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Det kommunala uppdraget 

Sverige är indelat i kommuner och landsting. Dessa sköter på de-
mokratins och den kommunala självstyrelsens grund de angelä-
genheter som anges i kommunallagen eller i särskilda föreskrifter.  

I Sverige finns 290 kommuner och för närvarande finns Åmåls kommun - i 
storleksordning - på plats 182 med sina 12 300 invånare.

Utöver våra kärnverksamheter vård, skola och omsorg innehåller idag det 
kommunala uppdraget så mycket mer. Som kommun ska vi arbeta med 
och vårda vårt varumärke. Ett varumärke ska vara igenkänt och ge positiva 
associationer. Våra förväntningar på kommunen styr också våra upplevel-
ser av densamma. Det ska vidare finnas förutsättningar för möjligheter 
till upplevelser och aktiviteter för oss som bor här och för våra besökare. 
Att utveckla attraktionskraften inom olika områden är väsentligt av många 
anledningar.

Det kommunala uppdraget innebär att ha respekt för skattekronan. Kom-
munen ska inte gå med vinst utan göra det mesta och det bästa för skatte-
kronan. Omvärlden ställer krav på oss. Vi som jobbar i kommunen ställer 
själva krav på oss. Vi vill göra ett gott arbete. Sedan några år tillbaka har vi 
styrt upp mycket av hur vi arbetar. Vi har sett över tidigare sätt att arbeta 
som inte längre är hållbara. Vi arbetar idag på ett professionellare sätt vid 
upphandlingar, upprättande av avtal, nya etableringar och i våra kontakter 
med omvärlden samt hur vi arbetar internt i vår verksamhet. Trovärdighet 
och förtroende är viktiga grundpelare för offentlig verksamhet. Detta skall 
vi fortsätta att utveckla.

I detta nummer får du läsa om en mängd olika verksamheter som speglar 
vad som ingår i det kommunala uppdraget. Jag hoppas att innehållet är 
informativt och till nytta liksom ger inspiration och får er att känna stolt-
het!

Trevlig läsning! 

Jeanette Lämmel 
Kommunchef

Kommunchefen  
har ordet!
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Åmålsmagasinet innehåller information om Åmåls  
kommun. Magasinet delas ut till alla hushåll i Åmål.  
Du kan också läsa magasinet på amal.se
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Nytt tänk kring Åmåls  
lekparker
Har du varit och besökt en nya lekparken vid Örnäs? 
Den naturnära inbjudande lekparken med djurtema lig-
ger helt i linje med kommunens nya tänkt kring lekpar-
ker.
-Det ska vara en mötesplats över generationsgränserna, 
säger Inge Larsson när han berättar om planerna att 
utveckla skogsytorna runt lekparken.

Flera av Åmåls lekparker är ålderstigna med gammal lekutrus-
ning och i dåligt skick. En del av lekparkerna fyller heller inte 
längre behovet där de ligger. Detta försöker nu fritidsförvalt-
ningen göra något åt. Fritidschef Inge Larsson berättar att en 
större översyn nu görs av alla lekparker i hela kommunen. Den 
kommer att resultera i färre, större och bättre utrustade lek-
parker. Inge Larsson pratar om upplevelseparker för att betona 
att det handlar om mer än bara gungor och sandlådor. Ett bra 
exempel är Örnäs lekpark som genomgick en rejäl renovering 
och utbyggnad under senare delen av sommaren.

Naturligt byggmaterial
Där finns inga stålställningar utan området är uppbyggd av 
det tåliga träslaget Robina. Det naturliga byggmaterialet gör 
att området smälter in naturligt bland blåbärsris och tallar. 

Parken invigdes med festligt inramning i mitten av september. I 
samband med upphandlingen involverades både Södra Skolan 
och handikapprådet i utformingen. Inge Larsson är mycket nöjd 
med resultatet och konstaterar att den delvis tillgänglighetsan-
passade parken med sitt djurtema har varit välbesökt. 900 000 
kronor plus markarbetet kostade satsningen.
-Det är en jättefin lekpark som ligger mitt i vacker natur 
alldeles intill djurarken. Vi räknar med att den kommer att ha 
en livslängd på 25 år. Vi kommer nu att utveckla området runt 
parken, med välkomnande ytor där man kan mötas och sitta 
och fika. Vi har redan ett område som vi har sett ut.
Vi håller också på att skapa ett utegym bredvid parken. Vi ska 
också försöka få hit en toalett. Tanken är att områdena vid våra 
lekpaker ska vara mötesplatser över generationsgränserna, 
berättar han.

Satsningar på landsbygden
Lekparken på Vassgatan är ett annat område som kommunen 
har valt att satsa på. Inge Larsson berättar att den kommer att 
utrustas med både ruschbana och linbana. I både Edsleskog 
och Fengersfors pågår ett samarbete mellan kommunen och 
delar av byalagen i arbetet med att utveckla lekparkerna där. I 
Fengersfors är även skolan med i det arbetet.

Fritidschef Inge Larsson berättar om Örnäs nya lekpark.



Den 2 december åker 11 elever på Karlbergsgymnasiets 
samhällsprogram på en studieresa till Bryssel. Guidning 
i EU-byggnaderna och på den svenska representationen 
står på programmet. Hela resan inklusive uppehälle är 
sponsrad av en EU-parlamentariker.

Det var kommunens Europa direct-kontor som tipsade Karl-
bergsgymnasiet om möjligheten att söka sponsorer bland de 
svenska ledamöterna i EU-parlamentet. I september började 
eleverna kontakta EU-politikerna i Bryssel med önskemål om 
att få komma till Bryssel och på plats få lära sig mer om hur 
EU:s processer fungerar. En av dem nappade och kommer att 
sponsra elevernas besök.
-Det här är första gången vi gör ett studiebesök i Bryssel. Det 
är mycket tack vare eleverna att vi kommer i väg. De är de som 
har skrivit till politiker i parlamentet. Det var äkta glädje när 
vi fick beskedet, säger Christian Bruce, lärare på samhällspro-
grammet.

Besök i tre dagar
Besöket kommer att pågå i tre dagar. På programmet står ett 
besök på den svenska representationen i Bryssel. Där kom-
mer de att få en guidning av den förre Karlbergseleven Anton 
Andersson som jobbar där med bland annat jordbruksfrågor. 
Det blir också en tur till den stora EU-parlamentsbyggnaden 
som ligger ett par minuters gångväg från den svenska repre-
sentationen. 
-Vi kommer också att besöka EU-kommissionen, säger Chris-
tian Bruce.
Av de elva eleverna är det bara en av dem som tidigare har 
varit i Bryssel. Det är inte bara inte bara EU-byggnaderna som 
lockar eleverna
-Jag tycker det ska bli roligt att få kolla runt i staden, säger 
Freddie Palm.

Karlbergselever besöker 
EU-parlamentet
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Eleverna på Karlbergsgymnasiets samhällsprogram ser fram emot resan till Bryssel. Här ses fyra av dem tillsammans med läraren Christian Bruce, 
Andrea Pettersson, Freddie Palm, Josefin Nilsson och Emelie Thorin.

”Det här är första gången vi gör ett studiebesök i Bryssel. 
Det är mycket tack vare eleverna att vi kommer i väg.”

- Christian Bruce



Fråga kommunen innan du börjar bygga!
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Den 2 juli i år började nya byggregler att gälla. En änd-
ring i lagen gör att det blir enklare att bygga en kom-
plementbyggnad på 25 kvadratmeter. Men fortfarande 
gäller krav på bygganmälan och inlämnande av ritningar  
och grannarnas godkännande. Fråga kommunen först! 
Det är budskapet från plan- och byggenheten.

Tanken med ändringen i plan-och bygglagen var att pappers-
arbetet skulle bli enklare vid tillbyggen upp till 15 kvm samt 
komplementbyggnader upp till 25 kvadrat meter. Fram tills 
att lagändringen började gälla den 2 juli i år hade friggeboden 
varit alternativet. Det är en byggnad som bara får uppta en yta 
på 15 kvadratmeter.
Efter lagändringen ställs det fortfarande krav på att anmäla och 
få ett klartecken, så kallat startbesked, från kommunen innan 
byggnationen får påbörjas. 
-Det som skiljer med de nya reglerna är att det är ett enklare 
förfarande jämfört med en riktig bygglovsansökan. Tillståndet 
behöver till exempel inte kungöras. Det blir också billigare 
än vid en normal bygglovsansökan, säger Stefan Anteryd, 
bygglovsingenjör i Åmåls kommun.

Hänsyn till grannar
Den som vill bygga en friggebod på 15 kvadratmeter eller som 
lagen nu medger ett så kallat Attefallhus på 25 kvadrat måste 
fortfarande ta hänsyn till grannarna som tidigare. Vill du bygga 
närmare än 4,5 meter från granne, gata eller yta dit allmänhe-
ten har tillträde måste du fortfarande fråga grannen.
-Det är alltid den sökandes uppgift att kontrollera med gran-
narna i Attefalls/anmälningsärenden. Om grannarna går emot 
förslaget måste man söka ett vanligt bygglov. De är fortfarande 
många regler att tänka på så mitt råd är att alltid fråga kommu-
nen först innan man börjar bygga, säger Stefan Anteryd.

