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Sommaren är i starkt antågande och 
landet förbereder sig för en period 
med inslag av lugnare tempo, mer 
fritid och återhämtning. Många 
trevliga saker planeras och här i 
Åmål toppas utbudet av vår tjugo-
årsjubilerande bluesfest som lär 
bli något alldeles extra. Härligt!

Den tidning du nu fått är en del i 
vår ambition att komma närmare 
de vi är till för; er åmålsbor. Den här 
informationen når alla hushåll i Åmål 
och det är det första av två nummer 
av Åmålsmagasinet under 2011. Vi 
hoppas du har glädje och nytta av den.

Engagemang i visionsarbetet!
Vi kommer efter sommaren att starta 
arbetet med att ta fram en vision för 
Åmål. En vision ska beskriva ett fram-
tida önskat tillstånd, den ska angå oss 
alla, den ska vara levande och den ska 
fungera som riktlinje i vår strävan 
mot något bättre. Visionen är en 
politisk viljebeskrivning och kräver 
därför ett engagemang av medborgarna för 
att vara levande. Vi behöver en vision för att olika utvecklings-
projekt inte ska hanteras som enskilda, avskilda projekt utan 
ses i ett större sammanhang med en tydlig målsättning. Ett 
sammanhang som vi medborgare förstår och är medvetna om.
Vi kommer att föra medborgardialog i olika former för att 
sträva efter att alla som så önskar ska få komma till tals.  
Väl mött där!

Trevlig sommar!

 

Svante Melander
Kommunchef

Ledare
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Fullmäktige antog i slutet av april en grafisk profil för 
Åmåls kommun. Den grafiska formen utgår från en 
cirkel, som sedan beskurits. Den röda färgen är hämtad 
ur stadsvapnet. 
En grafisk profil ska underlätta för användare och mot-
tagare. Vi blir tydligare i vår kommunikation vilket gör 

att det är lättare för gemene man att känna igen Åmåls 
kommun i informationsbruset.

Profilen kommer att införas i den takt som ekonomin 
tillåter och successivt börja användas internt och  
externt.

Grafisk profil

Du läser nu första numret av Åmålsmagasinet, 
Åmåls kommuns egen tidning. Syftet med tid-
ningen är att skapa förståelse, insikt och engage-
mang för det arbete som utförs av kommunens 
tjänstemän och politiker för invånarnas bästa. 
Vår avsikt är att informera, ge tips och råd samt 

presentera medarbetare och verksamhetsområ-
den inom kommunen. Tidningen ska ses som ett 
komplement till hemsidan, www.amal.se och be-
räknas utkomma med två nummer under 2011. 
Under 2012 planeras fyra nummer.

Åmålsmagasinet

Den 17 juni lanseras Åmåls 
kommuns nya hemsida. Den är 
efterlängtad och har ett helt nytt 

utseende och flera nya funktio-
ner. Adressen är dock densamma, 
www.amal.se.

Ny amal.se

Reviderat stadsvapen
I samband med att den grafiska 
profilen beslutades, antogs även 
förslaget till reviderat stadsva-
pen. Med de justeringar som 

Riksarkivets heraldiske konstnär 
gjort, har en anpassning till mo-
derna media skett. 
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”Vi har inte börjat med mark-
nadsföringen än, och trots det 
ökar antalet intresserade för 
varje vecka” Kjell Wester

 

Under det senaste året har planerna på att bygga en 
funktionsblandad stadsdel på Måkeberg och Norra 
Hamnplan antagit alltmer konkreta former. Wingårdh 
Arkitektkontor AB vann den utlysta tävlingen och presen-
terades som vinnare i månadsskiftet augusti-september 
förra året. Under hösten och vintern har nödvändiga ut-
redningar gjorts, flera informationsmöten har hållits och 
nu har alla yttranden från samrådstiden kommit in. 

