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Under första halvåret har delar av den nationella mediala bevak-
ningen handlat om landsbygdens förutsättningar för framtida 
utveckling. I debattprogram m m har det diskuterats hur statliga 
myndigheter avvecklar lokala verksamheter för att centralisera 
till större orter. 

SVT:s satsning #ettsverige har granskat tillgången till bredband runtom 
i landet. Att hela Sverige ska leva är en aktuell fråga. Hur mindre städer, 
orter och landsbygden speglas av nationell media är viktigt för hur vi 
uppfattar oss själva. Om medias bild av landsbygden ofta handlar om att 
fokusera på negativa nyheter blir det då en sanning? Komplex fråga som 
ingår i ett större sammanhang sett ur olika samhällsperspektiv. När jag i 
min vardag tänker på dessa frågor kan jag se samhällsförändringarna och 
hur de påverkar Åmål på olika sätt.  Å ena sidan kan jag känna viss oro å 
andra sidan kan jag känna tillförsikt. 

Genom engagemang och att vara goda relationsbyggare ges förutsättning-
ar för att lyckas med utvecklingsarbete inom kommunen. I detta nummer 
av Åmålsmagasinet visar vi på flera sådana lyckosamma områden. Arbetet 
på den internationella scenen har satt Åmål på kartan. Socialtjänsten har 
utvecklat en metod för att skapa goda relationer. Ny turismutvecklare ska 
utveckla former för besöksnäringen i kommunen. Ny etableringsguide 
ska hjälpa nyanlända svenskar att hitta rätt bland myndigheter. Engage-
rade medarbetare inom familjecentralen fyller en viktig roll som stöd till 
barn och föräldrar. Satsning på renovering och utbyggnad av kommu-
nens simhall har visat sig vara lyckosam. Digital utveckling i form av t ex 
patientjournaler i mobilen resulterar i större säkerhet och ökad trygghet 
för brukarna.  

Genom besök och dialog med representanter för handel och företag i 
kommunen ges en bild av viss avveckling men på det stora hela pågår 
utveckling. Det är svårt att påverka de stora sammanhangen och de stora 
samhällsförändringarna, men på det lokala planet är förutsättningarna att 
påverka större och jag upplever ett stort engagemang hos kommuninvå-
nare, föreningar, företag, handel och inom den kommunala verksamhe-
ten. Hoppfullt och inspirerande!

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 kort ökar tryggheten för  
personer som vårdas av anhöriga
Det finns personer som är helt beroende av sina  
anhörigvårdare. Skulle det hända anhörigvårdaren  
något kan den anhöriga bli utan vård och tillsyn utan  
att något får veta detta. Men nu finns ett kort att ha i 
plånboken som informerar om anhörigvårdaren och 
den närstående som vårdas, allt för att öka tryggheten.

Anhörigvårdare är en person inom familj, släkt eller vänkrets 
som ger omsorg, vård, eller stöd till en närstående person som 
inte klarar sig själv på grund av långvarig sjukdom, ålder eller 
funktionsnedsättning. Det är därför viktigt att omvärlden får 
reda på om en skadad eller hastigt insjuknad sjuk person är  
anhörigvårdare. Man vet inte hur många som är anhörig-
vårdare och mörketalet tros vara stort. Enligt statistik från 
Socialstyrelsen är de flesta anhörigvårdare i åldrarna 45-64 år.

Anhörigvårdarkortet ännu ganska okänt
Det nya anhörigvårdarkortet har funnits sedan 2014 men är 
ännu inte särskilt känt. Kortet som med fördel placeras i plån-
boken blir en extra trygghet både för anhörigvårdaren och den 
anhörige hemma.
-Om anhörigvårdaren blir sjuk och kanske hamnar på sjukhus 
kanske ingen får veta att personen är anhörigvårdare. Den 
anhöriga hemma kanske inte har hemtjänst men behöver 
regelbunden tillsyn, säger Ewa Anundsson. Hon är en av tre 
medarbetare inom vård och omsorgsförvaltningen i Åmåls 
kommun som lämnar ut anhörigvårdarkort.

Kort väl synligt i plånboken 
På ena kortsidan av kortet är det tryckt ”anhörigvårdarkort”, så 
även om det är instucket bland bankkort, kundkort och körkort 
syns det tydligt att plånbokens ägare är anhörigvårdare.

Telefonnummer till kontaktpersoner
På kortet finns uppgifter ifyllda om anhörigvårdaren och nam-
net på den som vårdas. På baksidan finns telefonnummer till 
två kontaktpersoner till anhörigvårdaren. Dessa kan kontaktas i 
händelse av olycka eller hastig sjukdom.
-Vi håller nu på att marknadsföra kortet till olika organisatio-
ner, till exempel ambulansen, polisen, och räddningstjänsten. 
Jag kommer också att informera om kortet i kommunens 
POSOM-grupp, berättar Ewa Anundsson.
Förutom Ewa är det psykiatrisjuksköterskan Maria Junzell och 
demenssjuksökterskan Maria Svahn som lämnar ut anhörig-
vårdarkort i Åmåls kommun. Anhörigvårdarkortet är framtaget 
av Fyrbodals nätverk för anhörigstöd som består av 15 kom-
muner. 

Vill du skaffa ett anhörigvårdarkort?
Då är du välkommen att kontakta:
Ewa Anundsson, samordnare anhörigstöd tel. 0532-171 66
e-post: ewa.anundsson@amal.se
Maria Junzell, psykiatrisjuksköterska tel. 0532-170 22
e-post: maria.junzell@amal.se
Maria Svahn, demenssjuksköterska tel. 0532-170 58
e-post: maria.svahn@amal.se

Samordnare Ewa Anundsson visar ett anhörigvårdarkort.Anhörigvårdarkortet syns väl även om det är nerstoppat i en plånbok.



Åmåls kommun har en lång och bred erfarenhet av att 
arbeta internationellt och har med tiden skapat viktiga 
och bra relationer med länder runtom i världen. 

I dagsläget har kommunen sju vänorter och fyra partnerstäder 
som vi samarbetar med kring olika frågor. Åmåls internatio-
nella arbete består av flera delar. En är Europa direkt-kontorets 
uppdrag är att informera om hur EU fungerar. EU-kontoret 
benämns Europa direkt Fyrbodal eftersom det är huvudkon-
tor för hela Fyrbodalsområdet och samtidigt ett av 19 Europa 
direkt-kontor i Sverige. Verksamheten finansieras av EU-kom-
missionen tillsammans med Åmåls kommun och Västra Göta-
landsregionen. Kommuner, regioner och landsting ansöker om 
att få vara värdorganisation för Europa-direktkontor och utses 
för femårsperioder. Åmål har fått nytt förtroende för perioden 
2013-2017. I sitt EU-arbete satsar Åmål på allmänheten, ung-
domar och företag.  

65 volontärer till Åmål 
Ett annat fokusområde i det internationella arbetet handlar 
om volontärer. Sedan 2005 har Åmål skickat i väg och tagit 
emot volontärer.  Totalt har 65 personer kommit till Åmål 
samt Säffle och Mellerud som volontärer, 35 har Åmål skickat 
iväg ut i världen. Volontärerna brukar stanna i Åmål under ett 
år och arbetar antingen på frivilligcentralen Samverket eller 
på Europa-direktkontoret kontoret. I år tar Åmål emot tre 
volontärer. En av dem kommer från Frankrike.  Hon heter Laura 
Zandronis och säger att hon trivs bra i Åmål. I början saknade 
hon jämnåriga kamrater. 
-Här är det många småbarn och äldre människor, säger hon.
 
Ungdomsutbyten och konferenser
I och med det internationella arbetet försöker Åmåls kommun 
att arrangera olika ungdomsutbyten och konferenser, där bl.a. 
erfarenhetsutbyten står på agendan när Åmål har bjudit in till 
internationella ungdomskonferenser.
-Vi försöker anordna två internationella utbyten per år. Det 
största vi har haft lockade 90 deltagare från 10 länder, säger 
Anna Lundin verksamhetsansvarig i kommunen för internatio-
nella frågor.
 
