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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

Hur upplever du din kommun? Vilket bemötande får du när du kontaktar 
oss? Känner du dig delaktig? Hur upplever du kommunens förmåga att 
kommunicera? Tar det lång tid att få svar vid kontakt med oss? Åmåls 
kommun vill utveckla dialogen med dig som kommuninvånare avseende 
kvaliteten i vår service till er.

En av de största utmaningarna för Sveriges kommuner är att utveckla 
dialogen med medborgarna om kommunens kvalitet i sin service. Dagens 
information finns ofta att läsa i årsredovisningar och verksamhetsberät-
telser.  Det finns ett behov av att kommunicera med dig som medborgare 
om hur skattemedel används effektivt och vilka kvalitativa resultat det 
leder till för att skapa ett gott samhälle att leva i. Inom kommunen vill vi 
utveckla vårt uppdrag, vår information och kvaliteten på våra tjänster och 
inom följande områden:

• Kommunens tillgänglighet - hur bra är kommunens tillgänglighet för  
   dig som medborgare när ni söker svar på frågor inom olika kommunala  
   verksamheter? Det kan handla om t ex telefoni och e-post. 
• Trygghetsaspekter i kommunen - upplever du som medborgare att  
   kommunen är en trygg och säker plats att leva i? 
• Medborgarens delaktighet och kommunens information - får du som  
   medborgare bra information på kommunens hemsida?
• Kommunens effektivitet - hur effektiva och bra är vi i våra huvudupp- 
   drag? T ex hur är kvaliteten på undervisningen i skolan? Hur är det att  
   bo i våra särskilda boenden?
• Kommunen som samhällsutvecklare - hur kan vi förbättra företags- 
   klimatet i vår kommun? Vilken service ges i t ex tillståndsärenden?  
   Hur kan vi bli bättre i vår roll att vara både myndighetsutövare och  
   samhällsutvecklare?

Kommunen arbetar redan idag med kvalitetsarbete och kvalitetssäkring 
samt gör regelbundna uppföljningar.  Detta vill vi nu utveckla ytterligare 
genom att använda en metod som heter ”Kommunernas Kvalitet i Korthet 
- KKiK”, som stöder förtroendevalda i dialogen med medborgarna kring 
frågor som berör kommunens service. År 2015 användes det av 240 av 
landets 290 kommuner. Kommunen får möjlighet att se hur vi ligger till i 
förhållande till andra kommuner. 

Hör gärna av er till oss om bra och mindre bra exempel! Ge oss återkopp-
ling! Använd gärna e-tjänsten ”Lämna en synpunkt eller ställ oss en fråga”.
Tillsammans gör vi Åmål till en ännu bättre plats att leva, bo och verka i!

God Jul & Gott Nytt År! 

Jeanette Lämmel 
Kommunchef

Kommunchefen  
har ordet
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På Fritidbanken kan du låna 
prylar för sport och fritid
På nystartade Fritidsbanken kan du låna utrustning 
för sport och fritid gratis. Idén bygger på att vi skänker 
utrustning som vi inte längre har behov av till glädje för 
andra.

Har du skidor, ryggsäck, skridskor eller andra prylar för sport- 
och fritid som bara tar plats i förrådet? Nu finns möjlighet att 
skänka prylarna så att andra kan låna dem och få glädje av 
dem. Fritidsbanken hittar du på Lunnegatan i en lokal i Huset. 
Där kan den som behöver låna utrustning göra det utan kost-
nad. Projektledare för Fritidsbanken, Peter Jacobsen, förklarar 
att det finns både miljötanke och friskvårdstanke bakom idén 
som kommer från värmländska Deje. 
-All utrustning vi kommer att ta emot ska bygga på någon form 
av fysisk aktivitet. Man kommer inte att hitta data- eller tv-spel 
här, säger han.

Gynnar föreningslivet
Fritidsbanken har på kort tid spridit sig över landet. Åmål är 
den 18:e kommunen där Fritidsbanken etablerat sig. I Åmål 
sker det i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen. 
Fram till december 2017 drivs Fritidsbanken som ett projekt, 
men Peter Jacobsen hoppas att intresset blir så stort att Fritids-
banken kan leva vidare och utvecklas. Idéer finns det gott om.

Eftersom det finns gratis tillgång till utrustning är tanken att 
människor enkelt ska kunna prova på och upptäcka nya sporter 
och aktiviteter, något som kan gynna föreningslivet.
-Vi vill hjälpa till att väcka intresset för fysisk aktivitet och en 
aktiv fritid på ett enkelt sätt, betonar Peter Jacobsen.

Fritidsbanken öppen för alla
Peter Jacobsen betonar att Fritidsbanken är öppen för alla och 
att det finns möjlighet för supportrar, som givarna kallas, att 
skänka all typ av utrustning för sport- och fritidsaktiviteter, 
även skrymmande saker. 
-Är man osäker på grejornas skick tveka inte att lämna in dem. 
Vi gör bedömningen om de går att använda eller om det går 
att laga dem. På det sättet är Fritidsbanken också en plats för 
återvinning, säger han.

Har du sport- och fritidsprylar som bara tar plats i förrådet? 
Tveka inte att lämna dem till Fritidsbanken där de kan fortsätta 
att skänka glädje för andra personer. Fritidbanken når du på 
telefon 0532-772 54 vardagar, eller via e-post:  
fritidsbanken@amal.se

Peter Jacobsen är projektledare för Fritidsbanken.



POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande 
vid olyckor och katastrofer och är en beredskapsgrupp 
i Åmål som med kort varsel kan kallas in för att stötta 
drabbade när samhällets ordinarie resurser inte räcker 
till.

POSOM är en del av kommunens samlade beredskap i händel-
se av olyckor och större kriser och består av en ledningsgrupp 
där räddningstjänsten, Polisen, Svenska kyrkan, vårdcentralen 
samt kommunen finns representerade. Till sin hjälp har led-
ningsgruppen sedan ett antal resurspersoner som kan kallas in 
vid behov. 

Det övergripande målet för POSOM-gruppen är att genom 
stödinsatser vid olyckor eller katastrofer och genom insatserna 
även förebygga psykisk ohälsa för direkt och indirekt drabbade. 
-Viktigt är att i första hand bidra med hjälp till självhjälp så att 
den drabbade med egen kraft kan gå vidare. POSOM-gruppen 
kan också hjälpa till med att ge drabbade information om det 
inträffade, vad som kommer att hända den närmaste tiden och 
vilken hjälp kommunen kan ge dem, förklarar Kenneth Bram-
berg, sammankallande i POSOM-gruppen.

POSOM har även uppdraget att förmedla kontakter mellan de 
drabbade, anhöriga och andra inblandade samt räddnings-
tjänst, landsting, polis och andra POSOM-grupper. Gruppen ska 
också hjälpa till att ombesörja de mest primära behoven som 
till exempel kost, logi, hygien och kläder samt finnas till hands 
för de inblandade till dess förhållandena bedöms som accep-
tabla. Det är räddningsledaren på olycksplatsen som avgör om 
POSOM ska kallas in. Inlarmning sker normalt via SOS.

POSOM-gruppen i Åmål har varit aktiverad vid olika tillfällen. 
En av de senaste större händelserna var branden på Dalbobå-
tar 2010.  

-Branden innebar bl.a. att POSOM fick ombesörja evakuering 
av vissa personer som var bosatta eller bodde tillfälligt i brand-
rök och vindriktning.  POSOM vidtog även åtgärder och hade 
beredskap vid en eventuell förändrad vindriktning. Särskilt 
fokus var då på bl.a. på kommunens äldreboenden och grupp-
bostäder, säger Kenneth Bramberg.

POSOM - grupp för stöd 
och hjälp vid kriser
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I POSOM-gruppen ingår bland andra Lotta Cohen, Svenska kyrkan,  Ellinor Liljeqvist, Svenska kyrkan, Tommy Kihlberg, räddningstjänsten, Lillemor Hårdstedt, 
barn- och utbildningsförvaltning, Ulla Alin, Balderkliniken och Kenneth Bramberg, sammankallande i POSOM-gruppen.



Checklista
Vatten och mat

 � Dunkar att hämta vatten i
 � Mat som klarar rumstemperatur
 � Campingkök med bränsle
 � Utomhus kan du använda en grill

Värme och ljus
 � Alternativ värmekälla, om möjligt
 � Ficklampa med extra batterier
 � Stearinljus, värmeljus och tändstickor
 � Varma kläder och filtar

Information
 � Radio med batteri
 � Telefonlista på papper med viktiga nummer

Övrigt
 � Husapotek med det viktigaste för dig
 � Hygienartiklar
 � Kontanter
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Klarar du dig i tre 
dygn vid en kris?
- Vi tipsar dig hur du kan förbereda dig.