Litet intresse i Åmål
Han tror att Attefallhusen kan komma att bli populära som 
garagebyggnad. I Åmål har intresset dock inte varit särskilt 
stort hittills.
-Attefallhuset är nog tänkt för storstadsområden för att kunna 
bygga bostäder för uthyrning. Du får plats med både kök och 
badrum, säger Stefan Anteryd.
Några få samtal har kommit med frågor om Attefallhuset.
-Jag har fått kanske fem telefonsamtal. Hittills har vi gett ett 
startbesked som det kallas i de här fallen i stället för bygglov, 
berättar Gudrun Mollwing, handläggare i bygglovsärenden och 
nämndsekreterare i bygg- och miljönämnden.

Fastighetsköpare alltmer noggranna
Personalen på plan- och byggkontoret märker en tydlig trend 
att folk har blivit mer noggranna vid köp av fastigheter.
-Vi blir oftare kontaktade vid köp för att de vill kontrollera att 
det finns bygglov för alla byggnader de tänker köpa. Många 
ringer och frågar vad de får göra, om de får bygga en eller 
två våningar. Det är bra att de kontaktar oss för det är inte så 
enkelt att ha koll på alla regler, säger Stefan Anteryd.

Så mycket kostar bygglov
Avgiften för granskning och startbesked om du ska bygga ett 
Attefallhus uppgår till cirka 1700 kronor. Det kan jämföras med 
avgiften för ett vanligt bygglov för en tillbyggnad på 16-49 
kvadratmeter som kostar närmare 5000 kronor. 
Att bygga utan att ha bygglov eller startbesked kan bli betydligt 
dyrare. Sanktionsavgifterna kan uppgå till över 100 000 kronor.

Vill du veta mer om hur du söker startbesked eller 
bygglov? Då kan du kontakta bygglovsingenjör Stefan Anteryd 
på telefon 0532-170 63 eller e-post stefan.anteryd@amal.se

Planingenjör Hanna Berndtsson, bygglovsingenjör Stefan Anteryd och nämndsekreterare Gudrun Mollwing arbetar med bl a bygglovsansökningar.
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Har du funderat på att börja spela ett instrument? I 
kommunens musikskola kan du välja bland en stor 
mängd instrument och du träffar nya kompisar som du 
kan spela tillsammans med. Här kan du läsa mer om 
musikskolan.

I Åmåls musikskola kan eleverna välja bland de flesta av de 
vanligaste instrumenten. De som börjar på skolan kommer 
snabbt in i en social gemenskap när de spelar tillsammans med 
andra elever i olika orkestrar, även kallade ensembler.
-Vi utvecklar ensembleverksamheten hela tiden. Vi har grup-
per alla dagarna som skolan är öppen, säger musikläraren 
Fredrik Myrén.

Konkurrens om ungdomarna
Han och hans fem lärarkollegor berättar att de försöker moder-
nisera undervisningen och hitta nya vägar för att göra musik-
skolan lockande för nya elever. Musikskolan lever i konkurrens 
om ungdomarna med andra fritidsaktiviteter, till exempel 
idrottsklubbarna.
-Det måste också finnas något för dem som inte vill hålla på 
med idrott, säger Dennis Friberg, lärare i piano och slagverk.

Musikskolan syns och hörs på stan
Musikskolan försöker synas så ofta den kan ute bland Åmåls-
borna. Sambatåget är ett exempel som både hörs och syns. 
Svängiga Åmål Big Band gör ibland krogspelningar och blåsor-
kestrarna brukar spela på gator och torg vid olika evenemang i 
Åmål. De senaste åren har musikskolan samarbetat med stads-
musikkåren som nu kan se en fin återväxt av yngre musiker.
-Vi har moderniserat stadsmusikkåren och infört modernare 
låtar. Vi gör mest sittande konserter vilket innebär att vi även 
kunnat ta med stråkar, berättar Fredrik Myrén som är dirigent i 
musikkåren.

Orkestrar för alla nivåer
För nybörjare i musikskolan finns det flera orkestrar de kan 
delta i. Gitarrorkester, rockblås och stråkgruppen är några 
exempel. De som har spelat i några år kan fortsätta i The Magic 
Players eller Wenern Brass och så småningom även gå vidare 
till Åmål Big Band och Åmåls Stadsmusikkår.
Antalet elever i musikskolan har minskat något de senaste 

åren, men skolan har ungefär lika många undervisningstimmar 
per år som tidigare.
Det har skett en förändring, från kvantitet till kvalitet. Färre 
elever spelar fler timmar i musikskolan. Några elever spelar 
flera instrument och några av dem deltar i flera orkestrar.
-Man kan förutom att spela ett instrument även lära sig att 
skriva låtar i musikproduktionskursen, säger musikläraren 
Charlotte Ellénius.
Idag brukar de flesta börja spela i 8-9 årsåldern, men enligt 
musiklärarna skulle barnen kunna börja spela ett instrument 
vid 4-5 årsåldern.
-Det finns idag specialbyggda saxofoner för små barn, berättar 
Fredrik Myrén.

Fakta om musikskolan
Kommunala musikskolan har bedrivits i mer organiserad form 
sedan början av 1960-talet. Det var då kommunen beslutade 
att anställa en musikledare. Undervisningen bedrevs, förutom 
i skolorna, i Huset fram till 2001. Då gick flyttlasset till det om- 
och tillbyggda Karlbergsgymnasiet, där lokalerna delas med 
estetiska programmet.

Musikskolan har idag drygt 200 kursdeltagare fördelade på: 
blåslek, musikproduktion, gitarr, elgitarr, piano, keyboard, 
stråkinstrument, brassinstrument, träblåsinstrument och 
slagverk.
Att delta i musikskolans instrumentkurser kostar 720 kronor 
per termin, medan blåslek har halva terminsavgiften. Vuxna 
elever tas in i mån av plats och de får betala 1025 kr per ter-
min. Eventuell hyra av instrument tillkommer.

Vill du veta mer om musikskolan?
Mer information om musikskola finns på vår hemsida  
www.amal.se/kultur-fritid/musikskolan/
Du är också välkommen att kontakta Charlotte Ellénius på  
telefon 0532- 172 98 eller via e-post till  
charlotte.ellenius@amal.se

Musikskolan – en svängig 
väg till gemenskap

”Man kan förutom att spela ett instrument 
även lära sig att skriva låtar i musikproduk-
tionskursen.”

- Charlotte Ellénius
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Personal i Åmåls musikskola: Charlotte Ellénius tvärflöjt och blåslek, Jörgen Johansson brassinstrument och blåslek, Fredrik Myrén saxofon, klarinett, Bengt Malmén musikassis-
tent, Dennis Friberg piano, keyboard, slagverk, musikproduktion, Per-Uno Skoog stråkinstrument, piano, keyboard, gitarr, Dennis Bromander gitarr, elbas, elgitarr. 

Här ses en av de många ensemblerna i musikskolan.
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Personal i Åmåls musikskola: Charlotte Ellénius tvärflöjt och blåslek, Jörgen Johansson brassinstrument och blåslek, Fredrik Myrén saxofon, klarinett, Bengt Malmén musikassis-
tent, Dennis Friberg piano, keyboard, slagverk, musikproduktion, Per-Uno Skoog stråkinstrument, piano, keyboard, gitarr, Dennis Bromander gitarr, elbas, elgitarr. 

Här ses en av de många ensemblerna i musikskolan.
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Efterlängtade lokaler för 
räddningstjänsten
En ny förrådsbyggnad utanför brandstationen för mate-
riel, bandvagnar, båtar och en ny tvätthall håller på att 
färdigställas i dagarna. Samtidigt pågår som bäst projek-
teringen av en större ombyggnad på brandstationen.
-Det här är välbehövligt, säger Lars-Ove Öhrn, tillförord-
nad räddningschef.

Den tidigare industrilokalen på Nygårdvägen 5 togs i bruk som 
brandstation i mitten av 1970-talet. Lokalen anpassades till 
dåvarande brandkårens behov. Två utbyggnader har därefter 
gjorts under åren. I mitten av 1980-talet byggdes stationen ut 
första gången. Lokalerna utökades med samlingslokal, mo-
tionsrum och kontor. I början av 1990-talet gjordes nästa ut-
byggnad. Då med en komplett räddningscentral. Den innehål-
ler bland annat skyddsrum, ledningscentral, kök och utrustning 
för reservkraft.

Förråd från gamla soptippen
Förrådsfrågan för all materiel som inte kan förvaras inne på 
brandstationen löstes från början genom att fordonsförråden 
från gamla soptippen i Åmål ställdes upp på planen mittemot 
brandstationen. Där har de gamla tälten tjänat som förråd 
sedan fram tills i år då de jämnades med marken. 

Nya garage och tvätthall
Den 1 augusti var det byggstart för den nya och betydligt mer 
ändamålsenliga förrådsbyggnaden. Allt material har under 
byggtiden förvarats på olika förråd i Åmål. 
-Den kommer att användas som förråd, garage och tvätthall. Vi 
tycker nog alla att det här var behövligt, säger Lars- Ove Öhrn, 
tillförordnad räddningschef.

Större ombyggnad planeras
Samtidigt finns det planer på en större ombyggnation av själv 
brandstationen i etapp 2. Brandstationens ägare Åmåls kom-
munfastigheter AB håller som bäst på med projekteringen som 
kommer att innebära av ganska omfattande förändringar.
-Personalutrymmena uppfyller inte dagens krav. Det finns till 
exempel inga ordentliga omklädningsrum och duschutrymmen 
för våra kvinnliga brandmän. Förutom invändig ombyggna-
tion av dusch- och omklädningsrum, kontor, tvättstuga, gym, 
omklädningsrum för larmställ och upprustning av vagnhall så 
planeras det även för fasadarbeten, säger Lars-Ove Öhrn.
Några politiska beslut är ännu inte fattade för etapp 2. 