Studier i USA
Åmåls engagemang på den internationella scenen har resul-
terat i flera partnerskapsprogram. Det har bland andra varit 

Uganda, Bulgarien, USA och Turkiet. Mycket av partnerskapen 
handlar om erfarenhetsutbyten, men också om utveckling av 
lokal demokrati och olika miljöutvecklingsprojekt. Tack vare 
ett samarbete med den amerikanska staden De Pere, organi-
sationen AFS och en politisk vilja att ge ungdomar chansen att 
skaffa utlandserfarenhet erbjuds elever på Karlbergsgymnasiet 
numera möjligheten att studera i USA ett läsår.  
 
Möjligt partnerskap i Kina
Åmål har genom sitt internationella engagemang kommit att 
få ett högt anseende bland andra organisationer i Sverige. Till 
exempel blev Åmåls kommun tillfrågad av SKL-internationell 
att vara inhyrd konsult i arbetet med att utveckla den lokala 
demokratin och administrationen i Turkiet. För Åmåls kommun 
tackade ja. Ett samarbete har inletts med staden Mardin, en 
gränsstad mot Syrien. Nu riktar Åmål blickarna mot Kina. Med 
hjälp av finansiering från Sida pågår en förstudie för att utreda 
möjligheten till ett partnerskap med den kinesiska staden Dun-
huang i nordvästra delen av landet. Tanken med ett eventuellt 
partnerskap är att utveckla av folkhälsan i båda städerna. En 
delegation från Åmål bestående av politiker och tjänstemän 
besökte Dunhuang under en vecka i slutet av april.

Europa Direkt-kontoret i 
Åmål firar 10 år 
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Arbetet på den internationella scenen har satt Åmål på kartan 

EU-handläggare Kristin Günther, volontären Laura Zandronis och Anna Lundin, 
verksamhetsansvarig för internationella frågor vid ett möte utanför Europa 
direkt-kontoret vid biblioteket.

Bild till höger: Anna Lundin, verksamhetsansvarig för internationella frågor, 
och EU-handläggaren Kristin Günther, deltog på Åmålsmässan i slutet av mars.
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Socialtjänsten i Åmål har utvecklat en egen variant av 
en brittisk föräldrastödsmodell som har testats runt 
om i Europa. Till hösten ska modellen presenteras för 
svenska forskare. 
-Vi sitter på ett guldägg, säger Mia Hed behandlingsse-
kreterare på individ- och familjeomsorgen, IFO.

Det finns föräldrar, oftast ensamstående kvinnor, som har det 
tufft med sina tonåringar. Ibland kan det finnas inslag av både 
fysiskt och psykiskt våld riktade mot föräldern. Frågan är skam-
fylld och många föräldrar vågar inte prata om problemen. 
-Det kan handla om utpressningssituationer. Får jag inte an-
vända datorn går jag inte till skolan, berättar Mia Heed.

Verktyg för att hantera konflikter
I England utvecklades föräldrastödsprogrammet Breake for 
Change. Det går ut på att förse föräldrar med verktyg och 
strategier för att kunna hantera konfliktsituationer med sina 
tonårsbarn, och för att bryta ett negativt beteende hos barnet. 
Under 2013-2015 har fem länder testat programmet genom 
EU-projektet RCPV (Responding To Child To Parent Violence). 
Arbetet har varit kopplat till universitet i England, Irland och 
spanska Valencia. Förutom Sverige och Åmåls kommun deltog: 
Bulgarien, Spanien, England och Irland.

”Det handlar om att skapa goda relationer”
Under våren 2014 utvärderade socialtjänsten i Åmål modellen, 
men anpassade den till svenska förhållanden.
-Vi hade en grupp på sex föräldrar som hade problem med 
sina tonåringar. Föräldrarna fick träffas 10 gånger, två timmar 
varje gång. Det som vi märkte tydligt var att de uppskattade att 
träffa andra i samma situation och kunde utbyta erfarenheter, 
säger Inger Christoffersson, behandlingssekreterare på IFO.
Mia Hed och Inger Christoffersson berättar att strategierna i 
föräldrastödsmodellen går ut på att bryta negativa beteen-
den hos tonåringen. I utvärderingen som gjordes nämnde 

föräldrarna själva saker som att fokusera på det man inte kan 
acceptera och inte fokusera på småsaker. Att uppmuntra det 
som är positivt hos barnet. Att välja sina strider. Ständiga gräl 
fördärvar relationen och det är lätt hänt att man hamnar i 
negativa mönster.
-Det handlar om att skapa goda relationer med barnen, och 
hur man kommunicerar med varandra. Det handlar också om 
konsekvenser och gränssättning. Ibland räcker inte en sådan 
här utbildning utan föräldrar kan behöva ha annat stöd från 
socialtjänsten säger Mia Hed.

Annan pedagogik i Åmål
I Åmåls kommun användes en annan pedagogik än i det ur-
sprungliga programmet. 
-I England är det mycket undervisande, vad som är rätt och fel. 
Här jobbar vi mer med att föräldrarna själva ska komma på vad 
som är rätt och fel i relationen med barnen, förklarar Mia Hed.

Ännu ingen svensk forskning
Inger Christoffersson och Mia Hed berättar att Åmåls omarbe-
tade modell har väckt stort intresse bland övriga deltagarlän-
der och vid slutpresentationen som gjordes i engelska staden 
Brighton i januari.
-Det här är större än vi hade trott. Men det finns det finns 
mycket mer att göra och vi hoppas att fler kommuner vill prova 
den här modellen.
”Åmålsmodellen” är registerad som en helt egen modell, och 
ägs av Åmåls kommun. I september i år kommer den att pre-
senteras för svenska forskare vid ett seminarium i Åmål. Vad 
som kommer att hända sedan är en öppen fråga.
-Vi vet inte riktigt vad vi ska göra med det. Vi har allt på ett 
usb-minne och känner att vi sitter på ett guldägg, säger Mia 
Hed.

Socialtjänsten sitter  
på ett guldägg

Bild: Mia Hed och Inger Christoffersson är behandlingssekreterare och ingår i 
behandlingsgruppen på Individ och familjeomsorgen, IFO.

”Det handlar om att skapa goda relationer 
med barnen, och hur man kommunicerar 
med varandra.”

- Mia Hed
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Ny turismutvecklare i Åmål 
Hon har jobbat med Svenska Rallyt och varit regionan-
svarig i Skåne för Visita, bransch- och arbetsgivarorgani-
sation för den svenska besöksnäringen. Nu tar sig Anna 
Hjelmberg an turismfrågorna i Åmål. 
- Det kommer att bli spännande och kul att jobba med 
turismen i Åmål, säger hon.

Anna kommer närmast från turistbyrån i värmländska Hagfors, 
en kommun med nästan lika många invånare som Åmål. Jobbar 
man med turism i Hagfors är förstås Svenska Rallyt, eller Rally 
Sweden som det numera heter, den stora händelsen under 
året.
-Det är ett stort evenemang. Man räknar med att tävlingen 
genererar 200 000 besökare till Värmland, berättar Anna 
Hjelmberg.

Från rallybilar till 1700-talsskepp
Karlstadsbon Anna Hjelmberg började sin tjänst som turismut-
vecklare 1 april. Tjänsten är på prov under ett år.  Annas första 
större uppdrag blir rollen som projektledare i samband med 
Ostindiefararen Götheborgs besök i Åmål 19-21 juli. Anna kom-
mer att leda en arbetsgrupp som ska jobba med marknadsfö-
ring och planering av aktiviteter inför skeppets besök. En hel 
del tips på aktiviteter har hon redan fått. Under Åmålsmässan 
i tennishallen i slutet av mars kunde besökarna lämna förslag 
på aktiviteter genom att sätta upp post-it lappar på en stor 
skeppsaffisch i kommunens monter. 