Mer information  

hittar du på:  

www.amal.se/72timmar
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Många föreningar och företag har haft glädjen att få 
höra Leif Nilsson berätta om Vänersöarnas historia från 
Tösse i söder till Kilarna norr.

Leif Nilsson har under många år haft ett stort intresse för 
historien kring Vänerskärgården i våra trakter. All spännande 
kunskap han har byggt upp under många år förmedlar han 
numera i form av populära föreläsningar med bildspel på cirka 
1,5 timme. 

Från istiden till 1800-talet
Leif Nilssons berättelse sträcker sig från istiden och fram till 
mitten av 1800-talet. Lyssnarna får veta hur inlandsisen for-
made landskapet och hur sjöfarten på Vänern utvecklades.
Han berättar att det vara några speciella beslut som gjorde att 
sjöfarten och livet på Åmåls skärgårdsöar kunde ta fart. 
-1830 släpptes frakttrafiken fri och 1850  släpptes handeln 
utanför staden fri, berättar Leif Nilsson.

Åmål centrum för sjöfarten
Under perioden 1690- 1850 blev Åmål ett viktigt centrum för 
sjöfarten mellan Kristinehamn och Vänersborg.
-Man fraktade tackjärn från Kristinehamn till Åmål. Här lasta-
des järnet om till häst och vagn och fraktades till järnbruket 
på Forsbacka. Tillbaka kom spik och andra handelsvaror i järn, 
förklarar han.

Åmål viktig för Göteborg
Åmål blev en viktig leverantör av järnbruksvaror till Göteborg. 
Sverige importerade betydligt mer varor än vi exporterade i 
slutet på 1600-talet och det var den ojämna handelsbalansen 
som var upphovet till att stapelstaden Göteborg bildades, men 
även stapelstäderna skulle försörjas med varor.
-Därför bildades uppstäderna Åmål, Mariestad, Kristinehamn 
nästan samtidigt för att försörja Göteborg. Kort efter städernas 
bildande beslöt Kunglig Majt. att man inte fick förädla järnet i 
Bergslagen längre då virket höll på att ta slut, så man fick bara 
bereda järnet till järntackor. Detta innebar då att hela slutbear-
betningen av järnet till handelsvara skulle flyttas till väster om 
Klarälven. 

Järnbruk i våra älvar
Vänerns vatten blev en utmärkt transportled till bland annat 
Åmål med Forsbacka järnbruk, men även Byälven, Tösse- och 
Upperudsälven hade järnbruk. Detta var inledningen till järn-
burkstiden i våra trakter som varade ända fram till omkring 
1850.
-Ett fartyg klarade  tre rutter om året  mellan Åmål, Väners-
borg och Kristinehamn i början. Det var segelfartyg och de 
var tvungna att invänta medvind för att kunna segla, berät-
tar Leif.

Intressanta historier 
om Vänerskärgården

Leif Nilsson är en uppskattad föreläsare som 
berättar om Väneröarnas historia.



Skrönor om skärgårdslivet
Leif har många historier med anknytning till skärgården i Åmål och Tösse. 
På Svegön till exempel bodde en skomakare vars lilla röda stuga ännu finns 
kvar.
-Det sägs att han rodde över med skorna till fastlandet. Där tog han dem 
på sig och gick in till Åmål för att gå in dem. Vi vet inte om det är en skröna. 
Troligen är det så, men den är rolig, säger Leif.

Leif Nilsson finns med i gruppen som arbetar med förberedelserna inför 
Åmåls 375-årsjubileum 2018. Han har även hjälpt kommunen med att ta 

fram faktauppgifter kring klockstapel på udden utanför Seaside- 
fastigheten. 

Historien om klockstapeln
Vi har fått frågor om när den monterades och var den kommer ifrån. 
Så här ligger det till: klockstapeln är monterad och uppsatt av  

Vänerns seglationsstyrelse när de hade sin verksamhet på områ-
det. Det skall vara en klocka från Gälle uddes fyr. Där montera-

des en mistsignal-klocka 1905 med ett urverk som drevs med 
pendlar. Denna klocka skulle under dimma ge ett slag var 30:e 

sekund för att leda fartygen rätt. Klockan och klockstapeln 
monterades på den nuvarande platsen 1960 eller 1961.
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Tycker du om att sjunga utan att behöva sjunga inför 
publik? Då kanske Mångfaldskören är något för dig. 

Mångfaldskören startade under våren efter en idé av kör-
pedagogen Ellinor Wiman. Ellinor vände sig till kommunens 
frivilligcentral Samverket som kunde hjälpa till att bjuda in till 
körövningar. Idén var så lyckad att Ellinor bestämde sig för att 
fortsätta under höstterminen. Precis som namnet antyder är 
kören öppen för alla som tycker om att sjunga.  
-Det kom 40 personer första gången. Det var många fler än jag 
hade vågat hoppas på, säger Ellinor Wiman.

Hon är övertygad om att sång är ett bra sätt att komma in i ett 
nytt språk.
-Vi sjunger ju orden flera gånger och det är bättre än att sitta 
och rabbla orden. Man lär sig språket under roliga former, 
säger hon.

Övning varje tisdag
Varje tisdagskväll övar kören i Lindgrensalen på Karlbergs- 
gymnasiet. Olika nationaliteter deltar tillsammans med 
svenskar som är med och så klart många svenskar. Körövning-
arna avslutas alltid med fika i kafeterian. Runt fikaborden får 
deltagarna en trevlig pratstund.

Samma visa avslutar övningarna
Antalet deltagare varierar, men det brukar komma omkring 20 
personer varje vecka. Stämningen i kören är mycket god och 
lustfylld under timmen de övar. Övningen avslutar de alltid 
med samma sång; Nu går sista visan. 

Ordbilder för att lära svenska språket
Genom sångerna de övar kommer körmedlemmarna naturligt 
i kontakt med nya svenska ord. Ellinor försöker underlätta för-
ståelsen genom att hon förklarar ordens betydelse och skriver 
upp dem på en tavla framför kören. Ibland använder hon bilder 
på saker de sjunger om. Det blir väldigt tydligt och gör det 
enklare att koppla orden till deras betydelse.

Mångfaldskören är ett samarbete mellan kommunens  
kulturenhet, musikskola och frivilligcentral Samverket.  
Om du är intresserad av att vara med i Mångfaldskören är  
du välkommen att kontakta Samverket på telefon  
0532- 171 42.

Sångglädje i  
mångfaldskören

”Det kom 40 personer första gången. 
Det var många fler än jag hade vågat 
hoppas på.”

- Ellinor Wiman

Körpedagogen Ellinor Wiman startade Mångfaldskören i våras som ett sätt 
för nysvenskar  att lära sig svenska på ett roligt sätt och samtidigt kunna 
möta svenskar.
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Integrationsprojektet Ett Åmål för alla riktar sig till kvin-
nor och barn. Genom projektet fick Nariman Quloom 
från Irak och Lubana Mivi från Syrien kunskaper för att 
kunna starta det egna företaget Falafel Åmål.

Du kanske har sett den gula matvagnen på torget där det 
går att köpa falafel och andra maträtter från Syrien och Irak. 
Företaget Falafel Åmål öppnade 1 augusti. Delägarna har bott 
olika länge i Sverige. Lubana kom hit för tre år sedan. Nariman 
har bott i Sverige i 12 år. I mars tog hon kontakt med Emilia 
Hagström, projektledare för Ett Åmål för alla. Hon ville ha hjälp 
att starta eget företag. 

Hjälp med myndighetskontakter
Genom projektet fick hon möjligheter till en praktikplats där 
hon fick skriva en affärsplan och kolla upp alla nödvändiga 
tillstånd för att driva en food truck- verksamhet och alltefter-
som göra ansökningar. Även Lubana kom att ingå i företags-
planerna. Hon fick hjälp till en praktikplats genom arbetsför-
medlingen. Kunskaper om hygienföreskrifter, skatterregler och 
kassaregister var sådant de fick med sig genom projektet. 

Sommarjobb på HBV-hemmet
Under deras praktikperiod lagades en hel del arabisk mat. 
Olika personer bjöds på lunch vilket gjorde att de knöt nya kon-
takter. I början av juni avslutade de sin praktik inom projektet. 
Nariman och Lubana erbjöds en anställning över sommaren 
på kommunens HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. 
Genom anställningen kunde de förbereda sig inför företags-
starten. 