Räddningstjänstens dagtidspersonal: Lars- Ove Öhrn (tillförordnad räddningschef) Patrik Appelgren, Eva Jansson,  
Tommy Kihlberg. 
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Fler sagoläsare behövs
Varje vecka jobbar frivilliga med att läsa sagor för barn 
på biblioteket och på förskolor i Åmål. Även hos Tomte-
bobarnen i Tösse är det sagoläsning varje vecka. Åmåls-
magasinet hälsade på.

Sagotanten Kerstin Grundberg är efterlängtad när hon knackar 
på hos Tomtebobarnen klocka nio varje onsdag. När Åmåls-
magasinet hälsar på är det fem barn som sätter sig tillrätta 
i sagosoffan. De sitter tätt runt Kerstin för att kunna se bra i 
boken som hon just har öppnat. Den här dagen läser hon Till-
sammans kan vi. Den handlar hur vi kan samarbeta. 
-Vi har bra kontakt med barnbibliotekarien som hjälper oss 
med böcker. Vi träffas på biblioteket men vi väljer själva böck-
erna. Vi brukar hinna läsa en bok varje gång. Det tar cirka en 
halvtimme. Jag åker till samma ställe varje vecka. Jag är deras 
sagotant, berättar Kerstin Grundberg.

Hoppas på nya sagofarbröder
Hon och åtta andra frivilliga sagoläsare ingår i det som kallas 
Allas barnbarn. Det är en av den kommunala frivilligcentralen 

Samverkets många verksamheter.
Nu hoppas Kerstin Grundberg och hennes kollegor att fler kan 
tänka sig att bli sagotanter och sagofarbröder.
-Vi hade några sagofarbröder tidigare men just nu har vi ingen. 
Målet är att vi även ska ha sagofarbröder. Det här är väldigt 
roligt och ett sätt att träffas över generationerna. Men man 
måste tycka om böcker själv, säger hon.

Regelbundna träffar
Kerstin Grundberg förklarar att alla nya sagoläsare får gå en 
studiecirkel. Där tas olika ämnen upp, till exempel moralisk 
tystnadsplikt. Sagoläsarna träffas sedan regelbundet för att ge 
varandra tips, idéer och stötta varandra. Allas barnbarn har 
funnits sedan 2008. 

Är du intresserad av att bli sagotant eller sagofarbror?
Då kan du kontakta Åsa Bodmark på Samverket för mer infor-
mation. Hon har telefon 0532- 171 42, e-post  
asa.bodmark@amal.se

”Vi hade några sagofarbröder tidigare 
men just nu har vi ingen.”

- Kerstin Grundberg

Tössebobarnen har samlat runt Kerstin Grundberg för att lyssna på veckans saga. Alvina Karlsson, Sara Eriksson, Frida Eriksson, Ludvig Englund.  
Lukas Larsson saknas på bilden.
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Elever och brukare 
driver Café Karlberg
Sedan snart ett år tillbaka drivs kafeterian av Karlbergs-
gymnasiet och kommunens LSS-enhet tillsammans. 
Det lyckade samarbetet har fått både människor och 
verksamheten att växa.

Förra årets inleddes ett samarbete mellan Karlbergsgymnasiet 
och LSS-enheten på initiativ av skolans rektor Roger Engström 
och LSS-enhetens chef Johan Fritz. Tanken var att utveckla den 
dagliga verksamheten för brukare och eleverna på gymnasies-
ärskolans program handel och service.

Lyckad satsning
I december förra året öppnade Café Karlberg. Snart ett år se-
nare har man mycket positiva erfarenheter från en verksamhet 
där både människor och verksamheten har växt.
-Det är helt fantastiskt med en daglig verksamhet i den här 
regin, summerar LSS-handledaren Arjana Jonsson.

”Jättebra praktik för våra elever”
Café Karlberg är öppet kl. 8 -15 varje vardag och riktar sig till 
eleverna på Karlbergsgymnasiet. Tre dagar i veckan är det två 
brukare som driver caféet. Övriga två dagar är det 6-7 elever 
på handels- och serviceprogrammet som driver verksamheten. 
En av dagarna arbetar de med administrativa uppgifter. 

-För våra elever är det jättebra praktik och vi kan väva in den i 
våra kurser. Det är en väldigt rolig verksamhet, säger läraren på 
handels och serviceprogrammet Jonas Angerud.

Närmare 100 smörgåsar varje dag
Karlbergseleverna tycker om det som säljs i caféet. De nygjorda 
mackorna är storsäljare och det går år cirka 80 mackor per 
dag. I sortimentet finns också frukt, godis och diverse drycker 
att välja bland. För att hålla ett hälsosammare sortiment säljs 
däremot inga energidrycker. Allt säljs till självkostnadspris.
-Vi ska inte gå med vinst. De gånger vi har gjort en liten vinst 
har det återinvesterats i caféet, säger Jonas Angerud.

Stor eloge till Karlbergseleverna
Arjana Jonsson poängetar det trevliga bemötandet caféperso-
nalen får av Karlbergseleverna.
-Eleverna bemöter brukarna på ett fantastiskt sätt. De hjälper 
också till om det behövs någon gång.
I anslutning till caféet sköter den dagliga verksamheten även 
tillverkningen av id-brickor till kommunens personal, till exem-
pel hemtjänsten.

Café Karlberg är populärt bland eleverna och även bland lärarna. Här är det Sven-Olof Ek, lärare på industritekniska programmet, 
som hämtar en beställning av kaffe och kakor. Bakom disken syns Christer, handledaren Arjana och Marita.

Vill du veta mer om kommunernas  
sommarväxter?
Kontakta kundtjänst Säffle-Åmål teknik- och fritids-
förvaltning på telefon 0533-681750
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Öppna en lucka och var med om en upplevelse! Den 
30 oktober startade försäljningen av Åmåls julkalender 
2014 i en rad butiker i Åmål. Priset är 30 kr där allt över-
skott går till barncancerfonden.

Åmåls kommun har tillsammans med Åmål handel skapat 
Åmåls julkalender. 
Under varje lucka står ett klockslag och en plats. Vid tidpunk-
ten kommer en hemlig aktivitet att ske på den angivna platsen.
Årets vackra kalendermotiv har illustrerats av Annica Hedborg, 
på Hedborg färg och form. 2 000 kalendrar har tryckts och det 
är kommunens dagliga verksamhet Opus inom LSS som har 
jobbat med att klistra ihop fram- och baksida. Under vintern 
anordnar kommunen en fototävling där vinnarbilden kommer 
att omvandlas till en illustration av Annica Hedborg. Den kom-
mer att pryda framsidan på nästa års kalender. Förutom äran 
får också vinnaren Annica Hedborgs originalakvarell. E-posta 
din bästa vinterbild till ulrika.abrahamsson@amal.se.  
Senast 31 mars 2015 vill vi ha ditt tävlingsbidrag.

Julkalendrarna kan du köpa på:
• Coop
• Coop Nära
• Elkedjan
• Handelshuset (Fågelmyren)
• Ica Supermarket
• Intersport
• Skinn-Metro
• Skomakaren i Åmål
• Stilmagazinet
• Walk on shoes
• Åmåls bok- och pappershandel
• Åmåls kulturhus (biblioteket)
• Åmåls stadshotell

Åmåls julkalender 
ny tradition

Flera personer på kommunens dagcenter Opus har jobbat med att klistra ihop fram-och baksidan på 2000 kalendrar. 
Habiliteringshandläggaren Ann-Katrin Elofsson och Agneta Andersson visar hur det går till att limma kalendrar. 
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Yvonne har koll på 
restaurangerna

Drömmer du om att starta restaurang eller pub där du 
vill kunna servera alkohol? Kommunens alkoholhand-
läggare Yvonne Pettersson utreder ansökningar och 
kontrollerar de ställen som har tillstånd. Här förklarar 
hon vad som gäller.

Så här går ansökningen till i korta drag
Hittar du en bra lokal och vill söka stadigvarande serverings-
tillstånd måste du först registrera ett företag. Det kan vara en 
enskild firma, handelsbolag eller ett aktiebolag.
-Du kan anmäla dig till Bolagsverket eller Skatteverket, men 
det bästa är att höra av sig till kommunens näringslivsenhet för 
hjälp och stöd, förklarar Yvonne Pettersson.

I Åmåls kommun är det politikerna i vård- och omsorgsnämn-
den som fattar beslut om att ge serveringstillstånd. Beslutet 
fattar de utifrån den utredning som Yvonne Pettersson har 
gjort kring den som söker tillstånd. Bland annat måste lokalen 
ha ett kök där det går att tillreda ett varierat matutbud.

Kunskaper behövs
-Det ska finnas minst två förrätter, fem huvudrätter och två 
efterrätter att erbjuda gästerna, informerar Yvonne Pettersson.
För att få tillstånd gäller även att man ska ha godkänt på ett 
kunskapsprov som innehåller 60 frågor om bland annat matut-
bud, utrustning, servering och tillsyn. Även kunskap om bokfö-
ring och livsmedelhantering är nödvändig. Den som har fått ett 
stadigvarande serveringstillstånd har också möjlighet att ställa 
upp spelautomater från Svenska spel i sin lokal.
-Tänk på att kontrollera så att det inte blir olagliga spel som 
sätts upp från andra leverantörer än Svenska spel, påpekar 
Yvonne Pettersson.

Tillfälligt tillstånd vid evenemang
Vid större evenemang i kommunen finns det möjlighet att söka 
tillfälligt serveringstillstånd.
-Oavsett om du redan har ett stadigvarande serveringstillstånd, 
eller om du  bara vill ha ett öltält några dagar ska du ansöka 
om ett tillfälligt tillstånd.