Viktigt sammarbete med föreningar och företag 
Anna Hjelmberg har sammanställt alla förslag och har tagit 
dem med sig i det fortsatta arbetet.
-Vi hade ett upptaktmöte med föreningar och näringslivet. Vi 
var 35 deltagare och det kom fram många idéer, säger hon.
Hon ser föreningarna och näringslivet som viktiga partner. Det 
finns stor erfarenhet i föreningarna av evenemang, inte minst 
från bluesfestivalen som arrangeras en vecka före ostindiefara-
rens besök. 

Förslag på aktiviteter som kom in under Åmålsmässan:
• Chans att visa upp det mångkulturella Åmål.
• Tänk matresan TV-programmet, mat genom tiderna.
• Tipspromenad
• Pirater
• Fiskdamm
• Lyft fram Åmåls 1700-tal kopplat till ostindiefararen.
• En informationsbroschyr om det genuina 1700-tals Åmål.
• Chans att engagera turistvärdar som har många språk.
• Guidade turer i Åmåls centrala bebyggelse.
• Gammaldags marknad, hantverk, loppis, tivoli runt om i  
   hamnområdet.
• Koppla ihop djuphamnen och centrum.
• Gör ett maritimt promenadstråk till djuphamnen.
 
Har du förslag på aktiviteter kring ostindiefararens  
Götheborgs besök?  
Välkommen att kontakta Anna Hjelmberg,  
tel. 0532-173 01, eller via e-post anna.hjelmberg@amal.se

Anna Hjelmberg är Åmåls nya turismutvecklare.
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Wisam guidar bland de 
svenska myndigheterna
Wisam Alboyed kom till Sverige från Gaza i Palestina 
för fyra år sedan. Som kommunens etableringsguide 
hjälper hon nu andra nyanlända svenskar att hitta rätt 
bland myndigheterna.

Sedan 1 februari har Åmåls kommun en egen etableringsguide. 
Wisam Alboyed kom till Sverige från Gaza i Palestina för fyra 
år sedan. Som kommunens etableringsguide hjälper hon nu 
andra nyanlända svenskar i deras kontakter med de svenska 
myndigheterna. Det är inte helt enkelt för nyanlända att veta 
när de ska kontakta Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
eller Migrationsverket.
-Jag hjälper till med att förklara hur det svenska systemet med 
olika myndigheter fungerar. I deras hemländer har de inte alls 
samma system som här, säger hon.
 
Frågor om att flytta till Åmål
Wisam får dagligen frågor från nyanlända och hon får ofta 
besök på sitt kontor i kulturhuset.
-Ibland får jag frågor från personer som bor på Migrations-
verkets boende i Säffle hur de ska göra för att kunna flytta 
till Åmål. En del frågar mig om familjeanknytning och ibland 
frågar de om hur man gör om han vill ha i ett litet projekt eller 

företag. Men många vill bara komma in och prata, särskilt kvin-
norna, säger Wisam. 

Tipsar om Samverket
Andra arbetsuppgifter för Wisam innebär att hjälpa till med 
översättningsintervjuer med chefer inom Samverket och Röda 
Korset. Hon poängerar att hon inte är tolkutbildad. Hon är 
ofta hos Samverket i samband med deras caféverksamheter 
och informerar och träffar nyanlända. Hon ger också tipset till 
nyanlända att ta kontakt just med frivilligcentralen. Där får de 
lätt kontakt med andra människor och det också är en väg för 
att komma in i det svenska samhället.  

Trivs jättebra
Wisam berättar att hon stortrivs i sitt nya jobb som etable-
ringsguide. Hon har tre års läkarstudier med sig till Åmål, men 
har tagit en paus från dessa. Just nu trivs hon jättebra med att 
hjälpa människor på andra sätt.

Vill du kontakta Wisam?
Hon träffas vardagar på biblioteket kl 9-12 och 13-16.
Telefon: 0532-170 48

”Jag hjälper till med att förklara hur det svenska 
systemet med olika myndigheter fungerar. ”

- Wisam Alboyed

Wisam Alboyed är Åmåls nya etableringsguide.



Tio år med central för 
familjer 
Åmåls familjecentral firar tio i år. Samordnaren Anna 
Agdur ser tillbaka på ett mycket lyckat koncept där alla 
familjer med barn från 0-12 år fångas upp och kan få 
råd och stöd eller bara träffa andra familjer.

Det sjuder bokstavligen av liv i 10-åringen. Babycafé, öppen 
förskola, föräldrastödsgrupper och vardagssvenska för de 
som inte har svenska som modersmål är några verksamheter 
som pågår i lokalerna på Nybrogatan. Familjecentralen är en 
mötesplats för blivande föräldrar och föräldrar med barn i 
förskoleåldern. På familjecentralen finns också möjligheter till 
föräldrarådgivning för alla som har barn upp till 12 år. 

Vilar på fyra ben
Familjecentralen vilar på fyra ben: barnmorskemottagning, 
barnavårdcentral, öppen förkola och föräldrarådgivning genom 
förebyggande socialtjänst. På familjecentralen arbetar: två 

barnmorskor, tre sjuksköterskor, två förskollärare och två för-
äldrarådgivare varav en är socionom och en specialpedagog.

Stöd och råd ökar
Att det handlar om förebyggande arbete och samverkan mel-
lan olika professioner inom kommunen och primärvården ser 
samordnaren Anna Agdur som styrkan med familjecentralen 
och att verksamheterna är samlade under samma tak. Atmos-
fären är öppen och välkomnande och personalen får snabbt 
bra kontakt med familjerna.
-Genom att vi har alla delar i samma hus fångar vi upp alla 
familjer. Det vi ser är att verksamheten för stöd och råd växer. 
På hela förra året var det 60-70 familjer som sökte stöd. Vi 
vet inte vad ökningen beror på, men vi tycker det är bra att 
familjerna vågar ta kontakt. Det finns också en större öppen-
het. Man upplever det inte så hotfullt att söka kontakt om det 
uppstår problem i familjen.



Personalen på familjecentralen: Lena Wennersten, förskollärare, Christina Kihlberg, barnmorska, Annika Fogelberg, BVC-sköterska Balderkliniken
Lena Wahlström, BVC-sköterska Närhälsan, Anna Agdur, föräldrarådgivare och samordnare, Maritha Bengtsson, barnmorska
Barbara Ingvarsson, BVC-sköterska Närhälsan, Annelie Jansson, förskollärare och Stefan Rosander, föräldrarådgivare.

Ingen myndighetsutövning
Familjecentralen bygger på öppna verksamheter. De finns 
ingen myndighetsutövning, men skulle personal märka att en 
familj har behov av större hjälpinsatser än vad som kan erbju-
das på familjecentalen kontaktas den myndighetsutövande 
delen av socialtjänsten.
- De föräldrar som tar hjälp av råd- och stödfunktionen på 
familjecentralen kan t ex behöva stöd i en separationsprocess 
eller kanske bolla med någon utomstående hur man kan sätta 
gränser för sitt barn på ett bra sätt, förklarar Anna Agdur. 

Vi brinner för det här
Fröet till familjecentralen såddes redan för 13 år sedan, då 
i ganska enkla former. Det började som ett samarbete med 
primärvården kring föräldrautbildning för blivande föräldrar. 
Lokaler hade man i gamla rektorsvillan, nuvarande Lotsen vid 
Norrtull. 

-Vi såg tidigt fördelarna med samarbetet och vi fick snart en 
önskan om att vidareutveckla samarbetet och började sträva 
efter en samlokalisering. Vi brann för detta och det gör vi 
fortfarande. Vi har hela tiden haft bra stöd från våra chefer och 
politiker, säger Anna Agdur.  
Samarbetet utvecklades successivt och man hittade så små-
ningom en lämplig lokal, den som familjecentralen nu har på 
Nybrogatan.

