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Regeländringar i 
sjukförsäkringen 
Vid ett frukostmöte den 28 
november informerade Björn 
Smith, Försäkringskassan, 
om de regeländringar som 
började gälla redan1 juli i år. 
Ändringarna innebär i 
korthet: 
- Sjukpenningen begränsas 
till ett år och förlängd 
sjukpenning införs 
- En rehabiliteringskedja för 
bedömning av arbetsförmåga 
införs 
- Tidsbegränsad 
sjukersättning upphör 
- Nya regler för rätten till 
sjuk- och aktivitetsersättning 
införs 
Försäkringskassans före-
tagartelefon 0771-17 90 00 
www.forsakringskassan.se 
 
Arbetsgivarinformation 
2008 
Är du arbetsgivare eller 
arbetar du på ett företags 
ekonomi- eller personal- 
avdelning med frågor som 
rör anställda? Då är du 
välkommen till någon av de 
informationsträffar som 
Skatteverket arrangerar.  
Skatteverket går igenom de 
vanligaste frågorna om 
kontrolluppgifterna som ska 
lämnas för inkomståret 
2008, reglerna kring 
förmåner och resor samt 
nyheter inför 2009. 
Kostnadsfri 
informationsträff i Åmål 
den 10 december, kl 9-12. 
Information och anmälan  
 

 
finner ni på 
www.skatteverket.se   
(OBS att Åmål tillhör 
Mittregionen). 
 
Miljöbron 
Miljöbron erbjuder företag 
och organisationer hjälp via 
studenter. Studenter på 
högskola och universitet 
läser till vårterminen kurser 
där skarpa projekt från 
näringslivet ingår. Ta 
chansen att bli ett 
företagsfall och få 
kostnadsfri hjälp! Ni som 
uppdragsgivare bistår med 
företagsspecifik information 
samt eventuell 
reseersättning. Studenterna 
jobbar självständigt och får 
handledning från högskolan. 
För mer information, se 
bilaga.  
 
Kortreist energi 
Dalslandskommunerna och 
fem kommuner i Østfold har 
beviljats Interreg-medel till 
förstudien Kortreist energi.  
www.irrenergy.nu  
Förstudien pågår fram t o m 
31 januari 2009. Först och 
främst vill man samla in 
information från aktörerna 
om både resurser och 
eventuella problem-
ställningar inom lokalt 
förnyelsebar energi. Hitta 
olika alternativ till energi, 
som flis, pellets, gas, 
vindkraft, solenergi osv. 
Förstudien vill också titta på 
hur begreppet ”Kortreist 
energi” kan komma i fråga  
 

 
när det gäller logistik- och 
transportkedjan för energi.  
 
Nytt företagsregister 
På vår hemsida, under 
handel och näringsliv, fliken 
Företag finns nu ett nytt 
näringslivsregister där ni kan 
söka efter företag i Åmåls 
kommun. Registret levereras 
av Web Select UC AB. 
Sökalternativen är bransch, 
ort eller företagsnamn. 
Registret uppdateras en gång 
i månaden.  
 
Nyregistrerade företag i 
Åmål 
Fordonsparken Väst AB 
Expono Web 
Trappart 
Cultura communication  
HETAX Analys & Text 
DEF Audio & 
Musikproduktion 
Kassavalvet AB 
 
Företagsbesök oktober-
november 
Café XO 
Projektengagemang 
Dalslands Motor 
Höglunds Järn 
Godis- och Servicehörnan 
Livets Krydda 
Profab 
Eurosand 
PP Cable 
Salladsboden 
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