Vill satsa på större restaurang
I början av sommaren åkte de på eget bevåg ända till Sundsvall 
för att köpa en food truck, eller snabbmatsbil, som de hade 
hittat på Blocket. Under sommaren har de serverat mat under 
bluesfesten och hamnkalaset, och sedan 1 augusti serverar de 
mat från bilen på torget måndag till lördag varje vecka. Nari-
man berättar att de gärna skulle vilja öppna en restaurang i en 
fast lokal i centrala Åmål.

-Vi vet att det kommer att bli svårt under den kalla årstiden. Då 
är det inte så många människor ute på stan. Vi hoppas kunna 
starta restaurang i en egen lokal. Vi trivs jättebra i Åmål, alla 
är så vänliga mot oss och här vill vi stanna, säger hon och får 
medhåll av Lubana. 

Fakta om projektet
Ett Åmål för alla är ett integrationsprojekt som riktar sig till 
kvinnor och barn. Projektet syftar till att stärka nyanlända kvin-
nors roll i samhället genom aktiviteter, arbetspraktik och möj-
ligheter att förverkliga idéer. Varje vecka anordnas aktiviteter 
som planeras utifrån kvinnornas önskemål. Även kvinnornas 
barn erbjuds aktiviteter. De flesta barnen inom projektet är 0-5 
år. Exempel på aktiviteter är: grundläggande datakurs, hur man 
läser en busstidtabell, bokar buss- och tågbiljetter och reser 
med barnvagn.

Ett Åmål för alla 
- en väg till eget företag

Projektledaren Emilia Hagström pratar med Khaled Khamis, Lubana Mivi och Nariman Quloom.
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Helena är kommunens nya 
anhörigsamordnare
Helena Gillén är kommunens nya samordnare för anhö-
rigstöd sedan september 2016.
Stöd till anhöriga är en viktig del av kommunens arbete. 
-Som anhörig är du ovärderlig och tar ofta stort ansvar 
för nära och kära, och ibland behöver du stöd, råd eller 
tid för dig själv, säger hon.  

Sedan juli 2009 finns angivet i socialtjänstlagen att varje kom-
mun är skyldig att ge stöd till anhöriga. Helena berättar att 
begreppet anhörig i det här fallet är större än bara föräldrar, 
barn och syskon. Ibland är det grannar, vänner och arbets-
kamrater. Anhörigsamordnaren finns till för anhöriga till äldre, 
långvarigt sjuka och personer med funktionsnedsättning.  Det 
gemensamma är att det ska finnas ett omvårdnadsbehov hos 
den närstående.

Full av idéer
Som anhörigsamordnare arbetar Helena med att stödja, 
informera och lotsa anhöriga i kontakter med olika instanser i 
samhället. Stödet kan vara i form av samtal, information, mö-
tesplatser och gruppverksamhet. Helena är full av idéer.  

Höstens arbete har till stor del handlat om kartläggning av 
kommunens nuvarande arbete. 
-Det finns mycket bra stöd i kommunen och förhoppningen är 
att fortsätta utveckla anhörigstödet. Det kan vara uppsökande 
eller förebyggande insatser eller kanske nya gruppgemensam-
ma behov, säger Helena.   

Många möten med människor
Helenas yrkesbakgrund är bred och har inneburit många 
möten med människor i olika åldrar, något hon kommer att ha 
stor nytta av i arbetet som anhörigsamordnare. Hon har bland 
annat arbetat som brandman och undersköterska och har nu 
utbildat sig till socionom. Helena poängterar att hennes telefon 
är öppen under dagtid alla vardagar.
 -Vårt samhälle idag tenderar att bli alltmer otillgängligt för den 
enskilde. Jag vill i nuläget inte sätta upp några begränsningar 
genom att ha telefontider. 
-Ring mig gärna, säger hon.

Du når Helena Gillén på telefon: 0532-171 66 eller via 
e-post: helena.gillen@amal.se

Helena Gillén är kommunens nya anhörigsamordnare.



Åtta av tio Åmålsbor känner sig trygga ute på stan. Det 
visar resultatet efter flera undersökningar. En hög andel 
som ska bli ännu högre genom det trygghetsfrämjande 
arbetet som pågår mellan Polisen, kommunen, handeln 
och fastighetsägarna. Målet är ett medborgarlöfte i 
början av 2017.

Åmåls kommun ingår i ett Interregprojekt tillsammans med 
fem andra kommuner: Trollhättan, Vänersborg, Lysekil, 
Strömstad, Uddevalla och Fredrikstad kommune i Norge. Ett av 
Åmåls kommuns fokusområden är trygghet. Arbetsmetoden 
går ut på att ta fram ett underlag över medborgarnas syn på 
trygghet i Åmål och att skapa och etablera ett samarbete kring 
trygghetsfrågor. Underlag har tagits fram genom åtta under-
sökningar med fokus på tryggheten i Åmål.

Åtta trygghetsundersökningar
Polisen har genomfört två enkätundersökningar i samverkan 
med polisvolontärer och två enkätundersökning i samverkan 
med Mobila Poliskontoret som fanns uppställt på torget i Åmål.
Åmåls kommun har på sitt håll genomfört fyra enkätundersök-
ningar om trygghet.
En av dem besvarades av 155 gymnasieelever på Karlbergs-
gymnasiet. En undersökning har genomförts av elever från 
Karlbergsgymnasiet om offentliga miljön, en av dem riktade 
sig till 30 nyanlända och en av undersökningarna riktade sig till 
pensionärsföreningar.

Åtta av tio trygga i Åmål
Resultatet av samtliga åtta undersökningar visar att cirka 80 
procent av de som svarade känner sig trygga i Åmål. Området 
man kände sig mest otrygg i är runt torget, under helgen på 
kvällstid och natt. 

-Utifrån undersökningarna skulle ett lämpligt förslag till med-
borgarlöftet vara:
Ökad trygghet i stadskärnan på kvällstid under helger, säger 
Ulrika Abrahamsson, centrumutvecklare och projektledare för 
Åmåls del i interregprojektet.

Ordningsvakter nattetid på stan
För att motverka den upplevda otryggheten har ordningsvak-
ter som en extra insats patrullerat centrum under nätterna i 
samband med årets sommarevenemang. Det har blivit möjligt 
tack var att Polisen har godkänt Åmåls centrum som ett så kall-
lad LOV-område. Det innebär att ordningsvakter kan utses att 
tjänstgöra i området. 

Medborgarlöfte 2017
Målet är nu att skapa ett medborgarlöfte mellan kommun, po-
lis och medborgare i början av 2017. Syftet med medborgarlöf-
tet  är att engagera och involvera medborgarna för att ta aktiv 
del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 
Det kan exempelvis ske genom grannsamverkan, trygghets-
vandringar och polisens volontärverksamhet.

Aktiv styrgrupp för behov som dyker upp
För att hålla trygghetsfrågorna levande över tid har kommu-
nen, tillsammans med handeln och fastighetsägarna bildat en 
styrgrupp som ska agera när det sker mindre trevliga händel-
ser. Vid behov kan de kalla till sig expertis inom olika områden 
för att på olika sätt kunna agera. Ulrika förklarar:
-Det kan vara så att vi får veta att det dyker upp droger på sko-
lan, att klottret på stan ökar kraftigt eller att det sker skadegö-
relse. Då ska vi kunna agera för att åstadkomma förändringar, 
säger hon. 
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Trygghet i fokus 2018

Poliserna Lars Öhrström och Jeanette Raske från det mobila poliskontoret pratar 
trygghetsfrågor med Conny Alexandersson.

Sver iges  13:e  bäs ta  sko lkommun 2016

Polisvolontärerna Ulf Nilsson, Kristina Enkas och Ulf Rasmusson genom-
förde enkätundersökningar i samverkan med mobila poliskontoret.
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Åmål klättrar från 75:e plats 2015 till en 13:e plats 2016 
i Lärarförbundets omfattande undersökning Bästa skol-
kommun 2016. 

-Ett väldigt bra resultat som visar att vårt långsiktiga och mål-
medvetna utvecklingsarbete går i rätt riktning, ger resultat och 
att vi är på rätt väg. Det här glädjande resultatet ger oss råg i 
ryggen att fortsätta vårt utvecklingsarbete, säger Kent Jönsson, 
enhetschef för grundskolan.

Rankingen baserar sig på 13 olika kriterier varav några är: 
resurser till skolan, andel utbildade lärare, lärartäthet, friska 
lärare, lärarlöner, hur kommunen fungerar som avtalspart, 
meritvärden i åk 9 och andel elever med fullständiga betyg 
i årskurs 9. Meritvärden för årskurs 9 och andel elever med 
fullständiga betyg efter årskurs 9 bedöms dels efter Skolverkets 

siffror men också utifrån andel nyanlända elever, pojkar/flickor 
och utbildningsnivå i kommunen.