Rätten att besluta om tillfälliga serveringstillstånd har politi-
kerna överlåtit på Yvonne Pettersson. Inför sommaren vill en 
del föreningar söka tillfälliga tillstånd och några restauranger 
vill utöka sina tillstånd, till exempel under bluesfestivalen. 

Hur ser det ut runt borden?
Förutom utredningar av ansökningar arbetar Yvonne med till-
syn och kontroll av restauranger. Hennes arbete som alkohol-
handläggare omfattar samtliga Dalslandskommuner så det blir 
en hel del resande. Kontoret har hon i Mellerud. Hon berättar 
att kontrollerna ofta sker i samarbete med Skatteverket och 
Polisen. I Åmål gjorde hon en kontroll under bluesfestivalen.
-Jag gjorde en tillsyn under torsdagen i Kulturmagasinet. Där 
fanns inget att anmärka på, säger hon.
Vid kontroller på restauranger är det olika saker Yvonne tittar 
efter, saker som signalerar om stället sköts på ett bra sätt.
-Det första jag brukar kontrollera är hur det ser ut runt borden 
och hur kunderna beter sig, att det inte är för berusade. Det 
också finnas en blandning av sorterna i baren. Man får inte 
göra reklam för en sort, det kallas för animering, berättar 
Yvonne.

Kontroll även av tobak
Yvonne ansvarar även för kontroller av tobaks- och folkölsför-
säljning. De som vill sälja folköl i sin restaurang eller i butik ska 
anmäla det till kommunen. Detsamma gäller för de som vill 
sälja tobak.
I Åmåls kommun finns det för närvarande 19 serveringstill-
stånd. Yvonne konstaterar att de allra flesta sköter sig. De bris-
ter som har framkommit vid tillsyner har handlat om brister i 
personalförteckningen. I den ska all tjänstgörande personal vid 
det aktuella tillfället vara registrerade. När det gäller folköls-
och tobaksförsäljningsställen är det totalt 14 stycken varav 
samtliga har tobak och 12 av dem säljer folköl.

”Oavsett om du redan har ett stadigvarande 
serveringstillstånd, eller om du bara vill ha 
ett öltält några dagar ska du ansöka om ett 
tillfälligt tillstånd.”

- Yvonne Pettersson
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Sedan den 1 augusti är Åmåls kommun centrum i Dals-
land för frågor som rör familjehem och familjerätt. Nu 
görs en inventering för att hitta fler familjer som kan 
tänka sig att vara familjehem eller kontaktfamiljer.

Den 1 augusti startade Norra Dalslands familjerätts- och 
familjehemsenhet. Enheten är placerad i Åmål i lokaler vid 
Ekbacken och servar Åmåls, Bengtsfors, Melleruds och Dals Eds 
kommuner. På enheten jobbar fem personer. Två av dem job-
bar med familjerättsfrågor och övriga tre med familjehem och 
kontaktfamiljer. 

Detta är familjerätt
Exempel på familjerättsliga arbetsuppgifter är vårdnads-, 
boende- och umgängesutredningar, adoptionsärenden, fa-
derskapsutredningar och samarbetssamtal. Samarbetssamtal 
erbjuds till separerade föräldrar i syfte att nå samförståndslös-
ningar kring gemensamma barn, t ex var barnet ska bo eller 
hur umgänget ska se ut. Statistiken visar att samarbetssamta-
len fungerar mycket bra.
-Vi har i år haft 17 par i samtal, 13 av dem hittade egna lös-
ningar, berättar Anna Agdur samordnare för den nya enheten.

Har din familj funderat på 
att bli kontaktfamilj eller 
familjehem?

”Tanken är att vi ska bygga upp en bank 
med familjehem och kontaktfamiljer som 
vi kan utreda och förbereda för att kunna ta 
emot barn.”

- Anna Agdur
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Så fungerar ett familjehem
De tre familjehemssekreterarna arbetar med att tillhandahålla 
familjehem och kontaktfamiljer åt de fyra kommunerna. I 
uppdraget ingår att utreda, stötta och utbilda familjehemmen 
och kontaktfamiljerna. Ett familjehem har till uppgift att ta 
emot ett barn eller en ungdom i sitt hem över en längre tid. En 
kontaktfamilj tar emot ett barn kanske ett eller ett par gånger 
i månaden. Nu pågår en inventering av tillgången till familje-
hem. Det geografiska området omfattar Dalsland och delar av 
Värmland.
-Tanken är att vi ska bygga upp en bank med familjehem och 
kontaktfamiljer som vi kan utreda och förbereda för att kunna 
ta emot barn. Vi vill ha en hög kvalitet på våra familjehem. 
Att vara familjehem kräver ett stort engagemang. Man ska ha 
kontakt med till exempel skola och barnhälsovård, säger Anna 
Agdur.

Möjlighet att göra en insats
Hon konstaterar att det är svårt att få tag i familjehem. Innan 
ett familjehem godkänns görs rutinkontroller hos olika myndig-
heter, bland annat för att kontrollera att ekonomin är stabil och 
att ingen brottslighet har förekommit. Anna Agdur poängterar 
att ett familjehem inte förbinder sig att ta emot barn- eller 
ungdomar.

-Vi för alltid en diskussion med familjehemmet. Det är mycket 
som måste stämma. Familjehemmet kanske har egna barn 
sedan tidigare och då kan det vara viktigt att åldrarna stämmer 
överens, säger Anna Agdur.

Vill du bli familjehem eller kontaktfamilj?
Det behövs fler familjehem och kontaktfamiljer. Är du och din 
familj intresserad? Även ett ensamhushåll kan bli kontaktfamilj. 
Som familjehem eller kontaktfamilj får du ersättning för de 
kostnader du har för barnet eller ungdomen, t.ex. för mat och 
kläder. Du får också ett arvode som bestäms för varje familje-
hem eller kontaktfamilj beroende på hur uppdraget ser ut.

Vill du veta mer om familjehem eller hur det  
fungerar att vara kontaktfamilj?  
Då är du välkommen att kontakta samordnare Anna Agdur, 
telefon 0532-170 21, e-post anna.agdur@amal.se

 
Personalen: Sandra Bokhult (familjehem), Daniel Larsson (familjehem), Anna 
Agdur (samordnare), Katarina Ackman (familjerätt), Irene Ottosson (familje-
hem) och Simone Geerts (familjerätt).
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Kommunfullmäktige  
2014-2018
Efter valet i september har de nya ledamöterna i kommunfull-
mäktige börjat sitt arbete. Den nya mandatperioden började 
den 15 oktober och då hade nya fullmäktige sitt första möte. 
Då valdes ordförande, och förste och andre två vice ordförande 
för fullmäktige. Ordföranden bestämmer vilka ärenden som 
ska behandlas och ser också till att det är ordning på mötena. 
Vid det första mötet valdes också en valberedning och fem 
revisorer. Valberedningen ska jobba med att ta fram förslag på 

vilka politiker som ska arbeta kommunens olika nämnder. Den 
ska också lämna förslag på politiska representanter i de kom-
munala bolagen Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i 
Åmåls AB samt flera kommungemensamma organ. Ett sådant 
är Dalslands turist AB. Det är sedan kommunfullmäktige som 
beslutar om förslaget från valberedningen. Mandatperioden 
för de nyvalda politikerna i kommunstyrelsen, nämnderna och 
bolagen börjar vid årsskiftet.

Ewa Arvidsson Michael Karlsson Abetare Lulaj Doretina LulajBarbro Axelsson 

Laila Andrén (S)  
Ordförande fullmäktige

Lotta Robertsson Harén (MP) 
Förste vice ordförande

Leif Aronsson (C)  
Andre vice ordförande

Fredrik Bengtsson

Göran Karlsson Mikael Norén Olof Eriksson Ida Carlson Glavmo Rolf Lindström Sofia Karlsson

Willhelm BodmarkTommy Lerhman Peter Sund Rolf Bergström
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 verigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Anne Sörqvist Kjell Kaså Kurt Svensson Sven Callenberg Lars Ottosson

Ann Ottoson Michael Karlsson Ulla BerneJonatan Malm

Håkan Sandberg Jan-Eric Thorin Christer Törnell 

Tomas LindströmAlf Alfredsson

Partipolitiskt obunden

Thomas Olson

Kom och lyssna på  
fullmäktige!
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
organ. Fullmäktige består av 35 ledamöter och har möte 
en gång per månad, normalt sista onsdagen i varje månad. 
Alla möten är offentliga. Välkommen att lyssna på debatter 
och beslut i fullmäktigesalen på våning 3 stadshuset. På vår 
hemsida www.amal.se under fliken politik och nämnder 
kan du bland annat läsa om vilka ärenden som tas upp på 
fullmäktiges möten.

Johan Paulsson
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Fengersfors förskola jobbar 
aktivt med utemiljön
Vattenstation, klättervägg och lekskepp. Kreativiteten är 
stor i Fengersfors nya förskola, mycket tack vare samar-
betet med föräldrarna. Lekmiljön byggs för att stimulera 
till fysisk aktivitet.

Efter många år i tillfälliga lokaler kunde Fengersfors förskola 
flytta in i nya lokaler vid Fengersfors skola. Drygt ett år efter 
flytten har personalen och föräldrarna hunnit skapa många 
spännande inslag på lekytan utanför förskolan.