   - Vi har fått in 16 yttranden från myndigheter, företag 
och privatpersoner, berättar Susanne Andersson som ti-
digare arbetade som stadsarkitekt i Åmål, men nu endast 
har kvar uppdraget att föra Måkebergsprojektet framåt. 
De flesta invändningarna från de boende i närheten 
handlar om att utsikten kommer att påverkas samt räds-
lan för att deras lägenheter ska sjunka i värde.

Enligt mäklarna i Åmål finns det ingen anledning att be-
fara ett sänkt värde.
   – Vi grundar vår uppfattning på hur det gått på andra 
ställen där man byggt nytt på attraktiv plats. Jag tror inte 
att det kommer att påverka prisbilden negativt, sna-
rare tvärtom, då området kommer i fokus och blir mer 
attraktivt, berättar Mats Sjöberg från Svensk fastighets- 
förmedling.

Länsstyrelsen har bett om kompletterande utredningar 
när det gäller buller, markmiljö och geotekniska under-
sökningar. Dessa ska göras under sommaren. 

Någon gång i höst är det sedan dags för utställning. 
Därefter kan detaljplanen antas.

I dagsläget står cirka 85 personer i kö för att få en lägen-
het på Måkeberg och det blir hela tiden fler.
   - Vi har inte börjat med marknadsföringen än, och trots 
det ökar antalet intresserade för varje vecka, säger Kjell 
Wester, VD för Måkeberg AB. Vi har skickat ut en enkät 
till alla intresserade för att fånga upp vad de har för öns-
kemål när det gäller bland annat lägenheternas storlek, 
utformning och läge.

Lägenheter, handel och näringsverksamhet
Kommunen slöt ett avtal med Måkeberg AB i mars 2010 
då fullmäktige beslutat att utveckla en ny funktionsblan-
dad stadsdel i anslutning till Vänern. Målet är att kom-
munen skall växa och erbjuda attraktiva boendemiljöer. 
Projektet är ett samarbete där Måkeberg AB står för 
merparten av investeringarna.

   - Då vi tittade på utbyggnad av Måkeberg och Norra 
hamnplan första gången för knappt två år sedan, anslog 
vi en investeringsram på 600-800 miljoner kronor. Vi 
såg denna summa som rimlig utifrån det centrala lä-
get, närheten till Vänern samt tomtens storlek. Sedan 
dess har projektet genomgått en betydlig utveckling 
och närmar sig nu sin slutliga form och innehåll. Vi har 
fört en återkommande dialog med grannar, allmänhet, 
politiker och offentliga myndigheter på olika nivåer. I 
rimlig utsträckning har vi också justerat planerna efter 
de önskemål som framkommit. Ett nytt kulturhus är inte 
längre aktuellt och tomtarealen utnyttjas på annat sätt, 
säger Kjell Wester.

Måkeberg
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Projektet innehåller nu ca 30.000 m2 bebyggd yta, varav 
ca 6.000 m2 är avsedd för handel och näringsverksamhet. 
Resterande yta ska nyttjas till 200-250 lägenheter bero-
ende på lägenheternas storlek. Till detta kommer 470 
parkeringsplatser, samt möjlighet att anlägga ytterligare 
100 platser i plan två på den norra parkeringen. Även en 
småbåtshamn ska anläggas.

   - Naturligtvis är vår investeringsram justerad utifrån de 
förutsättningar som nu råder. Vad som emellertid står 
fast är att vi ska bygga lägenheter för olika upplåtelsefor-
mer som står i paritet till vad det kostar att bygga nytt i 
Åmål i dag, säger Kjell Wester.

Marken på Måkeberg består till stor del av fyllnads-
massa, vilket gör att det krävs stora insatser innan det 
går att bygga något alls. Enligt kommunens avtal med 
exploatören Måkeberg AB är deras ekonomiska åtagande 
drygt sju miljoner kronor innan byggnation på Måkeberg 
och Norra hamnplan kan påbörjas. Exploatören står för 
kostnader som minskar kommunens insats och riskta-
gande. Dessa kostnader är en anledning till att tomtpriset 
kan tyckas lågt.