Resultatet är också frukten av lärares hängivna arbete med 
ett tydligt fokus kring kunskapsuppdraget från förskola t o m 
gymnasium.

-Vi arbetar ständigt med kompetenshöjningar som BFL 
(bedömning för lärande) och det nu pågående Läslyftet där 
samtliga pedagoger i kommunen deltar. Det här ger en tydlig 
gemensam plattform i pedagogernas samtal kring hur de kan 
utveckla sin undervisning ytterligare, vilket är den viktigaste 
faktorn för att ytterligare förbättra elevernas lärande, säger 
Kent Jönsson. 

Åmåls kommun raket 
i skolranking

Sver iges  13:e  bäs ta  sko lkommun 2016

”Ett väldigt bra resultat som visar att vårt 
långsiktiga och målmedvetna utvecklingsarbete 
går i rätt riktning.”

- Kent Jönsson



Mässa med mersmak
800 personer besökte den trevliga jobb- och utbild-
ningsmässan som Åmåls tennisklubb anordande i 
Rackethallen i slutet av september. På Karlbergsgym-
nasiet bjöd inspiratören Mia Törnblom på tips för att ta 
hand om sig själv bättre.

Ett 25-tal utställare välkomnade besökarna när jobb- och 
utbildningsmässan öppnade i Rackethallen den 22 september. 
Bemanningsföretag, utbildningsföretag och flera av kom-
munens verksamheter fanns på plats för att berätta om olika 
yrken, utbildningsmöjligheter och möjligheter till arbete. 

Mässan i Rackethallen arrangerades av Åmåls tennisklubb i 
samverkan med Åmåls kommun, Swedbank och Arbetsför-
medlingen.

I Karlbergsaulan höll Mia Törnblom scenshow på temat må 
bättre. 
-Ny ilska är bra. Den ger en möjlighet till förändring. Men att 
älta gamla tankar är inte bra. Visste ni att 95 procent av alla 
tankar är precis samma tankar vi ältade igår, berättade Mia.

Att jämföra sig med någon annan och låta sig imponeras är helt 
okej, men efter det måste vi sätta punkt. Gör vi inte det börjar 
vi jämföra oss med andra och i samma ögonblick riskerar vi att 
börja nedvärdera oss själv. 
-Så sätt punkt! Närmast exploderade hon fram och ingen 
kunde missa budskapet. Det blev många igenkännande skratt 
under den energifyllda scenshowen som Mia Törnblom bjöd 
på. Men hon väckte också många tankar kring hur lätt vi ham-
nar i destruktiva tankemönster.

Mia Törnblom förklarade också varför vi har så svårt att komma 
på vad vi ska handla till middag.
-Det borde inte vara så svårt, hela affären är ju full av mat, 
konstaterade hon.
Mia berättade att vi fattar mellan 2 500 och 10 000 beslut varje 
dag. Det gör oss helt enkelt beslutströtta när vi sedan ska fatta 
till synes enkla beslut i matvaruaffären.

Publiken fick tips om hur vi kan fylla på oss själva med energi 
och bli av med elaka tankar om oss själva. Ett tips är att börja 
våga erkänna fel vi gör.
-När vi vet att vi har fel, vågar vi inte erkänna felen. Vi blandar 
ihop den vi är och det vi gör. Vi är inte den vi gör, berättade 
Mia. Hon tipsade också om att göra en segergest flera gånger 
om dagen för att berömma oss själva när vi gör bra saker. Hon 
gjorde en liknelse med när Zlatan gör segergesten efter att ha 
gjort mål.
-Det gör han egentligen för att förbereda sig för framtiden. Vår 
hjärna minns hur det gick senast och en segergest skapar en 
positiv självbild. 

”När vi vet att vi har fel, vågar vi inte 
erkänna felen. Vi blandar ihop den vi 
är och det vi gör.” 

- Mia Törnblom
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Författaren och ledarskapscoachen Mia Törnblom berättade hur vi kan 
bli bättre på att ta hand om oss själva. 

Cirka 800 personer besökte jobb- och utbildningsmässan i Rackethallen.

I Åmåls kommuns monter kunde besökarna träffa bland annat 
brandmän, sjukgymnaster och sjuksköterskor.





Har du någon gång funderat på att ta uppdrag som god 
man? Vi behöver fler goda män och de allra flesta pas-
sar för uppdraget. 

Överförmyndarenheten söker fler goda män. Så som samhäl-
let utvecklas med att vi blir allt äldre och fler får omvårdnaden 
i hemmet ökar behovet av goda män. Som god man hjälper 
du en person att ta tillvara juridiska och ekonomiska rättighe-
ter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om 
bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar. Hur omfat-
tande godmanskapet är varierar väldigt mycket beroende på 
huvudmannens (personen som får hjälp av en god man) behov.  
En god man kan ha flera uppdrag, men överförmyndarenhe-
ten försöker begränsa antalet uppdrag, eller ärenden som det 
heter.
-Det finns inget som säger hur många ärenden en god man kan 
ha utan det får prövas från fall till fall, men vi ser helst inte mer 
än ca tre ärenden per god man. Anledningen är att vi vill hålla 
en så hög kvalitet som möjligt i godmanskapen, säger Conny 
Johansson, chef på överförmyndarenheten. 

Städning eller biobesök ingår inte i uppdraget
Han berättar att det finns ett missförstånd kring godmanska-
pet. En god man ska inte utföra några praktiska åtgärder hos 
huvudmannen. Uppdraget gäller inte till exempel städning, 
gardinbyte eller biobesök. Den typen av uppdrag blir aktuella 
för anhöriga, kontaktpersoner eller en personlig assistent  
-I vissa fall kan det vara svårt att dra gränsen för vilka uppgifter 
en god man ska utföra i hemmet, särskilt när en anhörig är god 
man. Det är bara de uppgifter som faller under godmanskapet 
man får arvode för, förklarar Conny Johansson. 

Goda män har ett årsarvode
En god man ska en gång per år lämna in en ekonomisk redovis-
ning och en redogörelse för att överförmyndarnämnden ska 
kunna granska och kontrollera att huvudmannen har fått det 
stöd han eller hon behöver. När överförmyndarenheten har 
godkänt redovisningarna betalas arvode och kostnadsersätt-
ning ut. 
-Årsarvodet ligger på cirka 8000 till 12 000 kronor beroende på 
hur uppdraget ser ut, säger Conny Johansson.

Kontroller för att bli goda man
Innan en god man blir godkänd görs kontroller hos flera 
myndigheter. Kontroll görs i Polisens belastningsregister, hos 
Kronofogdemyndigheten och hos kommunens socialtjänst. 
Klarar man sig genom dessa kontroller är chansen stor att man 
blir godkänd för uppdrag som goda man. 
-Det är viktigt att personkemin stämmer mellan den föreslagne 
goda mannen och huvudmannen, påpekar Conny Johansson.
Det är tingsrätten som formellt beslutar om godkännande efter 
yttrande från överförmyndarenheten. 

750 goda män och fler behövs
I dagsläget finns det cirka 750 goda män i Åmål och totalt drygt 
1000 ärenden. Under hösten 2015, då det kom många ensam-
kommande barn till Åmål, var trycket högt på att skaffa fram 
goda män till barnen. Behovet framöver är stort och därför vill 
överförmyndarenheten rekrytera fler goda män.  
Conny Johansson säger att de allra flesta kan bli god man. 
-Har man bara lite livserfarenhet , genuint intresse för  männ-
iskor och sunt förnuft kan man bli en bra god man. De goda 
männen och förvaltarna gör en otrolig viktig insats för huvud-
männen och samhället, säger Conny Johansson.

Fakta om överförmyndarenheten
Överförmyndarenheten finns i Åmål och ansvarar för Åmål, 
Bengtsfors, Säffle och Årjängs kommuner. Över de sex handläg-
garna i Åmål finns en kommunsgemensam poliskt överförmyn-
darnämnd som har möte en gång per månad. Ordförande är 
Cecilia Gustavsson (S). Verksamheten startade 1 januari 2015. 
Överförmyndarenhetens lokaler finns på Lunnegatan 10. 
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Vi behöver fler goda män

”Har man bara lite livserfarenhet, genuint 
intresse för människor och sunt förnuft 
kan man bli en bra god man.” 