Nya familjebildningar
Det sker hela tiden en utveckling av verksamheten på familje-
centralen. Till exempel ingår den i ett projekt genom Centrum 
för jämlik vård i Göteborg. Syftet är att bli HBTQ-diplomerad 
för att bättre kunna möta alla typer av familjebildningar.



Fenix korttidsboende och förlängd skolbarnomsorg, 
FSO, är kommunens enda i sitt slag. Personalen jobbar 
hela tiden med att hitta givande aktiviteter för ung-
domarna. Det kan vara lugna skogpromenader, besök 
på Liseberg eller att bara ha det trevligt tillsammans i 
lokalerna på Döbelnsgatan. 

Fenix korttidsboende är en fritidsverksamhet och förlängd skol-
barnomsorg för barn och ungdomar från 13 år med särskilda 
behov av tillsyn. Hit kommer barn och ungdomar efter skolan 
eller under helger och lov för avlastning för deras familjer. Fem 
ungdomar är inskrivna på den förlängda skolbarnomsorgen 
och åtta ungdomar finns på korttidsboendet.

Tätt sammansvetsad personal
Personalen på Fenix är ett väl sammansvetsat gäng på sju ha-
bilteringshandledare som jobbar med stort hjärta för att hela 
tiden utveckla verksamheten och testa nya saker att göra, hela 
tiden utifrån ungdomarnas behov. 
-Det händer mycket och vi är en väldigt flexibel enhet. Mest 
fart är det under loven. Då är det full rulle. Det här är nog 
kommunens rörligaste och roligaste verksamhet, säger Annika 
Runelid, schemaansvarig på Fenix korttidsboende.

Den betydelsefulla kontaktboken
Annika berättar att personalen lär känna ungdomarnas indi-
viduella behov väl. I en kontaktbok som följer ungdomarna 
kan personalen bland annat se hur det har gått i skolan under 

dagen och vilka aktiviteter de har genomfört. Kontaktboken är 
mycket värdefull både för personalen och föräldrarna som får 
veta hur vardagen fungerar för deras barn. 

Vattentornet är en favorit
När det är dags utflykter kan de se ganska olika ut. Annika Ru-
nelid berättar om deras favoritställe dit alla ungdomar tycker 
om att gå, Vattentornet. Det ligger nära Döbelnsgatan, det är 
fin natur och där finns Vattentornstjärnen dit de brukar bege 
sig med sina håvar.
Annars tycker ungdomarna mycket om djur och det brukar bli 
besök på en hästgård som drivs av en i personalen. 
-De får en fin social kontakt med djur och just nu har vi inga 
ungdomar som har allergi. Ibland kan det bli längre resor, till 
exempel till Liseberg och Karlstad. Ibland gör vi inte så mycket. 
Ofta på grund av de är trötta efter skoldagen. Då kanske de 
bara vill vara på sina rum, berättar Annika Runelid.

Fenix riktar sig till ungdomar från 13 år. De är inskrivna ända 
tills de får eget boende, ofta en gruppbostad. Fenix är en verk-
samhet inom kommunens LSS-enhet.

Kontaktuppgift
Du kan kontakta Fenix på telefon 0532-170 53.

12

Rörligt och roligt på 
Fenix korttidsboende

”Det händer mycket och vi är en väl-
digt flexibel enhet. Mest fart är det 
under loven.”

- Annika Runelid

Bild: Ungdomar och personal på Fenix korttidsboende samlade i den egna 
lekparken på Döbelnsgatan: Therese Henningsson, Annette Gustavsson, Klara 
Brodén, Ida Skoog, Annika Runelid, Yazan Alshehabi, Sylvia Johansson.
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Vad får nyanlända enligt Lag (2010:197) om etablerings-
insatser för vissa nyanlända invandrare för hjälp när de 
kommer till Åmål? Här kan du läsa lite fakta om vilka 
regler som gäller och vilket ekonomiskt stöd de får.

Asylprocessen
När en person kommer till Sverige och söker asyl görs det hos 
Migrationsverket. Det är också Migrationsverket som anvisar 
plats på ett asylboende. Det kan vara i Migrationsverkets egen 
regi, eller i boenden ute i kommunerna. Den asylsökande har 
också möjlighet att själv ordna med eget boende. Till Åmål 
kommer det mest familjer. Tack vare att det inte finns några 
utpräglade förortsområden i Åmål fungerar Migrationsverkets 
placeringar väldigt bra här och Åmål har ett mycket gott rykte 
för ett väl fungerade flyktingmottagande. Kommunens kostnad 
under asylprocessen är för plats i skola och eventuella insatser 
inom vård och omsorg. Ersättning för vissa av dessa kostnader 
får kommunen återsöka hos Migrationsverket.

Etableringsplan efter uppehållstillståndet
Om Migrationsverket bedömer att den asylsökande har giltiga 
skäl för att få stanna i Sverige beviljas permanent uppehålls-
tillstånd, PUT. När personen har fått permanent uppehållstill-
stånd ska denne omgående folkbokföra sig hos Skatteverket. 
Det är först efter folkbokföringen som personen kan registrera 
sig hos Försäkringskassan och få ta del av det svenska socialför-
säkringssystemet. Många som har fått PUT har också rätt till en 
etableringsplan under 24 månader. 
Arbetsförmedlingen har den samordnande funktionen samt 
ansvaret för insatser som ska leda till egen försörjning de första 
24 månaderna. 
En person med etableringsplan är skyldig enligt lag att delta i 
SFI-undervisning (svenska för invandrare) och samhällsoriente-
ring.  All utbildning sker i vuxenutbildningens regi. 
-SFI sker dagtid mellan kl 9 och 12. På eftermiddagen mellan kl 
13 och 16 läser man yrkessvenska eller går på praktik, förklarar 
Porya Khorshid enhetschef på integrations- och arbetsmark-
nadsförvaltningen.
En god hjälp för integrationen står frivilligcentralen Samverket 
och alla dess mångkulturella aktiviteter. Dit söker sig allt fler 
nysvenskar för att lära känna det svenska samhället.
I kommunen finns numera också en etableringsguide för att 
lotsa nyanlända mellan myndigheterna.  

Dagsersättning
Dagsersättningen under etableringsperioden är 308 kronor (ca 
6 468 kronor/månad) och betalas ut av Försäkringskassan. Om 
personen inte går på sina aktiviteter blir det ingen ersättning 

för de dagar han eller hon är borta. Om man bor själv, utan 
annan vuxen i hushållet, har man möjlighet att ansöka om bo-
stadstillägg. Den kan vara på upp till 3900 kronor per månad. 
Bor man två vuxna i ett hushåll har man inte rätt till bostadstil-
lägg.  Familjer kan ansöka om etableringstillägg: 800 kronor för 
varje barn som inte fyllt 11 år och 1500 kronor för varje barn 
som fyllt 11 år. Etableringstillägg betalas ut för max tre barn 
och familjen kan maximalt få 4500 kronor i etableringstillägg 
per månad. Man måste ansöka om etableringstillägg och bo-
stadstillägg hos Försäkringskassan. Personer i etableringen har 
rätt till barnbidrag och underhållsbidrag. Vissa har även rätt att 
söka bostadsbidrag (unga mellan 18-28 år).
Kommunens uppdrag under etableringsperioden är att bistå 
med SFI-undervisning, samhällsorientering, bostadsförsörj-
ning, ekonomiskt bistånd i väntan på ersättning från Försäk-
ringskassan och skola för barnen. 
Kommunen får ersättning för de personer som tillhör Lag 
2010:197 om etableringsinsatser för vissa nyanlända i form av 
schablonersättning från Migrationsverket. 

Efter etableringsperioden
Målet med etableringsplanen som Arbetsförmedlingen upp-
rättar tillsammans med berörd person är att denne ska vara 
självförsörjande vid utgången av etableringsperiodens två år. 
När etableringsperioden avslutas övergår, vid behov, ansvaret 
till kommunen. 
 