Lekskepp från Fengersfors
Det mest iögonfallande är nog lekskeppet Zanzibar. Skeppet 
som är tillverkat av företaget Tredimensionell form inne på Not 
Quites område i Fengersfors lockar till spontan lek och klätterä-
ventyr. Förskolan arbetar annars med att hitta egna kreativa 
lösningar. Det gör de till exempel genom att använda färdigt 
material på nya sätt och utnyttja det som finns i utomhusmil-
jön. Förskolläraren Susanne Andersson visar runt bland flera 
mycket kreativa lekstationer.

Klättervägg och vattenstation
Väggen till ett förråd ha fått rollen som klättervägg. Två lastpal-
lar uppställda i vinkel mitt på gräsmattan fungerar fint som 
vattenstation. Där kan barnen kan experimentera med grytor 
och slevar. Vid en annan station finns en låg trappa, också den 
uppbyggd av lastpallar.
-Vi vill inte jobba med för mycket färdiga leksaker utan ta vara 
på det som finns. Vi har fått många tips och idéer av föräld-
rarna, säger Susanne Andersson.
Det sjuder av idéer för att göra barnens utomhusaktiviteter 

mer stimulerande och samtidigt bygga in fysiskt aktivitet i 
leken.
-Vi har skapat ett odlingsutrymme och även en kompost som vi 
ska dra igång till våren, berättar Susanne Andersson.

Sunda tråden för bättre hälsa
Det är ingen slump att många av lekstationerna på förskolan 
lockar till fysisk aktivitet. Fengersfors förskola är en av tre 
förskolor i kommunen som ingår i det 2-åriga hälsoprojektet 
Sunda tråden. Övriga förskolor är Elisebergs förskola och Örnäs 
förskola. En utemiljögrupp träffas regelbundet där också en 
landskapsarkitekt ingår. Från arkitekten har gruppen fått tips 
och idéer på hur utemiljön kan utnyttjas bättre för att locka till 
rörelselek.

Övervikt bland 4-åringar
Bakgrunden till Sunda tråden är den rapport från 4-årskontrol-
ler i Dalsland som visar att många barn dras med övervikt, i 
vissa fall fetma. Sunda tråden är inte bara en fråga för kom-
munen. Till exempel medverkar Folktandvården och Svenska 
kyrkan. I väntrummet hos Folktandvården finns en sockerut-
ställning som visar hur mycket dolt socker det finns i läsk och 
andra livsmedel. Projektet Sunda tråden avslutas vid årsskiftet 
men det hälsofrämjande arbetet fortsätter. Efter årsskiftet 
utvidgas målgruppen. Åmåls kommun kommer nästa år att 
driva pilotprojektet Ung livsstil. Det vänder sig till elever från 
förskolan till gymnasiet. 
-Vi utökar med en ny tråd. Ung livsstil kommer även att om 
frågor kring droger, tobak och alkohol, säger folkhälsostrateg 
Ann-Kristin Lövqvist.

Lekskeppet är mycket populärt att klättra i. Skeppet erbjuder också egna vrår för den som vill vara för sig själv en stund.  
Susanne Andersson (förskollärare), Lovi Wahlström, Hedvig Slättne Aneér, Gabriel Alexandersson och Wilma Holm.
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Tio lägenheter bokade i 
Åmåls Brygga
Det är många intressenter som har hört av sig angående 
detta spännande projekt, och just nu är tio lägenheter 
bokade. Det säger fastighetsmäklaren Maria Larsson på 
Fastighetsbyrån Åmål-Säffle.

Försäljningen pågår för fullt av de 29 lägenheterna i etapp 1 av 
Åmåls Brygga vid småbåtshamnen i Åmål. 
Fastighetsmäklaren Maria Larsson berättar att flera intressen-
ter också har meddelat att de vill vara med när nästa hus skall 
byggas. 
-Fantastiskt att några redan väntar på hus 2 och 3! Detta ger 
ännu mer energi till oss att jobba vidare så att Åmåls Brygga 
blir verklighet, säger hon.

Flera från andra delar av Sverige har hört av sig
Vilka är det som har bokat de första lägenheterna?
-Det är de som redan idag bor fräscht och söker ett likvärdigt, 
attraktivt boende som dessutom ska vara bekvämt med hiss. 
En del bor just nu i villor och lägenheter i Åmål, några bor på 
landsbygden. Flera intressenter från andra delar av Sverige har 
hört av sig och även några norrmän har visat intresse, berättar 
Maria Larsson.

70 lägenheter byggs i Åmåls brygga
Åmåls brygga kommer att utvecklas i tre etapper med tre 
byggnader vid småbåtshamnen. Den första etappen närmast 
centrum kommer att innehålla 29 lägenheter. De varierar i 
storlek från två rum och kök till fyror. Lägenheterna har öppna 
planlösningar med utblickar mot vattnet. En stor inglasad bal-
kong på minst 12 kvadratmeter är en gemensam nämnare för 
alla bostäderna. Etapp två kommer att innehålla 23 lägenheter 
och etapp tre 18 lägenheter. Totalt kommer de tre fastighe-
terna i Åmåls brygga att omfatta 70 lägenheter. Alla säljs som 
bostadsrätter genom Fastighetsbyrån Åmål-Säffle.

Roligt arbete för mäklarna
Maria Larsson tycker att det redan från första dagen har varit 
mycket spännande och roligt att jobba med Åmåls brygga. 
-Vi har känt att de flesta vi träffat under arbetets gång har varit 
mycket positiva och det känns som att alla vill att Åmåls Brygga 
ska bli av. Nu hoppas vi på att även de sista tolv lägenheterna 
bokas så att Norden Etablering AB ska kunna starta bygget så 
snart som möjligt, säger Maria Larsson.

Illustration: Contekton Arkitekter Fyrstad AB

Så här trivsamt kommer det att se ut vid A-hamnen när alla tre etapper i Åmåls Brygga är färdigbyggda.
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Näringsliv och handel 
tycker till om kommunen
”Vi är lite unika i Åmål med så korta kommunikations-
vägar till ledande politiker och tjänstemän”. Det tycker 
Kjell Fagerström, ordförande i Åmåls industriförening, 
när han betygssätter kontakterna med Åmåls kommun. 
Här kan du läsa om vad näringsliv och handel anser om 
kontakterna med kommunen.

Kommunens tillväxtenhet har ett nära samarbete med Företa-
garna Åmål, Åmål Handel och Åmåls Industriförening i så gott 
som allt som rör näringslivsfrågorna i kommunen. 
Bland annat har kommunens näringslivsprogram arbetats fram 
tillsammans med näringslivsföreningarna och övrigt näringsliv.
Exempel på konkret samarbete är gemensamma arrangemang 
som frukostmöten, föreläsningar och evenemang där Åmålsda-
gen är ett bra exempel.
-Under året har näringslivet tagit en aktiv del i arbetet för ett 
bättre företagsklimat i kommunen. Vi har haft ett antal givande 
dialogmöten under ledning av Västsvenska Handelskammaren, 
berättar Marianne Carlsson näringslivsutvecklare i Åmåls  
kommun.
Åmålsmagasinet frågade företrädarna för tre största företagar-
föreningarna i Åmål hur de upplever stöttningen från kommu-
nen.

Det här tycker Åmåls industriförening 
Kjell Fagerström är vd för Åmålsföretaget Elasto AB och han är 
ordförande i Åmåls industriförening med ett 30-tal medlems-
företag. Han tycker att Åmål är närmast unikt genom de korta 
vägarna till kommunledningen och ledande tjänstemän. 
-Jag vill verkligen säga att vi har unika möjligheter till kontak-
ter med kommunen. Jag är mycket nöjd med att jag kan ringa 
direkt till kommunalrådet med frågor och säga vad jag tycker, 
säger han.
Kjell Fagerström konstaterar att alla medlemsföretagen har 
stora möjligheter till bra dialog med kommunen.

Det här tycker Företagarna Åmål
Fredrik Pettersson äger Åmålsföretaget Ebbe Grävare AB och 
är ordförande i organisationen Företagarna Åmål. Den har ett 

70-tal medlemsföretag där flertalet är företag med upp till fem 
anställda. Så här tycker han om samarbetet med Åmåls kom-
mun:
-Jag tycker vi har ett bra gehör från kommunen. Så fort vi ska 
genomföra en aktivitet så får vi support och stöttning. Inte 
ekonomsikt, utan det kan vara hjälp att ta emot anmälningar 
till evenemang eller att sprida inbjudningar. Det är ett enormt 
värdefullt arbete som är svårt att hinna med när du har ett litet 
företag med få anställda, säger Fredrik Pettersson.

Det här tycker Åmål handel
Roar Strömsheim har varit ordförande i Åmål handel i cirka 5 
år. Företaget Skomakaren i Åmål öppnade han i augusti 2006. 
På den korta tiden har antalet medlemsföretag ökat från 14 till 
52, eller 70 procent av möjliga medlemsföretag inom handeln 
i Åmål.
-För mig har det aldrig varit några problem att få kontakt med 
rätt personer i kommunen. När jag flyttade hit 2006 fick jag 
snabb hjälp med kontakter till fastighetsägare. Vi har också fått 
den bästa stöttningen vi kan önska oss när kommunen besluta-
de att anställa en centrumutvecklare. Vi har fått ett bollplank, 
en pådrivare och hjälp med praktiskt arbetet som vi inte kan 
göra, säger Roar Strömsheim.

Vill du veta mer om hur kommunen arbetar  
tillsammans med näringslivet och handeln?  
Då kan du kontakt vår näringslivsutvecklare Marianne Carlsson 
på telefon 0532-170 26, epost marianne.carlsson@amal.se  
eller centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson på telefon  
0532-174 45, epost ulrika.abrahamsson@amal.se.