- Conny Johansson

Personalen på överförmyndarenheten framför den nya entrén 
på Lunnegatan 10. Conny Johansson, enhetschef tillsammans 
med handläggarna Lisbeth Johansson, Helena Stensson, Ida 
Gustafsson, Lisa Carlsson och Marie Forsgren.

Vill du veta mer om uppdraget som god man?  
Välkommen att kontakta överförmyndarenheten.
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 10.00-12.00
Besökstid: torsdagar 10.00-12.00 och 13.30-15.30
Telefon: 0532-777 400 för information och tidbokning
Via hemsidans e-tjänst ”Stöd en medmänniska tillsam-
mans med oss” kan du anmäla intresse för att bli god man.



17



På den Europeiska språkdagen i slutet av september be-
rättade dialektforskaren, komikern och programledaren 
Fredrik Lindström för eleverna på Karlbergsgymnasiet 
om språket och våra dialekter .

Förra året var artisten Petter i Åmål för att prata om hur han 
utvecklades som artist genom att läsa svenska klassiker. I år 
fick eleverna veta hur språk fungerar och vad språket fyller för 
funktion av en riktig expert på ämnet. Dialektforskaren och 
tv-profilen Fredrik Lindström hade en lång lista på språkfrågor 
som han besvarade under två intensiva föredrag för Karlberg-
selever och eleverna i årskurs 9.
-Varför använder vi orden chilla och livsstil idag och inte för 
100 år sedan? Helt enkelt därför att folk inte hade så mycket 
fritid på den tiden. Orden behövdes inte. Nya ord uppstår efter 
behov, säger Fredrik Lindström. 
Han berättade att ordet strul är ett gammalt dialektalt ord från 
Västerbotten som användes för trassel i garnnysten. 1963 då 
Linström föddes användes inte ordet i övriga landet. 
-Vi började använda det under 1970-talet för att beskriva hur 
saker i våra liv kan krångla. 

Därför har vi dialekter
Redan då människor använde enkla läten för att kommunicera 
fanns det dialekter. Fredrik Lindström förklarade att det var 
viktigt att kunna skilja på individer så att arten inte riskerade 
inavel. Dialekten avslöjade nära släktskap.

Även om vi fortfarande hör tydliga skillnader mellan våra 
dialekter, och vissa är svåra att förstå, så är dessa ändå bara en 
light-version av hur de lät för bara några generationer sedan.

Puberteten gränsen för språk 
För den som vill lära sig ett främmande språk helt utan bryt-
ning bör göra det före puberteten. Sedan är omöjligt att dölja 
att man har ett annat modersmål, enligt Fredrik Lindström. 
Han fick en publikfråga om varför det finns dialekter i Dalsland 
som påminner om bohusländska. Svaret från Lindström är att 
Dalsland har varit geografiskt uppdelat tillbaka i historien mel-
lan olika regioner. 

Varför behöver vi  
språk?

Fakta Europeiska språkdagen 
Den 26 september firas Europeiska språkdagen. Dagen har 
firats sedan 2001 på initiativ av Europarådet i Strasbourg. 
I år arrangerade Europa Direkt Fyrbodal tillsammans med 
Karlbergsgymnasiet en språkpicknick för skolans MODS-
elever (moderna språk) där Europa Direkt bjöd på ett 
språk-quiz med en del ledtrådar i musiken som spelades 
mellan frågorna.

Språkvetaren och komikern Fredrik Lindström var 
årets föreläsare på Europeiska språkdagen.



”Varför använder vi orden 
chilla och livsstil idag och 
inte för 100 år sedan?” 

- Fredrik Lindström



Nya lokaler för  
Young Innovation HUB

Fokusgruppen för Young Innovation HUB hälsade välkommen i nya lokalen 
på Kyrkogatan vid invigningen i slutet av oktober: Alma Dannäs, Charlin 
Svanér dela Cruz, Amela Zjajo, David Forslund, Johan Kristoffersson, Klara 
Sundqvist, Rima Almobayed, Frida Stålhandske, verksamhetsledare. På 
bilden saknas Christoffer Karlsson.

Kommunens satsning på en mötesplats för unga entreprenörer 
har gått från projektet Makerspace till den permanenta mötes-
platsen, Young Innovation HUB. I slutet av oktober flyttade de 
från Gamla badhuset till nyrenoverade lokaler på Kyrkogatan. 

Kommunen ville erbjuda en mötes- och arbetsplats för unga 
människor. För drygt två år sedan startades projektet Maker-
space. Syftet var att unga människor med intresse för att starta 
eget företag, skapa ett event eller bara hitta inspiration skulle 
få tillgång till en arbetsplats och samtidigt kunna träffa andra 
ungdomar för att utbyta tankar och idéer. De skulle också få 
hjälp för att kunna komma vidare med myndighetskontakter och 
annat stöd.

Först i landet utanför Stockholm
Makerspace som projekt är avslutat och har sedan i våras 
övergått till den permanenta verksamheten Young Innovation 
HUB. Åmål är först i landet utanför Stockholm att gå in i hela 
konceptet som är en del av Fryshusets verksamhet. Startskottet 
gick i februari då ungdomar och makthavare, eller möjliggörare 
som de kallas, slog sig ned vid samma bord i lokalerna i Gamla 
badhuset och pratade framtidsvisioner.

Festlig invigning i oktober
Sedan starten i våras har Åmåls-huben bildat en fokusgrupp 
bestående av HUB-ledare som har fått utbildning för rollen.  
Den första juli flyttade Young Innovation HUB in i nya 



”Unga gör och vuxna  
möjliggör.”

- Young innovation HUB

lokaler på Kyrkogatan. Renoveringen har 
de själva ordnat med och den 27 oktober 
var det festlig invigning. Lokalerna håller 
på att utrustas med datorer och annan 
utrustning som behövs för att kunna jobba 
med egna eller gemensamma idéer och 
event. Hub-ledarna finns tillhands för de 
som behöver stöd, råd och inspiration. De 
kommer också att anordna öppna event. 
Det kan vara föreläsningar och olika typer 
av workshoppar. Hub-ledarna arbetar ide-
ellt. Några av dem har jobb medan några 
av dem pluggar.

Ett roligare Åmål för unga
Verksamhetsledaren för Young Innovation 
HUB heter Frida Stålhandske. Hon berättar 
att verksamheten riktar sig till ungdomar 
i åldrarna 16-30 år. Hon poängterar att 
det är viktigt att nå alla unga, även de 
som står utanför ett socialt sammanhang. 
En grundtanke med hela verksamheten 
är att göra Åmål mer intressant för unga 
människor. Verksamheten bygger på att 
stötta dem som har en egen vilja och driv 
att komma vidare. En slogan som används 
sammanfattar vad det handlar om. ”Unga 

gör och vuxna möjliggör”. Young Innova-
tion HUB är en verksamhet inom integra-
tions- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Kontakat HUBBEN 
Om du är intresserad av att komma i 
kontakt Young Innovation HUB är du 
välkommen att kontakta Frida  
Stålhandske, på tel. 0532-170 59, eller 
via e-post: frida.stalhandske@amal.se



Politiker, tjänstemän, hälso- och sjukvården, Polisen, 
och Folktandvården. Alla vid samma bord med samma 
mål; att arbeta för att alla medborgare ska må bra och 
känna sig trygga. Välkommen till Styrguppen för folk-
hälsa och välfärd.

I folkmun brukar man prata om folkhälsoråd, men kommunens 
folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist betonar att det inte hand-
lar om ett råd utan om en strategisk styrgrupp med verklig 
makt för att åstadkomma förändringar. Styrkan ligger i grup-
pens sammansättning. 
-Styrkan ligger i att vi är en grupp med politiker och chefer från 
både kommunen och hälso- och sjukvården tillsammans med  
folktandvården och Polisen, säger Ann-Kristin Lövqvist.

Psykisk ohälsa den stora utmaningen
Hon förklarar att folkhälsoarbetet måste genomsyra kommu-
nens alla verksamheter och omfatta hela samhället för att det 
ska kunna få bra effekt. Ann-Kristin Lövqvist konstaterar att det 
är arbetet mot psykisk ohälsa som är den stora utmaningen för 
samhället. Det är viktigt att börja tidigt och stärka friskfaktorer 
och förebygga riskfaktorer i barnens liv. 
-Att barnen klarar sin skolgång och får ett arbete är de vikti-
gaste faktorerna för folkhälsan och den psyksiska hälsan. Våra 
levnadsvanor påverkar folkhälsan tillsammans med faktorer 
som jämställdhet, integration, delaktighet och inflytande samt 
ekonomiska villkor. Här har kommunen ett stort ansvar för att 
skapa goda förutsättningar, säger hon.