200 med etableringsplan
Porya Khorshid berättar att det i dagsläget finns cirka 200 
personer i Åmåls kommun med etableringsplan och över 100 
personer är asylsökande. Den största gruppen flyktingar kom-
mer från Syrien. 
-Många av dem som kommer från Syrien är engelsktalande 
högutbildade akademiker med yrken som ingenjörer och gyne-
kologer, säger han. 

Ökat tryck på vuxenutbildningen
Den ökande flyktingströmmen till Åmål har medfört ökad 
belastning på vuxenutbildningen då de ansvarar för att erbjuda 
SFI-undervisning samt samhällsorientering. 

Du kan läsa mer om asylprocessen på migrationsverkets  
hemsida: www.migrationsverket.se

Vill du veta mer om hur kommunen jobbar med flyktingar? 
Då är du välkommen att kontakta Porya Khorshid,  
tel. 0532-170 77, eller e-post porya.khorshid@amal.se

Så här fungerar flykting-
mottagningen i kommunen

Bild: Hodan Aadan Somalia, Miljana Babovic´ Kosovo och Faryal Nazari 
från Afganistan kom till Sverige för tre år sedan. Nu pratar de mycket 
bra svenska och alla tre läser grundvux.
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Upptäck Åmål med  
Fotoorientering
Åmåls OK arrangerar i år två olika motionsorienteringar, 
Fotoorientering och ett traditionellt Naturpass.

Så här gör du
På kartan hittar du 31 kontroller, utmärkta med en röd ring. En 
del är enkla att hitta andra lite klurigare. Du ska para ihop varje 
kontroll med rätt foto. Vill man inte ta alla kontroller på en
gång räcker Fotoorientering till flera trevliga promenader. 
Glöm inte att ta med penna.

Fyll i ditt svar på svarstalongen och skicka till Åmåls OK, box 
120, 662 23 ÅMÅL så är du med i utlottningen av priser som är 
sponsrade av SISU. Skicka in talongen senast 30 augusti 2015. 
Utlottning sker i början av september. Vinstlistan kommer du 

hitta på Åmåls OK:s hemsida och vinnarna meddelas personli-
gen. Under 2015 finns det ett Naturpass i Hanebolskogen och 
Trollås till försäljning på bland annat Intersport och Åmåls OK:s 
kansli. 

Trevlig tur med kartan!
Åmåls OK

Är du intresserad och vill veta mer?
Telefon: 070-873 07 37
E-post: kansliet@amalsok.se
Hemsida: www7.idrottonline.se/AmalsOK/
Besöksadress: Västra Åsenvägen 12, 662 35 Åmål

Örnäs och centrala Åmål
Upphovsrätten för kartan tillhör Åmåls OK. Vill du 
använda kartan kan du vända dig till klubben. Se 
nedan för kontaktuppgifter.
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67
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9
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Klipp här

Åmåls OK 
Box 120 
662 23 ÅMÅL

Porto

25

26

A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

V W X Y Z Å Ä

Ö & @

1=         2=         3=         4=         5=         6=         7=         8=         9=         10=         11=         12=         13=         14=         

15=         16=         17=         18=         19=         20=         21=         22=         23=         24=         25=         26=         

27=         28=         29=         30=         31=

Namn:

Telefon:

E-post: 

Fyll i bildernas bokstäver eller tecken vid respektive kontrollsiffra. 
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Åmåls stadslopp 
- nytt evenemang i sommar
Planeringen inför Åmåls nya löparfest den 5 juli pågår 
som bäst. Åmåls stadslopp kommer att ha fyra klasser 
där alla är inbjudna att tävla. Dagen bjuder också musik 
och festligheten vid start- och målområdet i parken vid 
Kulturmagasinet. 

De tre unga initiativtagarna träffades på kommunens idémö-
tesplats Makerspace med lokaler i gamla badhuset. Idén att 
det borde finnas ett stadslopp i Åmål kläckte de i början av 
året. Emma Bäckström, en av initiativtagarna, berättar att 
stadsloppet kommer genomföras den 5 juli i fyra klasser. Det 
blir två barnlopp, den ena banan är 900 meter lång och är för 
barn i åldrarna upp till 5 år. Det andra barnloppet är från 6-12 
år och är två kilometer långt. 
-Båda dessa är gratis att delta i och man behöver inte springa. 
Det går lika bra att gå eller ha med barnvagn. Vi tror att det är 
en bra helg mellan beachvolleyturneringen och bluesen, säger 
Emma Bäckström.
Åmåls stadslopp kommer att ha två vuxenklasser. Den ena klas-
sen tävlar på en fem kilometer lång bana, den andra vuxenklas-
sen avgörs på en milbana. Sträckorna går på gatorna i centrala 
Åmål, endast  milbanan gör en avstickare in i Rösskogen. 
-Vi har redan klart men avstängning av trafiken, och nu söker 
vi frivilliga som kan hjälpa till som funktionärer, säger Emma 
Bäckström.

De bildade föreningen Unga Åmål
För att genomföra arrangemanget fick de tipset att bilda en 
förening. Då öppnar sig möjligheter att söka bidrag och det blir 
enklare att sköta administration och ha myndighetskontakter. 

De bildade föreningen Unga Åmål som är tänkt att fungera som 
ett samarbete med möteplatsen Makerspace för alla typer av 
projekt och evenemang som unga entreprenörer vill engagera 
sig i. 
-Vi har fått jättebra stöd och hjälp från Makerspace. Vi brukar 
försöka sitta och jobba där en gång i veckan, säger Johan Gran. 
Han poängterar att de jobbar för att Åmåls stadslopp ska bli 
mer än bara en löpartävling. De siktar på att skapa en heldag 
för alla åldrar med olika aktiviteter nere vid Kultumagasinet. 
-Vi hoppas att många vill komma dit och ha det trevligt under 
hela dagen, inte bara titta på tävlingen utan kanske ta med en 
picnic till parken, säger han.

Hemsidan och sociala medier
För den som inte gillar löpningen kommer det att finnas möjlig-
het att prova på graffitti och lyssna på musikuppträdanden vid 
målområdet. Vid dåligt väder kommer de att kunna använda 
delar av Kulturmagasinet. Tack vare kulturaktiviteterna har 
föreningen kunnat söka och få kulturbidrag. Nu jobbar de med 
att bygga upp föreningens hemsida och bli synliga i sociala me-
dier. De jobbar också med att hitta ett smidigt sätt att anmäla 
sig till Åmåls stadslopp. En viktigt del i förberedelserna är att 
hitta sponsorer bland företag och butiker som kan sponsra 
med priser. Några napp har de redan fått. Att tävla i vuxenklas-
serna kostar 100 kronor. Loppet arrangeras i samarbete med 
föreningen Spring Åmål.

Vill du veta mer om Åmåls stadslopp och anmäla dig?
Gå in på www.amalsstadslopp.se

Emma Bäckström, Johan Kristoffersson och Johan Gran planerar en heldagsarrangemang kring löparfesten Åmåls stadlopp den 5 juli. 
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Åmåls kommun först i landet 
med patientjournaler i mobilen
Den legitimerade vårdpersonalen i Åmåls kommun är 
först ut i landet med att få tillgång till patientjournaler 
via mobilen.  De är alla överens: vården blir säkrare och 
tryggheten ökar för patienterna. 

För lite drygt ett år sedan fick den legitimerade vårdpersonalen 
i Åmåls kommun tillgång till NPÖ, nationell patientöversikt. Via 
en stationär dator kunde personalen få tillgång andra vård-
givares patientjournaler. Nu har kommunen tagit nästa steg 
genom att införa MPÖ, mobil patientöversikt. Via en säkerhets-
inloggning och särskild programvara kan den sjuksköterskor, 
sjukgymnaster och arbetsterapeuter få tillgång till information 
i patientjournaler via mobiltelefon. Både för NPÖ och MPÖ gäl-
ler att det måste finnas en vårdrelation och att patienten har 
gett sitt samtycke. 

