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                             februari 2009 

 
 
Vilka försäkringar behövs 
för min verksamhet? 
Frukostmöte 
Reidar Hilmersson, 
företagsrådgivare på 
Folksam informerar, går 
igenom och svarar på frågor 
om försäkringar för företag. 
Vad behöver jag? Vad 
behöver jag inte? 
 
Måndagen den 9 mars,  
kl 08.00 – 09.30 
Tingssalen, 
Vuxenutbildningen, Åmål 
(f d Tingshuset, Norra 
Långgatan) 
 
Eftersom vi bjuder på kaffe 
och smörgås vill vi ha din 
anmälan senast torsdagen 
den 5 mars till 
inger.kallstrand@edu.amal.s
e, tel 0532-174 45, 070-30 
68100 
 
 
Skattedag 2009 
För små och medelstora 
företag, revisorer och 
redovisningskonsulter. 
Skatteverket går igenom 
blanketter och nyheter inför 
taxeringen 2009 med 
inriktning mot 
företagsbeskattning, moms 
och kassaregister. 
 
Tisdagen den 10 mars,  
kl 9-12 
Åmåls Stadshotell 
 
 
 
 
 

 
 
Anmälan på 
www.skatteverket.se, välj 
Informationsträffar, 
Mittregionen och 
Skattedagar. 
Informationen är 
kostnadsfri. 
 
 
Ny lag om kassaregister 
Frukostmöte 
Från den 1 januari 2010 
kommer alla som är 
verksamma inom 
kontanthandel att vara 
skyldiga att använda ett 
certifierat kassaregister. 
Marie Israelsson-Forsgren, 
Skatteverket, informerar om 
den nya lagen. Gunnar 
Carlsson, Koneo Vänersborg 
AB, informerar om lämpliga 
och godkända kassaregister.  
 
 
Måndagen den 16 mars,  
kl 08.00 – 09.30 
Päronsalen, Stadshuset,  
Åmål 
 
Eftersom vi bjuder på kaffe 
och smörgås vill vi ha din 
anmälan senast torsdagen 
den 12 mars till 
inger.kallstrand@edu.amal.s
e, tel 0532-174 45, 070-30 
68100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Handelsstaden Åmål 2015 
För att fortsätta arbetet med 
att utveckla Åmål som 
handelsplats i regionen har 
en handelsstrategi tagits 
fram. Resultatet har blivit ett 
strategidokument 
”Handelsstaden Åmål 
2015”. Arbetet har 
genomförts i nära samarbete 
med en arbetsgrupp 
bestående av representanter 
för Åmåls kommun,  
fastighetsägare samt 
verksamhetsidkare i 
kommunen. Som 
utomstående konsult har 
Ove Krafft anlitats. På ett 
välbesökt frukostmöte den 2 
februari presenterades och 
redogjordes för strategin och 
det fortsatta arbetet. Nio 
arbetsgrupper har bildats 
som var för sig arbetar med 
avgränsade uppgifter som  
t ex kompetensutveckling, 
den offentliga miljön, 
tillgänglighet, 
marknadsföring m m. Mer 
information finns på 
www.amal.se, under fliken 
handel och näringsliv. Det 
finns fortfarande möjlighet 
att ingå i de arbetsgrupper 
som bildats. Kontakta 
Marianne. 
 
 
EU-finansiering 
Den 18 februari fick ett 70-
tal deltagare information om 
möjligheter till EU-
finansiering. Deltagarna fick 
en överblick på hur man 
förbereder en EU-
projektansökan och 
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information om de stöd som 
EU bidrar med till 
kompetensutveckling och 
företagande. Du som 
missade detta seminarium 
har dock chans att ta del av 
föreläsarnas dokumentation. 
Kontakta Marianne. 

 
 

Stiftelsen SKAPA utlyser 
det nationella 
Utvecklingsstipendiet för 
2009. Syftet med stipendiet 
är att stimulera kreativt 
nyskapande av produkter 
och tjänster som leder till 
kommersiella möjligheter. 
Ansökningsformulär och 
information finns på 
www.stiftelsenskapa.se. 
Ansökan skall vara inlämnad 
senast den 28 april. 

 
 
Två ansökningar till 
socialfonden/ESF-rådet  
Åmåls kommun har lämnat 
in två ansökningar till ESF-
rådet avseende 
kompetensutveckling för 
företag. Den ena ansökan 
avser en 
förprojektering/förstudie där 
syftet är att inventera 
behovet av 
kompetensutveckling bland 
mindre industriföretag i 
Åmål. Den andra ansökan 
avser ett projekt för 
kompetensutveckling av 
personal bland fyra företag i 
Åmål. Beslut tas 12 mars.  

 
 
Nya företag i Åmål  
Axelssons Motor AB 
Hb Familjehem i Väst 
Admin-resurs Dalsland AB 
AB Burk & Bräda 
 
 
Företagsbesök december – 
januari 
Håkanssons Sågblad 

 ICA Supermarket 
 Åmåls Bokhandel 
Åmålsmässan 3-5 april  
Åmåls tennisklubb, som 
arrangerar mässan, meddelar 
nu att ett 40-tal utställare är 
klara. Klart är också att 
Johan Plate kommer att 
föreläsa. Tennisklubben tar 
fortfarande emot 
anmälningar, ring kansliet 
0532-159 49. 
Anmälningsblanketter finns 
på www.amal.se.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Marianne Carlsson  
 
 
  
  

  
  
 

Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare, Åmåls Kommun 
Tel. 0532-170 26, 0708-68 59 60, E-post: marianne.carlsson@amal.se 
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