Styrgrupp som jobbar 
för det goda livet



Berith Sletten, IFO-chef, Lena Forsell Bergling, barn- och utbildningsförvaltningen, Inge Larsson, fritidchef, Christer 
Törnell (KD), Mikael Norén (S), Linda Jansson (M), norra hälso- och sjukvårdsnämnden, Ewa Arvidsson (S), ordförande, 
Olof Eriksson (S), Thomas Olson (L), Anne Sörqvist (C), Ann-Kristin Lövqvist, folkhälsostrateg, Jeanette Lämmel,  
kommunchef, Pierre Carroz, sekreterare, Peter Torstensson, Polisen Åmål.

Följande saknas på bilden: Ivan Stipic, chef Integrations- och arbetsmarknad, Kristina Falkenström, Folktandvården, 
Stein Bergheim, chef Balderkliniken, Jan-Erik Samuelsson, chef vård- och omsorgsförvaltningen.

Minska sockeranvändningen
Styrgruppens arbete utgår till stor del från tillgänglig folk-
hälsostatistik. Ett konkret exempel är den rapport som kom 
för några år sedan som larmade om kraftig övervikt bland 
småbarn i vår region. Styrguppen tog sig an frågan och det har 
resulterade i en rad åtgärder. Några exempel är att förskolorna 
fick i uppdrag att se över vad de serverar för att minska på 
sockeranvändningen. Livsstilprojekten Sunda tråden och Ung 
livsstil, som numera har övergått till löpande verksamheter, 
startades. Utemiljöerna på våra förskolor sattes i fokus för att 
stimulera till ökad fysisk aktivitet. Den som har besökt Folk-
tandvården i Åmål möts i väntrummet av en miniutställning 
som visar hur mycket socker det finns i våra livsmedel. De 
skapades ett nytt tänk kring våra lekplatser för att stimulera till 
möten över generationsgränserna.

Folkhälsoarbetet på rätt väg
Styrgruppen finns också med i arbetet för att öka trygghe-
ten. Det kan vara allt från att förebygga fallskador genom att 
erbjuda subventioner av broddar till att medverka vid utveck-
lingen av det offentliga rummet.
Efter sex år som folkhälsostrateg i Åmål tycker Ann-Kristin 
Lövqvist att folkhälsoperspektivet har blivit en naturlig del i alla 
kommunens verksamheter. 
-Ja, jag tycker att vi har fått in det i den operativa verksamhe-
ten, säger hon.

Styrgruppen för välfärd och folkhälsa träffas fyra gånger per år. 
Gruppens ordförande är Ewa Arvidsson (S). Det finns ett avtal 
med hälso- och sjukvårdsnämnden norra som reglerar hur folk-
hälsoarbetet ska bedrivas.  Nämnden skjuter till 800 000 kr per 
år till Styrgruppens budget. Lika mycket lägger Åmåls kommun. 

”Att barnen klarar sin skolgång och får ett arbete 
är de viktigaste faktorerna för folkhälsan och den 
psyksiska hälsan.”

- Ann-Kristin Lövqvist
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Bra sommar för  
turistbyrån
Antalet besökare på husbilcampingen och nätterna i 
gästhamnen ökar i år igen. Det framgår av en rapport 
från turistbyrån. I rapporten redovisas också gästernas 
reflektioner.

Den totala försäljningen av gästhamnsplatser och ställplatser 
för husbilar från april till augusti ökade från 208 547 kronor 
förra året till 231 477 kronor i år. Antalet besökare på Åmåls 
turistbyrå under juni, juli och augusti ökade från 9 908 förra 
året till 10 063 i år.

Av rapporten framgår det att turistbyrån har haft många nöjda 
gäster. Klagomålen är få, men de har gällt i stort sett samma 
sak; Det saknas tillgång till toaletter. En toalett i vardera servi-
cerum i Marinan är för få. Andra synpunkter som personalen 
på turistbyrån har fått in är att det måste finnas el-platser på 
husbilscampingen. Gästerna vill också ha tillgång till Wi-Fi, fler 
dagplatser i gästhamnen under högsäsong och ett ställa där de 
kan diska.

Personalen får också höra berömmande ord om Åmål.  
De tyucker att staden är vacker och kommunen är duktig på att 
hålla rent och ha vackra blomserarrangemang runt om på stan. 
Andra positiva reflektioner är att det alltid händer saker under 
sommaren. Ställplatsen får även beröm trots att den saknar 
el-platser.   

Turistpersonalens egna reflektioner i rapporten handlar bland 
annat om det måste till fler toaletter i servicehuset och att 
man bör flytta toavagnen närmare Kulturmagasinet om den 
ska ingå i uthyrningen av den lokalen. Nu blir många besökare 
besvikna över att den är stängd övrig tid. I rapporten föreslås 
ett servicehus på Måkebergs ställplats och el-plaster på  
ställplatserna längst ut på udden. 

Emma Augustsson och Lena Lindberg Wong arbetar på turistbyrån i Åmål.

Fakta om turistbyrån 
Turistbyrån drivs av Dalslands turist AB under  
perioden 2015-2017.
Du hittar turistbyrån på Hamngatan 3, 662 31 Åmål,
telefon 0532-170 98, e-post: turism@amal.se  
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Örnäs camping får året runt-platser
Örnäs camping kan se tillbaka på en mycket bra säsong. 
Fler el-platser och året runt-platser står på att göra lis-
tan inför nästa år. Redan nu kan du söka anställning för 
kommande sommarsäsong.

Flera förbättringar efter första året
Årets runt öppna Örnäs camping drivs av Martin Nord AB. 
De drev campingen redan 2015 och förra årets tecknades ett 
5-årsavtal med kommunen för driften av campingen, minigol-
fen och restaurangen. Det öppnar nya möjligheter att kunna 
satsa på längre sikt. Paret Pia och Martin Nord har redan efter 
den första säsongen utvecklat campingen på flera olika sätt. 
Restaurangens övervåning har fräschats upp, bland annat med 
nya kylar. På husbilscampingen har de ordnat med bättre upp-
märkning så att det är lättare att hitta sin plats. De har satsats 
på ett nytt Wi-Fi-system. Tillgången till internet ingår numera i 
campingavgiften. 

Campingen viktigt för Åmål
Beläggningen har ökat med hela 15 procent jämfört med fjol-
årssäsongen. En förklaring är de många evenemangen i Åmål 
under sommaren som betyder oerhört mycket för campingen. 
-Det ser väldigt positivt ut och det är viktigt att hela Åmål får 
glädje av gästerna. Vi har blivit väl mottagna av Åmålsborna, 
säger Martin Nord.

Väderskyddad uteplats
Martin och Pia ser tillbaka på en bra sommar även för restau-
rangdelen. Uteplatsen har blivit väderskyddad tack vare det ett 
stort tält. Livemusiken på torsdagskvällarna har varit lyckad, 
med många Åmålsbor bland gästerna.
-Åmålsborna har hittat till restaurangen, säger Martin.
Deras vision är att kunna skapa fler ställplatser eftersom det är 
högt tryck på dessa under sommaren. En nyhet är att de tänker 

satsa på några årsplatser. De kommer att ligga där volleyboll-
planen tidigare låg. Det blir platser med vacker utsikt över 
Vänern och bara ett stenkast ner till stranden. En vision de ser 
framför sig är att kunna plana ut kullen mellan receptionen och 
restaurangen för att göra ytan mer lämplig för uppställning av 
husbilar och husvagnar.

Stugor med dusch och toa
Martin och Pia konstaterar att det har varit väldigt bra belägg-
ning på stugorna i sommar. De vill satsa på bekvämare stugor 
framöver.
-Vi vill bygga fräscha stugor för kunna erbjuda dusch och toa i 
dem. Vi märker att de är mycket populära och det är vad gäs-
terna förväntar sig idag.
En annan idé som Martin och Pia vill försöka ordna är en  
gemensam skylt som tipsar om vilka butiker som finns i 
centrum. 

Campingen söker personal
Martin Nord poängeterar att man redan nu letar efter personal 
inför nästa sommarsäsong och att det går bra att söka när som 
helst. 
-Man behöver inte vänta till i maj för att söka, säger han.
Förutom Örnäs camping driver Martin och Pia Nord även 
Ekenäs gästhamn och camping samt café och restauragen på 
Arvika sjukhus. Vi önskar Martin och Pia fortsatt lycka till med 
Örnäs camping.

Martin och Pia Nord driver företaget Martin Nord AB. Redan efter ett år vid rodret på Örnäs camping har de genomfört en rad förbättringar. 