Enbart positiva erfarenheter
Efter pilotkommunen Örebro var Åmål först ut i landet att 
börja med MPÖ som successivt har införts under våren. Erfa-
renheterna av MPÖ är enbart positiva bland den legitimerade 
personalen som är totalt 30 anställda, varav 24 sjuksköterskor. 

-Säkerheten för patienten ökar eftersom vi snabbare kan 
hämta in information från sjukhus och vårdcentralen. Det går 
faktiskt väldigt snabbt.  Vi får veta vad doktorn har sagt till pa-
tienten. Det kan ibland vara svårt att återge och patienten kan 
ha svårt att uttrycka sig, till exempel vid afasi, säger Anna-Karin 
Lindblom.

Snabb tillgång till viktig information
Hon berättar att många patienter tar för givet att personalen 
har tillgång till information från andra vårdgivares journaler. 
Men så har det inte varit tidigare utan då har till exempel sjuk-
sköterskan fått beställa utdrag ur patientjournalerna och fått 
de skickade, vilket i vissa fall kan ta många dagar.

Med MPÖ får personalen snabbt fram viktigt information om 
exempelvis varningar kopplat till hälsotillstånd. Det kan vara 
uppgifter om allergier, läkemedel och eventuella smittorisker.

Tidsbesparande
Sjukgymnasten David Engqvist ser en annan stor fördel med 
MPÖ. 
-Det är tidsbesparande eftersom vi slipper ringa in till sjukhu-
set och begära ut uppgifter och sedan behöva vänta på att bli 
uppringda. 

Personalen inom de legitimerade vårdyrkena i Åmåls kommun ser stora fördelar med MPÖ. Några av dem är: Anna-Karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksökterska, Angelica 
Albinsson sjuksköterska, Rose-Marie Engstig sjuksköterska, Anna Andersson disitriktsjuksköterska, Victoria Sörqvist arbetsterapeut, David Engqvist sjukgymnast.

Via en säkerhetsinloggning och särskild programvara kan legitimerad personal  
få tillgång till information i patientjournaler via mobiltelefon.
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Året runt-öppen  
turistbyrå i ny regi
I samband med att mångårige turistchefen Håkan Jarn-
ryd och turistbyråns Tore Forsvik gick i pension överlät 
kommunen driften av turistbyrån till Dalslands Turist 
AB.
-Det kommer självklart att bli en del förändringar. Vi 
kommer bland annat att ha mer information på nätet 
och dessutom försöka öka försäljningen på turistbyrån, 
säger Lena Lindberg Wong och Emma Augustsson. 

Sedan mitten av mars är det Lena Lindberg Wong och Emma 
Augustsson från Dalslands Turist  AB, DTAB, som du träffar 
inne på den nyrenoverande turistbyrån i Åmål. Kommunen har 
tecknat ett treårskontrakt med DTAB som ska guida Åmålsturis-
terna bland besöksmål, Vänernskärgårdens pärlor och evene-
mang i vårt område. Under sommaren kommer de även att få 
förstärkning av två sommarjobbare. 

Första året en prövoperiod
Turistbyrån kommer att ansvara för, och ta betalt för, gäst-
hamnsbesök och ställplatser för husbilar på Måkeberg. 
-Vi kommer att jobba med paketering, onlinebokning och dess-
utom hålla kurser i det verktyg som används för informatio-
nen på besökssidan www.dalsland.com/amal . Det kan också 
bli andra kurser och föredrag i vår nya konferenslokal över 
turistbyrån. Det första året kommer att bli lite av en prövope-
riod eftersom vi inte vet vad besökarna, lokalbefolkningen och 
näringen vill ha, säger Lena Lindberg Wong.
Hon ser flera fördelar med att ha DTAB i ryggen som sedan 
tidigare även driver turistbyråerna i Bengtsfors och Dals-Ed. 
-Vi kan till exempel hjälpa varandra med översättningar och 
byta varusortiment med varandra. Genom DTAB kan vi även 
förmedla privat stuguthyrning. Det finns mellan 80 och 100 
stugor för uthyrning i Dalsland. Vi har också fördelen av att 

ha ett nätverk som kommer att gagna Åmål, till exempel med 
Turistrådet Västsverige och genom de projekt Dalslands Turist 
AB driver eller är inblandade i, berättar Lena.

Året runt-öppet
Åmåls turistbyrå kommer i DTABS:s regi att vara året runt- och 
lunchöppen.  Bra information till alla som de möter oavsett om 
det är Åmålsbor eller turister är viktigt för Lena och Emma. Alla 
är välkomna till Åmåls turistbyrå.
-Vi kommer aldrig att säga ”Vi vet inte”. Har vi inte svaret själva 
på en fråga tar vi reda på det.

Fakta Dalslands Turist AB
Dalslands Turist AB är namnet på det gemensamma turistbo-
laget i Dalsland. Dalslands Turist AB bildades då Dalslands alla 
sex kommuner gemensamt beslutade att besöksnäringen är en 
framtidsnäring att räkna med och att varje enskildkommun är 
för liten för att vara en egen destination i en besökares ögon.
Källa: www.vastsverige.com

Du kan kontakta Åmåls turistbyrå på tel. 0532-170 98,  
eller e-post turism@amal.se

Bild: Emma Augustsson och Lena Lindberg Wong.

”Vi kommer aldrig att säga ”Vi vet inte”. 
Har vi inte svaret själva på en fråga tar vi 
reda på det.”

- Lena Lindberg Wong
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Med fokus på möten 
Lekplatsen i plantaget används flitigt, men gräsytorna 
runtomkring är oftast tomma. Fontänen är uttjänad. 
Plantaget kommer därför att genomgå en upprustning 
för att omvandlas till en inbjudande mötesplats.

Plantaget ska förvandlas till en inbjudande möteplats i en 
stilfull miljö. Ordet slottspark har använts för att skapa en inre 
bild av hur det kommer att se ut med välansade häckar, raka 
välskötta grusgångar och tre rundlar, varav mittenrundeln 
kommer att rama in Plantagets nya fontän. Utgångspunkten för 
upprustningen är den unika 1700-talsmiljön i området, Gamla 
staden. Tanken är att skapa en park i tidsenlig anda som ska 
blomma från tidig vår till sen höst. 

Vänern i röd granit
Plantaget kommer att få en ny fontän. Den ska lyfta fram 
Åmåls kulturhistoriskt viktiga läge vid Vänern. Vid stenbrottet i 
Berga norr om Åmål bröts en gång i tiden röd granit. Den röda 

graniten återkommer runt om i Åmål, bland annat i grundmu-
ren på stadshotellet och i Kungsstenen i Plantaget. Fontänen 
kommer att bestå av samma röda granit. I det blankpolerade 
granitblocket kommer Vänerns strand att vara framträdande. 
I mitten kommer vatten att strömma ut över Vänerytan mot 
kanterna.

Pengarna finns redan avsatta
Investeringen väntas kosta 1,2 miljoner kronor. 700 000 kronor 
läggs på material och utrustning såsom växter, grus och bänkar. 
500 000 kronor avsätts till utförandet. Beslutet att fräscha upp 
Plantaget fattades av politikerna i kommunstyrelsens teknik- 
och arbetsmarknadsutskott, efter att tjänstemän på tillväx-
tenheten lade fram förslaget som en viktig del i det pågående 
projektet Gamla staden.
-Vi är övertygade om att en upprustad stadspark kommer att 
öka trivselns i centrum och locka till möten i en charmig miljö, 
säger Ulrika Abrahamsson.



Plantaget i två områden
Den upprustade stadsparken kommer att bestå av två delar. 
Dels det renodlade parkområdet med avstamp i 1700-talet, 
dels en lite friare del. Det området ska inbjuda till lek och där 
närheten till ån tas tillvara. I området vid ån läggs fokus på den 
njurformade perennrabatten som öppnas och skapar ytor för 
promenadstråk och rörelse. Ett trädäck anläggs i anslutning till 
ån där människor kan mötas och avnjuta eftermiddagssolen 
med blicken mot stadens centrum. På grund av sjukdom måste 
träden längs ån tas ner. För att erbjuda en blommande vår 
kommer istället paradisäppelträd att planteras. 