På bilden: Roar Strömsheim (Åmål Handel), Fredrik Pettersson (Företagarna 
Åmål) och Kjell Fagerström (Åmåls industriförening).

”Under året har näringslivet tagit en aktiv 
del i arbetet för ett bättre företagsklimat i 
kommunen.”

- Marianne Carlsson
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Fler ekologiska och rättvise-
märkta varor i kommunens kök 
Mjölk, fil och yoghurt i kommunens kök  är numera 
ekologiska liksom bananer, te och kaffe som dessutom 
är rättvisemärkta. Åmåls Kommun har tillsammans med 
övriga Dalslandskommuner samt Säffle och Årjängs 
kommuner upphandlat livsmedel i ett avtal som sträck-
er sig fram till våren 2017.

Från 1 maj i år gäller nya och tuffare krav på de livsmedel som 
används i skolor och inom äldreomsorgen i Åmåls kommun. En 
gemensam livsmedelspolicy används som styrdokument för att 
säkerställa hög livsmedelskvalitet. I den senaste upphandling-
en har också Miljöstyrningsrådets krav och riktlinjer använts, 
vilket innefattar:

• Hög livsmedelskvalité
• God djuromsorg, i alla led
• Miljöhänsyn
• Etisk upphandling, - mänskliga rättigheter

Höga krav på djurskyddet
-Vi har genom ett aktivt arbete med upphandlingen ökat förut-
sättningarna för att kommunerna i Dalsland och Säffle, Årjäng 
får livsmedel av mycket hög kvalitet. Vi jobbar för att produk-
terna ska vara så rena som möjligt från tillsatser. Exempelvis 
får transfetter och glutamat inte förekomma. Vi ställer också så 
höga djursskyddskrav att vi nästan uteslutande har svensk kött 
med i vårt avtal, berättar Elisabeth Eskfelt, kostchef i Åmåls 
kommun.

Ekologiskt och rättvisemärkt
Upphandlingsgruppen har också arbetat i nära kontakt med 
lokala producenter för att skapa förutsättningar för dessa att 
kunna lämna anbudssvar.
-Vår målsättning på sikt är ökad andel inköp av regionalprodu-
cerade och ekologiska livsmedel, säger Elisabeth Eskfelt.
Nytt i avtalet är att all mjölk, fil och yoghurt är ekologiska 
liksom bananer, kaffe, te och kakao som dessutom är rättvise-
märkta.

Färre transporter till kommunens kök
Antalet transporter till kommunens kök har också reducerats 
tack vare en medveten satsning på att jobba med så få gros-
sister som möjligt.
-Vi har kontinuerlig kontakt med grossisterna för att komplet-
tera  med produkter som uppfyller våra krav eller plocka bort 
dem som inte uppfyller våra krav. På så sätt arbetar vi aktivt 
med avtalet under avtalsperioden, förklarar Elisabeth Eskfelt.

Bra kvalitet på varorna
Hon berättar att upphandlingsgruppen är nöjd med resultatet 
av upphandlingen.
-Att politikerna har stått bakom våra beslut har gjort arbetet 
lättare och vi anser oss ha bra kvalitet på de varor som vi har i 
vårt avtal.

Vill du veta mer om kommunens livsmedel?  
Då kan du kontakta kostchef Elisabeth Eskfelt, på telefon  
0532-171 85, e-post elisabeth.eskfelt@amal.se

Kostchefen Elisabeth Eskfelt besöker kokerskorna på Åmålsgården: Birgitta Sehlstedt, Marie Bergman och Susanne Carlsson. Övrig personal i köket är: Muska 
Selimovic, Susanne Kristoffersson, Birgitta Kemppinen, Camilla Jakobsen, Dan Johansson, Evelina Andersson, Semka Ascic, Åsa Haren, Peter Halvorsen.
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Stadsnät i Åmål AB  
bygger fibernät 
För att klara framtidens IT-behov krävs ett snabbt och 
bra bredband.  I Åmål satsar nu det kommunala bolaget 
Stadsnät i Åmål AB på att bygga ut ett kraftfullt fibernät 
i tätorten.

I Åmåls kommun har det inte funnits något större intresse från 
marknaden att bygga ut fibernät. Det har gjorts vissa satsning-
ar, exempelvis i några bostadsrättsföreningar, men i övrigt så 
har ingen aktör varit villig att bygga i hela tätorten.

Åmåls kommun tog eget initiativ
Åmåls kommun tog ett beslut att själva bygga ut fiber i 
tätorten. Det kommunala bolaget Stadsnät i Åmål AB, Såab, bil-
dades och under sommaren 2014 gjordes en upphandling för 
fibernedläggning i Åmåls tätort.

Fastighetsägare erbjuds anslutning
Etapp 1 omfattar anslutning av alla kommunkoncernens 
fastigheter. Därutöver kommer fastighetsägare utmed förlägg-
ningen att erbjudas anslutning. Byggtiden är beräknad till cirka 
9 månader.
-Vi eftersträvar hela tiden samförläggning med de aktörer som 
finns i Åmål och i etapp 1 har vi samförlagt cirka 4 kilometer 
ledningsrör för fiber på industriområdet tillsammans med Vat-
tenfall. LBC Värm-Dal fick entreprenaden och i etapp 1 kommer 
vi att lägga ner ca 20 km ledningsrör för fiber, säger Magnus 
Dalsbo vd i Såab.

Planering för fortsatt utbyggnad
Magnus Dalsbo berättar att information om tidsplan, kostna-
der och tillgängliga tjänster kommer att finnas tillgängliga på 
hemsidan www.stadsnatamal.se. 
-Vi kommer också att informera er fastighetsägare som berörs 
av etapp 1 med möten och folders. 

Under vintern kommer en projektering att göras för etapp 2 
där vi fortsätter utbyggnaden av fiber i Åmåls tätort. 

Stamnät på landsbygden
Såab har även gjort en projektering av ett stamnät på lands-
byggden som ska ge fiberföreningarna möjlighet att bygga sina 
föreningsnät. Idag finns det sju aktiva föreningar på landsbyg-
den. Först ut är Fröskog fiberförening som redan är igång och 
bygger sitt nät. Du kan läsa mer om fiberföreningarna på:  
www.stadsnatamal.se. 

Fakta
• SÅAB bildades 2014
• Kostnad för etapp 1 är beräknad till cirka 6,5 miljoner kronor
• Ledningsrör/fiberlängd för etapp 1 är cirka 20 km
• Det finns ett mål att 90 % av alla hushåll och företag i landet  
   ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek år 2020.

SÅAB
Stadsnät i Åmål AB

stadsnatamal.se

Grävning för fiber på Kvarngatan. I grävmaskinen syns Tommy Lidberg 
från JP entreprenad.
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Karlbergselev laddar för 
svets-VM
Det måste vara något speciellt med industritekniska 
programmet på Karlbergsgymnasiet.
Jimmie Karlsson är den tredje eleven som har blivit 
svensk mästare i svetsteknik och som nått stora inter-
nationella framgångar. Nästa år tävlar han i yrkes-VM i 
Brasilien.
-Lärarna har stor del i framgången. De har varit otroligt 
hjälpsamma, säger han. 

I augusti nästa år åker Åmålsbon Jimmie Karlsson till Sao Paolo 
i Brasilien. Nej, det handlar inte om fotboll. I stället ställs han 
mot 41 medtävlare i yrkes-VM i svetsning. I början av oktober 
tog han silvermedalj i EM i franska staden Lille. Innan EM-fram-
gången kom han tvåa i Nordiska mästerskapen och i maj vann 
han SM i Umeå.

SM-seger biljett till EM och VM
SM-titeln gav en plats i yrkeslandslaget och biljetter både till 
EM och VM. Jimmie berättar om EM-tävlingen.
-Det var sju olika svetsmoment. Vi fick ett tidschema vi skulle 
hålla. När vi var klara fylldes kuben vi hade svetsat ihop med 
vatten och trycksattes med 70 bar för att kolla att den höll tätt. 
För Jimmie Karlsson räckte insatsen i Frankrike till ett mycket 
imponerande EM-silver. Efter lite återhämtning början han nu 
uppladdningen inför yrkes-VM Worldskills i Brasilien. 

Lärarna otroligt hjälpsamma
Jimmie Karlsson tog studenten på Karlbergsgymnasiet 2013 
efter tre år på industritekniska programmet. Därefter har han 

gått den ettåriga IW-utbildning (International Welder) i Osby. 
Han berättar att han var mycket motiverad under sina tre år 
på Karlbergsgymnasiet. Så mycket att lärarna fick ge honom 
extrauppgifter.
-Jag var färdig med årskurserna vid jul. Det är mycket tack vare 
lärarna att det har gått så bra. De har varit otroligt hjälpsam-
ma, säger han.

Vill jobba på oljeborrplattform
Förutom nya tävlingsframgångar lockar ett välbetalt jobb som 
svetsare. Helst vill han jobba inom off shore-industrin ute på 
en oljeborrplattform. Jimmie Karlsson tycker att svetsning 
fortfarande är ett nedklassat yrke som förtjänar ett betydligt 
bättre rykte. Lönen är det heller inget fel på.
-Det här är inget skitjobb. De som jobbar på en oljerigg tjänar 
mer än 80 000 kronor i månaden.

Två mästare före Jimmie
Första svetseleven som blev svensk mästare var Karl Johans-
son. Därefter blev Marcus Fredriksson svensk mästare 2010. 
Han kom sedan på åttonde plats i VM.