Fakta om Örnäs camping 
Örnäs camping har 15 säsongsanställda samt två heltider 
året runt. Campingen erbjuder 29 stugor. Är du intresserad 
av att jobba på Örnäs camping? Då kan du anmäla ditt 
intresse till: ornascamping@gmail.com 



Två stationsvärdar har blivit tre. De har blivit ett uppskattat 
inslag bland resenärerna som ofta tror att det är SJ:s personal 
de får hjälp av.

Du har förmodligen sett dem om du har rest med tåg till eller 
från Åmål. I sina gula reflexvästar väntar de vid plattformen 
redo att hjälpa till under tiden tågen gör sina korta uppehåll på 
stationen.
Tågplattformen i Åmål är för låg, vilket gör att det blir ett be-
svärligt steg för resenärerna när de ska kliva av eller ombord 
på tågen. Den ansvariga myndigheten Trafikverket har planerat 
en ombyggnad av plattformen, men fram till dess har kommu-
nen valt att försöka underlätta för resenärerna genom att bistå 
med stationsvärdar. De började i juni förra året och har blivit 
ett uppskattat inslag. 

Hjälper arabisktalande att köpa biljetter
Det är inte lång tid de har på sig vid tågstoppen innan dörrarna 
stängs.
-Det har hänt mer än en gång att vi inte har hunnit av tåget 
utan vi har fått åka med till Mellerud och vända där, säger 
Christian Kärrolfsson.
I väntan på nästa avgång värmer han sig i vänthallen tillsam-
mans med kollegorna Salah Kolomey och Abdulla Moteher. 
-Nästa avgång är 13.10 till Göteborg, säger Salah Kolomey.
Salah är den mest erfarna av de tre. Han har varit med sedan 
starten.

Att två av stationsvärdarna är arabisktalande är förstås en 
styrka och kommer väl till pass. 
Salah berättar att de ganska ofta får hjälpa arabisktalande rese-
närer att beställa biljetter via internet på resenärernas mobiler.

Frågor efter biljettställen
Stationsvärdarna får dagligen frågor om biljettställen. Eftersom 
de ofta misstas för att vara SJ:s personal får de ta emot kritik 
för den dåliga servicen när det gäller möjligheten till biljettköp.
-Varje dag får vi frågor om var de kan köpa biljetter. Vi kan bara 
svara att det tyvärr saknas biljettställe. Enda möjligheten är på 
Internet. På Ica kan man ladda periodkort på Värmlandstrafik 
och köpa biljetter till Västtrafik, säger Salah.

Hjälp till turister med cyklar
Stationsvärdarna arbetar dagtid vardagar mellan klockan 08.00 
och 17.00. Mest nytta upplever de att de gör när de hjälper 
äldre människor som har tunga resväskor som ska ombord 
på tåget. Sommartid får det hjälpa många turister med deras 
packning. De hjälper också till med att visa vägen till centrum 
och även var bussarna står vid byten eller inställda tågavgång-
ar. Stationsvärdarna är en satsning inom enheten för arbete 
och försörjning.

Stationsvärdarna uppskattat  
inslag vid järnvägsstationen

De tre stationsvärdarna Salah Kolomey, Abdulla Moteher och Christian Kärrolfson hjälper och guidar tågresernärer vid Åmåls järnvägsstation.
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”Vi är otroligt nöjda efter den första 
omgången och nu hoppas vi på en 
fortsättning.”

Hamnkalaset 21 till 23 juli blev en uppskattad satsning. När-
mare 5000 personer dansade med Panetoz och de tre soliga 
dagarna bjöd på något för alla. Åmål har fått ett nytt sommar- 
evenemang.

Nästan direkt efter att ostindiefararen Götheborg seglade ut ur 
Åmålsviken den 21 juli 2015 föddes idén om ett nytt evene-
mang knutet till Vänern och området vid Kulturparken och 
Udden. I våras började kommunens turismutvecklare Anna 
Hjelmberg planera för Hamnkalaset.
-Jag bjöd in till ett möte med föreningar,  företag och organi-
sationer för att kolla intresset för att medverka. Intresset var 
stort bland de 20-talet som kom, berättar hon.
Under våren växte tredagarsprogrammet fram. Hamnfestens 
tre dagar genomfördes i strålande solsken och den bjöd på ett 
50-tal aktiviteter. Det fanns mycket musik att lyssna på från 
scenen i Kulturparken och många prova på-aktiviteter. 600 
personer provade på att måla graffiti och man kunde prova 
mountainbike, åka ribbåt, eller prova Surf ski med Åmåls 
kanotförening. 

Under lördagen drog sambatåget från Göteborg, Los Copihues, 
genom Åmåls centrum.

-Bilutställningen på Udden var väldigt välbesökt. Många upp-
skattade aktiviteterna. De var gratis och det fanns något för 
alla, summerar Anna Hjelmberg. 
Höjdpunkten bland artisterna var på förhand Panetoz som 
avslutade på lördagkvällen med cirka 5000 i publiken. 

Efter en utvärdering konstaterar Anna Hjelmberg att om det 
blir en festival nästa år så blir det fler vattenaktiviteter och än 
mer spännande innehåll i programmet. 
Nu hoppas hon på att det blir en ny festival nästa år:
-Vi är otroligt nöjda efter den första omgången och nu hoppas 
vi på en fortsättning, säger hon.

Uppskattat Hamnkalas för 
hela familjen

- Anna Hjelmberg
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Hamnkalaset bjöd på stålande solsken, musikunderhållning och många spännande prova på-aktiviteter.



Svaret kommer vi att få den 19 januari nästa år. Då presen-
teras resultatet efter höstens mätningar av kommunens 
servicenivå till kommuninvånarna. 

Regelbundna mätningar
Åmåls kommun är från och med hösten 2016 en av närmare 
250 kommuner, som i samarbete med organisationen Sveriges 
kommuner och landsting, SKL, deltar i det nationella projektet 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Genom att delta i KKiK:s 
regelbundna mätningar utmanar vi oss själva genom att ta 
fram och jämföra resultat med andra kommuner för att lära 
och utvecklas.

40 mått inom fem områden
Resultaten som presenteras kommer från cirka 40 mått som 
mäter kommunens prestationer inom följande fem områden: 

1. kommunens tillgänglighet
2. trygghetsaspekter i kommunen
3. medborgarens delaktighet och kommunens information
4. kommunens effektivitet
5. kommunen som samhällsutvecklare

Därför mäter vi kvaliteten
KKiK har flera syften. Ett är att invånarna i kommunen ska få in-
formation om vilken servicenivå kommunen tillhandahåller. Ett 
annat syfte är att kommunen vill föra en dialog med kommun-
invånarna. Dessutom ger KKiK möjlighet för kommunen att 
använda resultaten av undersökningen som en del i styrningen 
och utvecklingen av kommunens verksamheter.
För att få svar på det första området ”kommunens tillgänglig-
het” ringde ett undersökningsföretag till kommunens växel och 
ställde enkla frågor. Mätningen visar hur snabbt kommunen 
svarar och hur bemötandet upplevs. Företaget skickade också 
via e-post skicka 108 enkla frågor till kommunen. Denna mät-
ning visar hur många av e-postmeddelandena som besvaras 
inom två arbetsdagar.

Mätningarna genomfördes under fem veckor i oktober och 
november. 

Hur bra är vi i kommunen på att ge 
service till kommuninvånarna? 
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Du kan vinna fina priser med 
Åmåls julkalender 
Nu kan du köpa den tredje upplagan av Åmåls julkalender. 
Även i år är det Annika Hedborg som har illustrerat den fina 
Åmålsbilden. 

I år visar kalendern en vacker vintervy över torget med granen 
som ett av blickfången. En nyhet för året är att alla kalendrar är 
numrerade och fungerar därför även som lotter. Numret finns 
överst till höger på kalenderns baksida. Åmål handel kommer 
att dra tre vinnare. 1:a pris är ett presentkort hos Åmål Handel 
på 1 000 kr, 2:a och 3:e pris är ett presentkort hos Åmål Handel 
på 500 kr. Vinnarna presenteras i PD på julafton. 

På samma sätt som förra året väntar olika aktiviteter bakom de 
24 luckorna. En aktivitet varje dag. Bakom varje lucka står tiden 
och platsen för aktiviteten där en överraskning väntar. Genom 
att köpa Åmåls julkalender stöttar du också ett välgörande 
ändamål. Allt överskott från försäljningen av Åmåls julkalender 
går i år till LoveNepal. Det är en ideell organisation som käm-
par mot barnsexslaveri. 

En kalender kostar 30 kronor och finns att köpa på flera ställen 
i Åmål, bland andra biblioteket och på Åmåls bok- och  
pappershandel.