Klart om ett år
Plantagets parkområde läggs ut på entreprenad med en 
beräknad igångsättning av arbetet tidigt i höst. Målet är att ha 
parkområdet klart till våren 2016.

Bild: centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson visar skisser och förklarar hur det 
nya Plantaget kommer se ut.
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Miljöenheten inventerar  
enskilda avlopp 
Kommunens miljöenhet håller sedan 2008 på att inven-
tera samtliga enskilda avlopp i kommunen. Av 1 800 
avlopp är cirka 500 färdiginventerade. År 2020 ska allt 
vara klart.

Kommunens miljöenhet jobbar med frågor kring naturvård, 
miljö- och hälsoskydd, strandskydd, livsmedel och strålskydd. 
Som ett led i att förbättra vattenkvaliteten genomför miljö-
enheten en inventering och besiktning av alla enskilda avlopp. 
Kontrollerna görs för att alla avlopp måste vara byggda på rätt 
sätt för att inte bidra till övergödning av naturen. Enligt lagen 
får det till exempel inte finnas avlopp utan slamavskiljare eller 
efterföljande reningssteg.
-Syftet med reningen är att avskilja näringsämnen för att 
hindra övergödningen och kunna behålla en bra vattenkvalitet i 
sjöar och vattendrag, förklarar miljöchef Susanne Nordström.

Nio av tio avlopp underkända
2008 började miljöenheten arbetet att systematiskt inventera 
alla enskilda avlopp i kommunen.
-Vi började med inventering och tillsyn på ett 50-tal enskilda 
avlopp i norra delen. Det var fastigheter med tillrinningsom-
råde i Norra viken där vi har haft en utbredd vasstillväxt. En 
fortsättning under 2009 i området runt Kasenbergsån samt 
Åmålsviken visade att ca 90 procent av alla avlopp hade de-

fekter i efterföljande reningssteg, berättar miljöinspektör Kent 
Gustawson.
Två år senare, 2010, fortsatte inventeringen utefter Åmålsån 
och hela vägen ner till Tösse.  I höstas gjordes ett omtag. Då 
påbörjades etapp 1 i inventeringen av avloppen mellan E 45:an 
och Vänerkusten ner till Melleruds kommun. 
-I runda tal har vi hunnit med 500 av totalt 1 800 avlopp. Enligt 
tillsynsplanen ska alla inventeringar vara klara 2020, säger Kent 
Gustawsson.

Den renande effekten avtar
Miljöenheten utför tillsynen enligt Miljöbalkens lagkrav och 
bedömningsgrunder. Den renande effekten i ett enskilt avlopp 
avtar med tiden. Många äldre avlopp blir därför underkända 
och måste åtgärdas. Avgiften för inventeringen är 1000 kr. 
Kommunen erbjuder fastighetsägarna att kostnadsfritt själva 
lämna in information om hur avloppet är konstruerat. 

Även kommunalt avlopp kostar
Susanne Nordström konstaterar att många är irriterade över 
att det är dyrt med enskilda avlopp och att vissa anser att kost-
naden slår orättvist mot de som valt att bosätta sig på landet. 
-Det man kanske inte tänker på är att även det kommunala 
avloppsnätet kostar pengar. Det är inte skattefinansierat utan 
betalas via VA-taxan, säger hon.

Miljöenhetens personal samlas framför kameran på en av fastigheterna vid Norra viken: (från vänster Anneli Persson, Susanne Nordström, 
Jenny Apelgren, Rebecca Retz och Kent Gustawsson. På bilden saknas Angelika Samuelsson och Katrin McCann.
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Förbättrad kommunikation 
med kärlhängare
Idag hanterar våra två sopbilar ca 300 sopkärl per bil 
och dag, totalt ca 12 ton hushållsavfall per dag.
Varje liten arbetsmiljöförbättrande åtgärd som kan gö-
ras innebär en enorm förbättring för våra renhållnings-
arbetare. Nu införs kärlhängare för att kommunicera 
med abonnenterna.

Ett vardagligt problem för teknik- och fritidsförvaltningen är 
hur den ska nå ut till abonnenterna med information om möj-
liga förbättringar för att underlätta för personalen. Som ett led 
i arbetet införs nu så kallade kärlhängare.
-En kärlhängare är ett tillskuret ark som kan hängas på drag-
handtaget till sopkärlen med punkter som anger ett antal 
åtgärder där vi ser möjlighet till att förbättra renhållarens ar-
betsmiljö, säger vikarierande renhållningschef Martin Moberg. 

Direktdialog med abonnenten
Kommunikationssättet medför att vi kan rikta oss direkt till 
abonnent och eventuellt få en dialog med abonnenten. Det 
kommer på sikt att medföra minskade skaderisker och kostna-
der som exempelvis belastningsskador, förklarar han.

Goda erfarenheter från Säffle
Kärlhängare har använts i Säffle kommun där systemet fått 
positiv respons hos abonnenterna och entreprenören RenoN-
orden som sköter renhållningen i Säffle.
Behovet av massutskick för att informera om ändrade förhål-
landen hos abonnenter minskar då renhållarna lämnar infor-
mationen direkt hos abonnenten.

Kärlhängare ett komplement
Sättet att kommunicera med abonnenterna kommer inte att 
ersätta annonseringar i media eller på hemsida utan är ett 
komplement till dessa informationskanaler.
-Vi hoppas att det här kommer att upplevas som positivt och 
ser fram emot en dialog med abonnenterna, säger Martin 
Moberg.

För mer information kontakta:  
Kundtjänst teknik & fritid på telefon 0532-173 02,  
e-post kundtjanst.teknikfritid@saffle.se

Renhållningen har börjat kommunicera med sina abonnenter med hjälp av kärlhängare. På dessa noteras bland annat om löst avfall har 
kastats i kärlet eller om hämtningsvägen är blockerad av fordon.
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Sommarens unika besök 
Det är bara lite drygt en månad kvar till sommarens 
absoluta höjdpunkt i Åmål. Den 19 juli seglar ostindie-
fararen Götheborg in i Åmålsviken och lägger till vid 
djuphamnen. 
-Götheborg kommer att vara det största segelskepp 
som någonsin seglat på Vänern, säger Emanuel Persson, 
expeditionsledare på Svenska Ostindiska Companiet. 

Åmål är sista hamnen på Ostindiefararen Götheborgs Väner-
äventyr. Kapten Hedlund ser fram emot besöket i Åmål.
-Vänern är den del som de flesta ser fram emot. Det tror vi blir 
sommarens höjdpunkt, 40 meter över havet. Det är inte varje 
dag man ser ostindiefarare på Vänern. Det ska bli fantastiskt 
att komma till Åmål och vi ser fram emot vårt mål med stor 
entusiasm, säger kapten Carsten Hedlund.

Spektakulär entré i Åmåls djuphamn
Götheborg kommer att göra ett majestätiskt och imponerande 
intryck när det nästan 60 meter långa skeppet glider in Åmåls-
viken och angör djuphamnen på eftermiddagen den 19 juli. 
Seglen kommer inte att vara beslagna utan hänga på vädring 
för att torka, men det kommer ändå vara en mäktig syn när 
skeppet blir synligt.
-Det är viktigt att seglen får vädras eftersom de är gjorda av 
linneduk, förklarar överstyrman August Persson.

Salut med åtta kanonskott
Under den spektakulära ankomsten till Åmål skjuter skeppet 
salut med 8 kanonskott. Skotten kommer att besvaras av kano-
ner på land av Åmåls karoliner.
Från scenen vid djuphamnen kommer konferenciären Peter 
Gyllander att stå i kontakt med kapten Hedlund via radio. 
Publiken får information kontinuerligt om vad som händer på 
skeppet inför och under ankomsten till kajen. När skeppet har 
lagt till vid djuphamnen släpps långa färglada vepor från skep-
pets rigg. Kaptenen och två jungmän går sedan ner för land-
gången till scenen för en intervju. Besättningsmedlemmarna i 

Skeppsbandet sjunger sedan ett antal traditionsenliga arbets-
visor, så kallade shanties. Bandet kommer sedan att göra flera 
framträdanden under det tre dagar långa besöket. 