Teknikcollege kvittot på bra utbildning  
Industritekniska programmet i Åmål är en del av teknikcollege. 
Det är en nationell kvalitetsstämpel som visar att utbildningen 
är bra för både studenter och deras blivande arbetsgivare inom 
industrin. Karlbergsgymnasiet har fått kvalitetsstämpeln för 
att skolan har modern utrustning och ett gott samarbetet med 
industrin i Åmål och Säffle. 

Jimmie Karlsson ser fram emot svets-VM i Brasilien 2015.
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Vårdprogrammet tillbaka  
efter 10 år
I juni 2004 flyttades vård- och omsorgsprogrammet på 
Karlbergsgymnasiet till Säffle. Nu 10 år senare finns 
återigen utbildningen i Karlbergsgymnasiets programut-
bud.

Åtta elever började på vård- och omsorgsprogrammet i 
augusti. Det nygamla utbildningsprogrammet är yrkesförbere-
dande men kan genom tillval av ämnen öppna dörren även till 
universitets- och högskolestudier. 

När eleverna har tagit studenten efter vård- och omsorgspro-
grammet kan de börja arbeta som till exempel: omvårdare, 
boendestödjare, yrken inom psykiatrin eller med yrken inom 
LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 
Det är under det tredje och sista året på utbildningen som 
eleverna väljer inriktning. De finns tre alternativ att välja bland: 
akutsjukvård inriktning äldre, psykiatri eller inriktning mot LSS.  
På vård- och omsorgsprogrammet läser eleverna ämnen som 
till exempel medicin, vård och omsorg, etik, psykologi, psykiatri 
och hemsjukvård. De tre utbildningsåren innehåller totalt 16 
veckors praktik.
-De som börjar jobba i kommunen kommer att kallas omvår-
dare.  Yrkestiteln beror på vilken arbetsgivaren de kommer att 
ha, berättar Lisbeth Svedehag, lärare på vård- och omsorgspro-
grammet.

Vård- och omsorgsprogrammet har sina lokaler inne på Karl-
bergsgymnasiet, men genom ett samarbete med Vuxenutbild-
ningen får eleverna tillgång till metodsalen.
-Här kan vi öva alla praktiska moment och här finns allt mate-
rial vi behöver. Vi har ett jättebra samarbete med Vuxenutbild-
ningen, säger Lisbeth Svedehag.
Vård- och omsorgsprogrammet erbjuder i dagsläget 16 platser, 
så det finns plats för fler.
-Jag tycker det är en jättebra början, särskilt med tanke på att 
vi inte har marknadsfört oss, säger Lisbeth Svedehag.
Eleverna säger att de trivs bra på utbildningen. De finns olika 
tankar om framtiden. Någon har inte bestämts sig ännu, 
medan andra elever i gruppen pratar om andra yrken. Polis, 
kurator och barnmorska är några exempel och där de tycker att 
vård- och omsorgsprogrammet är en bra start.

Vill du veta mer om vård- och omsorgsprogrammet? 
Då kan du kontakta Karlbergsgymnasiets studie- och  
yrkesvägledare Börje Ekman på telefon 0532-172 49,  
e-post borje.ekman@amal.se

Du kan läsa mer om utbildningsprogrammen på  
Karlbergsgymnasiet på www.karlbergsgymnasiet.se

Från vänster syns: Emelie Söderqvist, Bäckefors, Ebba Johansson (Säffle), Evelin Thoresson (Skåpafors), Lisbeth Svedehag (lärare), Elin Björk (Åmål),  
Edona Berisha (Mellerud). På bilden saknas Alva Fröling, Nancie Ngouanou, Pernilla Jellback.
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Ny hiss i biblioteket
Under hösten pågår en större ombyggnad i biblioteket. 
En ny hiss håller på att installeras och nya toaletter 
byggs, allt i bekväm anslutning till kulturhusets entré. 
Peab satte spaden i marken i mitten av september. I 
februari nästa år beräknas allt vara klart.

Hål i yttertaket
Besökarna på kulturhuset har till viss del kunnat följa bygget. 
Mest spektakulärt var nersänkningen av det 2,5 ton tunga 
ramverket i det nya hisschaktet. För att lyckas med det hade de 
gjort hål i yttertaket. Med hjälp av en kran och stort precisions-
arbete lyckades de sänka ner hela pjäsen genom taket ner till 
källaren och montera stålramen på det nya betongfundamen-
tet. Hissen och de nya toaletterna kommer att ligga i direkt 
anslutning till kulturhusets entré. 

Oväntat tjock betong
Byggentreprenören Peabs platschef Sören Jonsson berättar att 
de stötte på oväntat tjock betong i golvet i källaren som skulle 
bilas bort för att ge plats åt den nya hissen.
-Det var väldigt tjockt på sina ställen. Där det var tjockast var 
det över en meter. I hela golvet var det 60-65 centimeter. Nor-
malt i en sådan här byggnad brukar det ligga på 30 centimeter. 
Jag skulle tro att det är så tjockt för att man har velat stabili-
sera i leran mot Åmålsån, säger han.

Gamla hissen rivs
Den nya hissen byggs upp från botten och uppåt. Även själva 
hisskorgen byggs på plats.
Allt beräknas vara klart innan Jul. Efter årsskiftet inleds etapp 2 
i arbetet. Då tar man sig an rivningen av den gamla hissen. 

Hörsalen stängd under ombyggnaden
Ombyggnaden har inneburit en del tillfälliga förändringar i 
kulturhusets verksamheter. Böcker har fått flyttats om och det 
sker inga programverksamheter under ombyggnaden. Hörsalen 
kan till exempel inte att bokas. Sagostunden flyttades till gamla 
badhuset. Konsthallens program är dock oförändrat. Kultur-
huset ägs av Åmåls kommun och förvaltas av kommunens 
fastighetsbolag Åmåls kommunfastigheter AB. 

Vill du veta mer om kulturhusets verksamheter kan  
du kontakta:
Verksamhetschef Annika Andersson telefon 0532-171 06,  
e-post annika.andersson@amal.se
Kulturchef Stefan Jacobson telefon 0532-171 00,  
e-post stefan.jacobson@amal.se

Sören Jonsson, platschef på PEAB AB, visar upp hisschaktet där den nya hissen kommer att placeras.
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”Ett intensivt arbete pågick under som-
maren för att hinna få modulerna inflytt-
ningsklara till skolstarten.”

- Annica Höög

Rösparksskolan i 
nya lokaler
Det blev en hektisk sommar för alla involverade i flytten 
av Rösparksskolan till tillfälliga lokaler vid Rösvallen. 
Modulerna stod klara vid terminstarten och både, för-
äldrar, elever och personal är nöjda med den tillfälliga 
lösningen.

Förhöjda mätvärden med spår av mögeldamm gjorde att 
Rösparksskolan stängdes under våren. Det började med att 
delar av skolan stängdes av och den 13 maj var hela skolan 
evakuerad. Under senvåren fram till sommarlovet huserade 
330 av skolans 390 elever i tillfälliga lokaler, bland annat i ishal-
len.

Intensiv jakt på nya lokaler
När Rösparksskolan stängde inledde skolförvaltningen tillsam-
mans med kommunala fastighetsbolaget Åkab en intensiv jakt 
på moduler för en lite mer ordnad lösning på den tillfälliga 
lokalfrågan. Den 13 maj fick de klartecken från en uthyrnings-
firma som började leverera moduler på löpande band till om-
rådet vid Rösvallen. Ett intensivt arbete pågick under somma-

ren för att hinna få modulerna inflyttningsklara till skolstarten. 
-Vi flyttade den 11 augusti. Personalen kom på tisdagen den 12 
augusti. Den 18 augusti kom skåpen och dagen efter kom elev-
erna.  Alla leveranser av material har klaffat väl. Det är mycket 
jobb att flytta en skola, men all personalen och alla aktörer har 
bidragit till att lösa det här på ett jättebra sätt, säger Annica 
Höög rektor för Rösparksskolan. 

Lunch och gymnastik har eleverna i de gamla lokalerna. I dessa 
har inga förhöjda värden uppmätts. På luncherna brukar också 
eleverna leka på den populära skolgården. 
På förmiddagsrasten är många klasser kvar och sysselsätter 
sig i anslutning till de nya lokalerna. Annica Höög berättar att 
teknik-och fritidsförvaltningen har placerat fotbollsmål vid 
Mossängens grusplan. Skolan har även köpt in lekredskap för 
att eleverna ska kunna ha aktiviteter på rasterna.

Läraren Kerstin Törnell hjälper Kelly MacWange under en mattelektion 
i klass 3C.

Eleverna i klass 3C är mycket nöjda med den nya skolan.
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Ny krisledningsteknik i stadshuset
Kommunens krisledning har ökat sin tekniska förmåga 
att kommunicera med andra myndigheter vid kriser. 
Det handlar om radiokommunikationssystemet Rakel 
som enkelt beskrivet är ett rikstäckande och fristående 
digitalt mobilnät. 

Säkerheten är mycket hög och systemet fungerar även vid lång-
variga strömavbrott. Polisen, ambulansen och räddningstjäns-
ten, de så kallade blåsljusmyndigheterna, har under många år 
kommunicerat via Rakel vid utryckningar. Nu börjar det civila 
samhället med länsstyrelser och kommuner få upp ögonen för 
Rakel för att samverka vid större händelser.

