

tätskikt på Kungsgatans bro över Åmålsån (2 000 tkr) från 2023 till 2022 och 

förstärka teknik- och fritidsnämndens årliga driftbudgetram från 2023 med 70 tkr 

för ökade kapitalkostnader. 

3. Föreslå kommunfullmäktige att senarelägga två mindre brorenoveringsprojekt, 

byte av tätskikt på bro 15-911-1 och 15-912-1 på Strömstadsvägen (Totalt 1 500 

tkr) från 2022 till 2023. 

4. Redovisningsmässigt sett ska projektet ses som två delar. En del som cykelleder 

som tillhör projektet centrumutveckling och en del som underhåll, förbättringar av 

gatans ytskikt, VA-arbeten och andra ledningsarbeten som utförs i samband med 

cykellederna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet föredras av Björn Wennerström, samhällsbyggnadschef, samt Jana 

Gustafsson, samhällsbyggnadsstrateg på samhällsbyggnadsenheten. 

Samhällsbyggnadsenheten, teknik- och fritidsförvaltningen samt näringslivs- och 

kommunikationsenheten fick i uppdrag av kommunfullmäktige den 26 januari 

2021 att ta fram en handlingsplan för centrumutveckling avseende Åmål. 

 

Handlingsplanens huvudspår skulle vara infrastruktur/ trafik, användning av 

platser/ fastigheter samt estetisk utveckling och förbättring. 

Arbetsgruppen har identifierat en angelägen åtgärd som förbättrar upplevelsen för 

besökare och höjer trafiksäkerheten i centrum, vilket innebär att cykelbanor anläggs 

genom Åmåls centrum längs med huvudgatan Kungsgatan och längs med 

Strandgatan. 

Politiska viljeyttringar har uttryckts vid ett flertal tillfällen i samband med 

hantering av motioner och medborgarförslag i ämnet. Samtliga politiska 

gruppledare i kommunstyrelsen uttryckte sitt fulla stöd för en cykelbana genom 

centrum i en skrivelse i maj 2021 för att kunna påbörja en ansökan av statlig 

medfinansiering för projektet. 

Ärendet har varit remitterat till teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål för yttrande 

och förslag till vidare hantering. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 oktober 2021 § 122 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 14 oktober 2021 

- PM Cykelbanor, Tyréns den 21 maj 2021 

- Beslut teknik- och fritidsnämnden 17 november 2021 § 107 

- Yttrande från teknik- och fritidsförvaltningen 

- Bilaga Processplan GC Kungsgatan 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar enligt teknik- och 

fritidsnämndens beslut på sammanträdet den 17 november 2021 (§ 107). Beslutet 

lyder enligt följande:  

1. Föreslå kommunfullmäktige besluta att förstärka teknik- och fritidsnämndens 

årliga driftbudgetram från 2023 med 544 tkr/år för att täcka de ökade kapital- och 

driftkostnader som åtgärderna medför. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att tidigarelägga brorenoveringsprojektet byte av 

tätskikt på Kungsgatans bro över Åmålsån (2 000 tkr) från 2023 till 2022 och 

förstärka teknik- och fritidsnämndens årliga driftbudgetram från 2023 med 70 tkr 

för ökade kapitalkostnader. 

3. Föreslå kommunfullmäktige att senarelägga två mindre brorenoveringsprojekt, 

byte av tätskikt på bro 15-911-1 och 15-912-1 på Strömstadsvägen (Totalt 1 500 

tkr) från 2022 till 2023. 

4. Redovisningsmässigt sett ska projektet ses som två delar. En del som cykelleder 

som tillhör projektet centrumutveckling och en del som underhåll, förbättringar av 

gatans ytskikt, VA-arbeten och andra ledningsarbeten som utförs i samband med 

cykellederna. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Samhällsbyggnadschef 

Gatuchef 

Ekonomichef 

__________ 
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KS § 228 Planläggning av tomter längs E45 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschef Björn Wennerström informerar om att behov har uppstått 

för skyndsam planläggning av två stycken markområden längs E45:an. 

Samhällsbyggnadsenheten återkommer till kommunstyrelsen för vidare beslut. 
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KS § 229 Beslut om fortsatt begäran om 
överprövning av Vattendirektivet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun ska kvarstå vid kravet på 

överprövning och uppdrar åt förvaltningen att lämna detta remissvar. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har sedan tidigare överklagat förslaget till vattendirektiv, 

tillsammans med ett 40-tal andra kommuner i Västra Götaland. Nu har en remiss 

kommit till kommunen där ett svar krävs kring huruvida kommunen önskar kvarstå 

i sin begäran om överprövning. Svar ska lämnas senast 23 november 2021. 

Yrkande 

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar att Åmåls kommun ska kvarstå vid kravet på 

överprövning med hänvisning till brist på konsekvensanalys.  

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till Lars-Olof Ottossons (C) förslag. 

Beslutet skickas till 

Klimat- och miljöstrateg 

__________ 
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KS § 230 Information om dialogmöte i 
Stockholm rörande etablering av 
kriminalvårdsanstalt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till sina handlingar. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden samt Michael Karlsson (M) informerar kommunstyrelsen om ett 

dialogmöte i Stockholm som genomfördes den 16 november 2021, rörande 

etablering av kriminalvårdsanstalt i Åmåls kommun. De båda föredragande träffade, 

jämte samhällsbyggnadschef Björn Wennerström, träffade företaget Rud Pedersen, 

riksdagsledamot Ellen Juntti (M) och moderaternas talesperson i kriminalpolitiska 

frågor, Johan Forssell. Åmåls kommuns representanter redovisade för det koncept 

som arbetats fram. Arbetet möttes med intresse och positiva omdömen. 

 

 



 

Undertecknat av följande personer

Sofia Margareta 
Karlsson
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2021-11-18 11:04:13

Transaktionsidentitet: 72DBF8B5880965FC83409AACE2CA8EB8D3407D783E

Björn Per Sigfrid 
Skog
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2021-11-18 11:25:39

Transaktionsidentitet: 9301CCD4A1FFB1F29678604B598E2BDDC33D1D7930

Bengt Gunnar 
Michael Karlsson
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2021-11-18 13:44:28

Transaktionsidentitet: 151A56496C970FD6B77CB496C87A80F07D760B63FD

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst
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