Skeppet vid kaj
Efter den formella ceremonin får allmänheten tillträde till skep-
pet. Försäljning av entrébiljetter sker i anslutning till skeppet 
för alla som vill gå ombord och bekanta sig med Götheborg. 
Scenprogrammet och programpunkterna under hela besöket 
kommer förstås att präglas mycket av 1700-talet.

1700-tal i Åmål
Förutom på scenen vid eventområdet kommer det att hända 
spännande saker i Åmål. Modevisning med 1700-talskläder, 
konserter och hoppborg, trollkarl och stadsvandringar är klara 
programpunkter.

Var där i god tid
Den som vill vara säker på att får se skeppet segla in i Åmåls-
viken bör vara på plats i god tid.
Redan klockan 13 bör man vara på plats för att inte missa 
inseglingen och den efterföljande mottagningsceremonin.
-Ankomsten är spektakulär och den går inte i repris, poäng-
terar August Persson.

Galen idé blev verklighet
 -Det känns fantastiskt kul att det som började som en galen 
idé nu faktiskt blir av. Det här blir ett unikt tillfälle som ingen 
får missa. Götheborg kommer att vara det största segelskepp 
som någonsin seglat på Vänern, säger expeditionsledare Ema-
nuel Persson. 

För mer information:
Håll koll på Åmåls kommuns hemsida, www.amal.se eller kon-
takta projektledare Anna Hjelmberg på telefon 0532-173 01 
eller e-post: anna.hjelmberg@amal.se

Klipp här

A 5 år

B 10 år

C 15 år

Hur gammal är familjecentralen i Åmål?
Markera ditt alternativ, skriv ditt namn och telefonnummer, och posta eller lämna in talongen i 
stadshusets reception senast 26 juni. Du kan vinna en entrébiljett till Ostindiefararen Götheborg. 
Alla vinnare meddelas via telefon.

Åmåls kommun 
Stadshuset 
Box 62 
662 22 ÅMÅLTelefonnummer:

Porto

Namn:



19-21 juli
Ostindiefararen



Välbesökt simhall 
stor tillgång för Åmål 
Den renoverade och numera sommaröppna simhallen 
med leklandet Inkariket är välbesökt. Förra året gjordes 
det över 50 000 badbesök.

I 25-metersbassängen är det 28 grader varmt, undervisnings- 
och plaskbassängen håller 30 grader i vattnet. Åmåls simhall 
genomgick en stor renovering och återinvigdes i slutet av 
2013. Ljudmiljön är dämpad och behaglig med nytt tak och 
nya ytskikt. Nytt och fräscht är det även i dusch- och omkläd-
ningsrummen. Detta tillsammans med tillgången till leklandet 
Inkariket, som invigdes i juni 2014, har gjort simhallen till ett 
mycket populärt besöksmål. 
-Vi har även en bubbelpool med jetstrålar!  Besökarna tycker 
att det är barnvänligt, att anläggningen är ny fräsch, och det är 

positivt med närheten till kafeterian från bassängerna, säger 
Elisabeth Hahne, simhallsföreståndare.

Gratisbad för skolungdomar under loven
Simhallen har besökare i alla åldrar. Vägg i vägg med den stora 
bassängen ligger Rehab-bassängen, som håller 34 grader i 
vattnet. Där pågår olika träningsaktiviteter. Simhallen erbjuder 
vattengympa i egen regi och personalen ser nu över möj-
ligheten att återuppta en annan uppskattad verksamhet till 
hösten, nämligen babysim. Under loven får simhallen särskilt 
många besökare. Skollediga ungdomar erbjuds gratisbad under 
november- och sportlovet.  Bara under novemberlovet i fjol var 
det närmare 500 badande elever. 



Bild: Inge Larsson, fritidschef, Mats Ackerblad, badmästare, Annelie Wedberg badvaktmästare,  
Daniel Larsson timanställd, Martin Ekelund badvaktmästare.

Större anläggning är mer personalkrävande
En större anläggning att bevaka kombinerat med generösare 
öppettider ställer förstås krav på mer personal. Sedan förra 
året håller simhallen även öppet under sommaren. 
Simhallen har en grundbemanning på sju personer, varav fyra 
tjänster är heltider och tre är på 75 procent. Därutöver finns 
det ett antal timanställd personal. 
-Sedan början av året har vi också fått en timanställd som 
är arabisktalande. Han är dessutom simlärarutbildad och en 
värdefull resurs i vår mångfaldsfråga, säger fritidschefen Inge 
Larsson.

Inte högre entréavgifter än andra simhallar
Engångavgiften för vuxen ligger på 80 kronor. Där ligger Åmåls 
simhall högre än vissa simhallar, men tittar man på tiokort eller 
årskort så är priset lägre än andra simhallar.
- Vi har heller ingen begräsning för hur länge man får bada.  
Års- och halvårskorten gäller i både Åmåls simhall och Tegnér-
hallen i Säffle, säger Elisabeth Hahne. 

Simhallen ägs av Åmåls kommunfastigheter AB och hyrs av 
Säffle-Åmåls teknik- och fritidsförvaltning. 
Du kan läsa mer om simhallens öppettider och annan praktisk 
information på vår hemsida www.amal.se
Du kan kontakta simhallen på tel. 0532- 170 94, eller e-post: 
simhallen@amal.se

Fakta simhallsbesök år 2014
• Totalt antal badbesök under året, 54 907.
• Antal badbesök vuxen, studerande och pensionärsbad,  
   39 985.
• Antal lovbad (gratisbad), 729
• Antal badbesök 1-6 år i Leklandet Inkariket, 3 699  
   (öppnade 1 juni).



Tillsammans med dig bygger vi 
framtidens fibernät i Åmål!

Vi bygger framtidens  
fibernät i Åmål!
www.stadsnatamal.se

Anmäl ditt intresse på www.stadsnatamal.se

SÅAB
Stadsnät i Åmål AB

stadsnatamal.se

Anslutning: 9 990 kr * 
Avgift: 95 kr/mån **

Vad kostar det? Information om tjänste-
utbud kommer i slutet av 
juni 2015. 
Då kommer du att få information om priser 
gällande tjänsteutbud för internet, tv och 
telefoni.

* För 9 990 kronor ansluter vi fiber till dig  
   som har villa. För anslutning av kommer-
   siella fastigheter/flerbostadshus/bo- 
   stadsrätter lämnar SÅAB gärna offert.

** När du tar fibern i bruk tillkommer en 
     månadsavgift på 95 kronor. Kostnad för  
     de tjänster du köper och använder till- 
     kommer.

Du kan mer än gärna besöka vår hemsida 
för ytterligare information.

www.stadsnatamal.se

I slutet av augusti 2015 kommer de områden/kvarter 
som har flest registrerade intresseanmälningar att  
erbjudas fiberanslutning.
Under hösten 2015 kommer du att kunna se på vår hemsida hur stort intresset är av 
fiberanslutning i ditt område.
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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 
Hemsida: 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

Räddningstjänsten  
Telefon: 0532-172 92 
Information om eldning utomhus: 0532-174 00
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 kl 07.15 - 18.00
Tisdag, onsdag och fredag kl 07.15 - 15.30
Oktober - mars: måndag - fredag kl 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 
Måndag - fredag kl 10.00-16.00 
Lördagar stängt.  

Yttre hemtjänst 
Telefon: 0532-186 51

Förskoleplatser 

Telefon: 0532-171 13

Bygglovsärenden 

Telefon: 0532-170 60

Samverket frivilligcentral  
Telefon: 0532-171 42

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

Överförmyndarenheten  
Telefon: 0532-777 400
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