Årets kalender är en vy över Åmåls torg. Även i år är det Annika Hedborg som illustrerat den 
fina Åmålsbilden.



Kommunalrådet Michael Karlsson (S) klipper det blågula bandet som hålls uppe av Mikael 
Norén (S), ordförande i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål. Andra sidan hålls uppe av Ulla 
Krokström och Kerstin Johansson från DHR.  

Hanebols friskvårdsområde har fått ett nytt spår som är 
tillgängligt för alla, unga som gamla. Tillgänglighetsspåret är 
1,1 kilometer långt och ansluter till den befintliga 2,5 kilome-
terslingan. 

Spåret har el-belysning och har inga branta backar, vilket gör 
det lämpligt för såväl dagisbarn som äldre som har svårt att gå. 
Underlaget är stenmjöl som med tiden kommer att bli mycket 
hårt och stabilt. Det är samma typ av underlag som finns i 
gångarna i många parker. Spåret ligger i ett skyddat läge och 
der plana spåret ger fina förutsättningar vintertid för att lägga 
enklare skidspår för alla som inte är vana skidåkare. 
Tillgänglighetsspåret har kommit till tack vare en gemensam 
satsning av Åmåls kommun, teknik- och fritidsförvaltningen 
Säffle-Åmål och Åmåls OK. Arbetet med det nya spåret inled-
des för cirka ett år sedan. Invigningen skedde genom att kom-
munalrådet Michael Karlsson (S) klippte det blågula bandet 
och konstaterade att detta blir ett bra tillskott till en redan 
väldigt fin anläggning.

Kommunens folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist ser tillgäng-
lighetsspåret som en mycket bra satsning i linje med folkhälso-
arbetet.
-Det här viktigt för den jämlika hälsan som inte kostar något 
och det är kommunens ansvar att skapa förutsättningar 

Nytt spår för ökad tillgänglighet
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Nytt samarbete 
kring Vänerfrågor
Hur ska Vänern kunna utvecklas till en attraktiv destina-
tion och livsmiljö för besökare och boende? Alla Väner-
kommuner gör nu gemensam sak genom föreningen 
Vänersamarbetet.

Vänersamarbetet är en ekonomisk förening som bildades 
hösten 2015. Dess medlemmar är de 13 kommunerna runt 
Vänern. I Värmland: Grums, Hammarö, Karlstad, Kristi-
nehamn, Säffle. I Västra Götaland: Grästorp, Gullspång, 
Götene Lidköping, Mariestad, Mellerud, Vänersborg, Åmål. 

Föreningens ändamål är att bedriva utvecklingsarbete som 
bidrar till en hållbar tillväxt, attraktiv miljö och annat som 
bidrar till att skapa en bra livsmiljö för boende, brukare och 
besökare kring Vänern.
 
Viktiga frågor som Vänersamarbetet har fokuserat på 
under sitt första verksamhetsår är bland annat slussarnas 
utbyggnad i Göta älv och logistiksystem för sjöfarten på 
Vänern och Vänerns vattennivåer. Vänersamarbetet ger 
Vänermuseet i uppdrag att genomföra en årlig Vänervecka 
som infaller i slutet av augusti. Syftet med Vänerveckan 
är att öka kunskapen bland lokalbefolkning och skolor om 
Vänern. Under det kommande året kommer också fokus att 
ligga på gemensamma insatser för de maritima näringarna, 
marknadsföring och planfrågor.

Minnestavla över 
Folkparken Furhäll
Den som tar en promenad i Örnässkogen kan se en ny 
minnestavla över Folkparken Furuhäll. 

I 40 år fram till 1967 var folkparken ett populärt nöjesställe. 
Minnestavlan kom till efter ett medborgarförslag. Förslags-
ställaren tycker att minnet av folkparksepoken ska hållas 
vid liv. Kommunfullmäktige gillade förslaget och i början 
av november monterades skylten. I samband med framta-
gandet av skylten passade kommunen på att skapa en ny 
standard för layout av kulturhistoriska skyltar. 

Alla som är folkbokförda i kommunen har möjlighet att 
lämna in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.  
På amal.se kan du läsa mer om hur det går till att lämna  
ett medborgarförslag.
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Sedan 2005 har Åmåls kommun, genom Europa Direkt- 
kontoret, haft totalt 38 volontärer från hela världen i tjänst. 
Sedan i mars i år finns tre volontärer i Åmål. Här kan du läsa 
om vad de jobbar med. 

EVS-volontärerna Océane Boisseau, Manuela Prifti och  
Bachana Mikaia kommer från Frankrike, Albanien och Geor-
gien. De kom till Åmål i mars i år. De ska jobba under ett år 
och lära sig språk och kultur. I år firar Europeisk volontärtjänst 
20 år. Den European volontärtjänsten är en chans för alla 
ungdomarna att upptäcka ny kultur och samtidigt jobba i en 
annat land. Alla tre arbetar på frivilligcentralen Samverket och 
hjälper äldre människor, ungdomar och invandrare.
-Vi lär oss svenska varje dag i våra arbetsmiljöer. Att jobba di-
rekt med svenska medborgare hjälper oss också att förstå den 
svenska kulturen, säger Océane Boisseau.

Jobb på olika platser 
Manuela Prifti kommer från Permët, en liten stad i Albanien. 
Hon brukar arbeta på Röda Korsets Kupanbutik i Åmål medan 
Bachana Mikaia från Georgien jobbar med småbarn mellan 
tre och fem år på Lyckans förskola. Océane Boisseau jobbar på 
äldreboendena Åmålsgården och Adolfsberg.
-Ibland är jag också med på franskalektioner på Karlbergs-
gymnasiet. Där pratar jag om min kultur med eleverna. Det är 
intressant och spännande att ser hur mitt modersmål lärs ut i 
Sverige, berättar Océane.

Engagerar sig i integration
Volontärerna är engagerade i frivilliga verksamheter som 
finns för att underlätta integrationen och göra det möjligt för 

nysvenskar att träffa Åmålsbor. 
-Vi är med i många aktiviteter. Till exempel vi har ett Språk-
café och Mångsfaldskören där vi allihopa kan träffas och träna 
svenska. Det är också möjligt för oss att organisera ett eget 
projekt med Samverkets stöd. Till exempel ska vi börja med 
projekten för ungdomarna varje månad, säger Océane.

Lär om sig själva och en ny kultur samtidigt
Kultur är förstås mer än att bara att förstå språket. Océane 
berättar att hon i Åmål har fått uppleva stor kontrast med 
skinande sommarsol och nu en lång mörk vinter.
-Det jag kan sakna i denna lilla staden är mötesplatser för 
ungdomar. Men tack vare våra jobb i frivilligcentralen träffar 
vi många människor från hela världen och vi känner oss aldrig 
ensamma, säger hon.
 Océanes volontärkollega Bachana Mikaia tycker att den euro-
peiska volontärtjänsten, EVS, ger en bra möjlighet att jämföra 
den svenska socialvården med hur den ser ut i hemlandet.  
-Vi får möjligheten att upptäcka Sverige under ett år. Sverige 
öppnar sig för andra kulturer. Vi lär oss om andra kulturer och 
samtidigt mycket om oss själva för hela livet, säger Bachana 
Mikaia. 

Utställning om alla volontärer
I år firar Europeiska volontärtjänsten 20 år. För att uppmärk-
samma jubileet planerar Europa Direkt-kontoret och de tre 
volontärerna en utställning på biblioteket där alla 38 volontä-
rer som har jobbat i Åmål ska presenteras.

Text: Océane Boisseau

20 år med volontärer i Åmål

EVS-volontärerna Océane Boisseau, Manuela Prifti och Bachana Mikaia har varit i Åmål sedan i mars. De jobbar på frivilligcentralen 
och lär sig mycket om det svenska samhället.
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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  miljöstation  

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: vardagar kl 08.30-09.30

Hittar du inte de kontaktuppgifter du söker får du hjälp 
via  Åmåls kommuns växel eller besök:  

www.amal.se
Följ oss gärna på Facebook:  

facebook.com/amalskommun

Överförmyndarenheten  
Telefon: 0532-777 400

Ungdoms- och vuxencentralen  
Telefon: 0532-777 079  
(telefontid vardagar kl 08.00-16.00)
Drop in-tider 
Måndag-fredag kl 08.30-10.00 
Måndag och torsdag kl 17.00-19.00 
Besöksadress: Södra Långgatan 4B



Sveriges mest gästvänliga stad

STATIONSVÄRDAR - OMTYCKT SATSNING
Åmåls vision