Walkie talkie och mobil
Rakelmobilerna är en kombination av en mobiltelefon och wal-
kie talkie. Två stycken Rakelmobiler har installerats i stadshu-
set. De ska i första hand användas av kommunens krislednings-
grupp för att kunna förmedla och ta emot lägesinformation vid 
kriser. Med hjälp av Rakelmobilerna kan gruppen prata med 
både kommunens räddningstjänst, andra kommuner och läns-
styrelsens krisledningsfunktioner. Länsstyrelsen genomför fyra 
samverkansövningar per år med kommunerna i Västra Göta-
landsregionen där Åmål ingår i delregionen Fyrbodal. Den höga 
sekretessnivån i Rakel gör att även kommunens hemsjukvård 
kommer att börja använda systemet i sitt dagliga arbete.

Notiser

Hemtjänsten avlastas med inköp 
av dagligvaror
Från och med årsskiftet kommer kommunens hemtjänst 
att avlastas av det sociala företaget Händiga huset. Tre 
personer kommer att sköta inköp av dagligvaror till 
enskilda brukare med hemtjänstbeslut under en för-
söksperiod på två år. 

Åmåls kommun har genom ett avtal med företaget gått in 
med 550 000 kronor. Kommunen tillhandahåller även två 
bilar. Daglivaroinköpen kommer inte att omfatta brukare med 
demenssjukdomar. Inte heller kommer Händiga huset att ta 

över dagligvarudistributionen i Fengersfors eftersom det finns 
en uppgörelse med Fengersfors handel om livsmedelsdistribu-
tion. Fram till årsskiftet kommer personalen i Händiga huset att 
följa med ordinarie hemtjänstpersonal och presentera sig för 
brukarna. Det är viktigt att brukarna känner trygghet och där-
för kommer Händiga huset att identifiera sig med id-kort. De 
kommer att kännas igen genom sin arbetsklädsel. Försökspro-
jektet är ett samarbete mellan vård- och omsorgsförvaltningen 
och Arbetsförmedlingen.

Sommaröppen simhall med lekland 
fördubblade antalet besökare
I år var det första gången som simhallen i Åmål höll 
sommaröppet. Ett populärt beslut skulle det visa sig.

Besöksstatistik visar att många passade på att utnyttja den 
nyrenoverade simhallen och det nya leklandet Inkariket. Under 

perioden 1 juni - 31 augusti badade 3 537 personer. Under 
sommarperioden 2012 var siffran 1 891 badande. Då var sim-
hallen stängd under juli månad.

Rakelmobil.
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Hanebol får ny tillgänglighetsan-
passad bana
Till sommaren kommer det att finnas en tillgänglighets-
anpassad motionsslinga vid Hanebols friluftsområde. 

Slingan som blir ca 1,1 kilometer lång kommer att ansluta till 
den befintliga 2,5 kilometerbanan genom en cirka 300 meter 
lång stickväg och på så vis bildar en ny banslinga. Den belysta 
banan kommer att ha mycket svaga lutningar för att passa 
både de äldsta och de yngsta motionärerna. Underlaget blir 

stenmjöl som ger en mycket jämn och fin beläggning. Redan 
innan vintern och konstsnöläggningen kommer grovarbetet 
att utföras. Allt materiel kommer man dock att vänta med tills 
efter vintern för att inte köra sönder de befintliga spåren. Den 
nya banan har kommit till genom ett samverkansprojekt mel-
lan Åmåls kommun och orienteringsklubben Åmåls OK. 

Ny central marknadsföringsgrupp
Åmåls kommun tar nu ett helhetsgrepp på kommunens 
marknadsföring. En ny central marknadsföringsgrupp 
har bildats med representanter från alla kommunens 
verksamheter. 

Med utgångspunkt i Åmåls vision som säger att Åmål ska vara 
den mest gästvänliga staden 2020 ska kommunen nu bygga 
varumärket Åmål. Ett varumärke kan enkelt beskrivas som ett 
särskiljande kännetecken och löfte om en produkt, plats eller 

tjänst. Varumärket svarar på frågan hur en person ska känna 
sig när han eller hon möter varumärket. Ett starkt varumärke 
håller också vad det lovar. Kända starka varumären är till ex-
empel Apple, Ikea och Volvo. Arbetet kommer att börja internt 
och så småningom också involvera Åmålsbor, företagarna och 
handeln. Centralt i varumärkesarbetet är att alla drar åt samma 
håll och att det är tydligt och konsekvent.

Leklandet stänger en vecka för 
rengöring
Under vecka 50 stänger Åmåls lekland Inkariket för ren-
göring och servicesarbeten. 

Under veckan kommer bassängerna i leklandet därför att töm-
mas på vatten. Tre gånger per år måste Leklandet genomgå 
rengöring och service.

Vill du bli deltidsbrandman?
Är du intresserad av att jobba som deltidsbrandman?

Vi söker deltidsbrandmän och är du intresserad av yrket är du 
välkommen att läsa mer på vår hemsida www.amal.se. Rädd-
ningstjänstens webbsida hittar du under fliken teknisk service. 
På webbplatsen kan du läsa mer om vad det innebär att jobba 

som deltidsbrandman. Där kan du också se en film om brand-
mannayrket och lämna en intresseanmälan.

Ebba Runelid 
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Ny utbildning till bantekniker
Vuxenutbildningen på Karlbergsgymnasiet har bred-
dat utbudet med en sex månaders lång utbildning till 
bantekniker.

Intresset för den nya utbildningen är stort. Hela 54 perso-
ner sökte utbildningen och efter en urvalprocess kunde 11 
elever börja utbildningen i slutet av oktober. Utbildningen ger 
teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta med 
underhåll och nybyggnation av järnväg, men även med, räls, 
slipers och växelbyten. Eleverna kommer att ha praktik vid 
järnvägsällskapet JÅÅJ:s bangård där cirka 300 meter järnväg 

kommer att bytas under vintern. Praktik kommer även att ges 
ute hos företag, där eleverna får arbeta i ”skarpt läge”.
-Vi anlitar Svensk Järnvägsteknik till de säkerhetskurser som 
branschen och förordningar kräver, berättare läraren Anders 
Nilsson.
Tänkbara arbetsgivare för de nyutbildade banteknikerna är för-
utom Svensk Järnvägsteknik AB, Infranord AB, Structon rail AB.
-Det finns ett trettiotal mer eller mindre stora aktörer på mark-
naden, säger Anders Nilsson.

Notiser

Måltidsupplevelser på särskilda 
boenden
Under året uppmärksammas våra traditionella helgda-
gar och högtider med lite guldkant på matborden inom 
äldreomsorgen. I slutet av augusti var det uppskattad 
kräftskivan på kommunens fem särskilda boenden.

På Åmålsgården hade kostenheten bjudit in boende, anhöriga 
och pensionärer som brukar besöka matsalen till en festlig 
kräftskiva. 

-Kräftskivan blev mycket lyckad. 25 personer deltog. Det 
serverades kräftor, räkor och tillbehör. Dan Johansson stod för 
underhållningen och spelade många gamla godingar, berättar 
kommunens kostchef Elisabeth Eskfelt.

Banteknikerutbildningen ger teoretiska praktiska kunskaper
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Praktiska kontaktuppgifter  
till Åmåls kommun 

Åmåls kommuns växel: 0532-170 00
Stadshusets reception: 0532-170 07
Fax: 0532 -128 79 
E-post: kommun@amal.se 
Webbsida: www.amal.se

Biblioteket/Kulturhuset  
Telefon: 0532-171 07

Öppettider
Måndag - torsdag kl 10.00 - 19.00 
Fredag kl 10.00 - 17.00 
Lördag kl 10.00 - 13.00

Åmåls kommunfastigheter AB, ÅKAB 
Telefon: 0532-77 71 00

Telefontider för växel och uthyrning
Mån - ons kl 10.00 - 12.00 och kl 13.00 - 15.00
Tors kl 10.00 - 12.00 och kl 13.00 - 18.00, under sep-maj
Tors kl 10.00 - 12.00 och kl 13.00 - 15.00, under juni-aug
Fredag kl 10.00 - 12.00

Räddningstjänst  
Telefon: 0532-172 92

Vid akut läge ring 112

Brandstationen är normalt bemannad: 
Måndag - fredag kl 07.30-16.30
Lunchstängt kl 12.00-13.00. 

Östby   

Telefon: 0532- 449 02

Öppettider  
April - september:  
Måndag och torsdag 07.15 - 18.00
Tisdag, onsdag och fredag 07.15 - 15.30
Oktober - mars: måndag - fredag 07.15 - 15.30

Hela året: lördag kl 09.00-12.00 (ej helgdagsafton)

Renhållning 
Fakturor för vatten och sophämtning 

Telefon: 0532-173 07

Konsumentrådgivning/skuldsanering
Telefon: 0532-171 21

Returen  

Telefon: 0532-170 40

Öppettider 
Måndagar stängt
Tisdag kl 10.00-18.00
Onsdag kl 10.00-16.00
Torsdag kl 10.00-18.00
Fredag kl 10.00-16.00
Sista lördagen i varje månad öppet 10.00-14.00  

Yttre hemtjänst 
Telefon: 0532-186 51

Förskoleplatser 

Telefon: 0532-171 13

Bygglovsärenden 

Telefon: 0532-170 60

Samverket frivilligcentral  
Telefon: 0532-17143, 0532-17360

Försörjningsstöd 

Telefon: 0532-171 15

Telefontid: vardag kl 08.30-09.30

Hittar du inte de kontaktuppgifter du söker får du hjälp via Åmåls kommuns växel eller besök amal.se.
Följ oss gärna på Facebook, facebook.com/amalskommun
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