Exploatören ska bland annat bekosta
Parkeringsplatser
Grönytor utanför området
Flytt av avloppsledning
Förstärkningsåtgärder i strandlinjen
= 7,5 miljoner kronor

Utöver tidigare nämnda tillkommer kostnader när bygg-
nationen påbörjas, då exploatören ska stå för att anlägga 
samtliga gator och VA-ledningar inom området. Dessa 
återlämnas sedan kostnadsfritt till kommunen efter slut-
besiktning.

Konsultföretaget ÅF har värderat markområdet till  
750.000 kronor bland annat på grund av markens dåliga 
beskaffenhet. Ovanstående bedöms motsvara ett tomt-
pris på cirka 600 kronor per kvadratmeter. 

Måkeberg AB är investerare i projektet  
och utgörs av
• Wester AS
• Åmål Invest AB
• Gulbrandsen Utveckling AS
• Länsförsäkringar i Västra Götaland

Varför kostar tomten bara 750.000 kronor?
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Nya Hamnterminalen
En ny aktör i Hamnterminalen är Marin & Fritid. För 
båtägare är företaget välkänt, eftersom de sedan 1980 
bedrivit verkstad och försäljning av båtar och tillbehör 
på andra platser i landet. I och med etableringen i 
Åmål hoppas man locka kunder även från västkusten 
och Norge.

Båthallen håller på att fyllas med nya, skinande vita 
båtar i olika storlekar. Det luktar nytt och personalen 
jobbar för att få allt klart till invigningen. Mikael Ström-
gren är platschef. Hans telefon ringer oavbrutet, men 
han ser trots det mycket nöjd ut.
   - Vi vill göra något bra och vi är här för att stanna. 
Det är mycket jobb nu, men det är bara roligt. Vi har 
fått ett väldigt positivt bemötande och några kunder 
har varit här och handlat redan, berättar han mellan 
telefonsamtalen. 

- Vi har nyanställt tre personer med olika bakgrund och 
kompetens. Alla tre kommer härifrån Åmål. Det kan 
också bli tal om att anställa fler när vi kommer igång 
ordentligt, berättar Mikael och sveper med handen ut 
över lokalerna. 

Genom den öppna porten ser man Vänern glittra.
   - Den här lokalen har fantastiska möjligheter, säger 
Mikael och ser ut över uppställningsytan. Möjligheten 
att ta upp båtarna direkt ur vattnet och ta in dem för 
reparation eller vinterförvaring tror jag är unik i Sve-
rige. Jag är övertygad om att vi kan åstadkomma bra 
grejer här.

Marin & Fritid
Den 17 januari 2010 är för många förknippad med den 
häftiga branden som ödelade hamnterminalen och dess 
verksamhet. Nu står en ny lokal på plats och byggna-
den börjar fyllas med aktivitet. En av hyresgästerna är 
Bluesföreningen.
   – För mig är det en fantastisk glädje att se så fint det 
blir. Det blir bättre funktion på alla sätt. Till exempel får 
vi nu loger med toalett och dusch, säger Nils Lönnsjö, 
eldsjälen bakom bluesfesten. 

Arenan har stor potential att utvecklas. Dock måste  
scenen och området ”backstage”, där artisterna uppe-
håller sig när de inte står på scenen, utvecklas ytterli-
gare anser Nils.
   – För att scenen ska passa för både opera, klassiskt, 
rock och pop så behövs ytterligare utveckling. Arrangö-
rer och artister söker färdiga scener dit de bara kan 
komma med sin produktion. 

För att lyckas med att fylla hamnterminalen med ar-
rangemang under tre månader på sommaren, krävs en 
satsning från kommunen, anser Nils.
   – Det finns ingen i kommunen som jobbar med detta 
idag. Det krävs bra promotion för att få arrangörerna 
att lägga sina produktioner här. Kommunen måste våga 
satsa för att vinna.

Medlemmarna i Bluesföreningen har genom åren lagt 
ner 1000-tals timmar och stora summor pengar för att 
få hamnterminalen funktionell. Nu är allt borta.
   – Det blir som att börja om från början, men ändå 
inte. Vi har ett mycket bättre utgångsläge nu när vi  
kunnat vara med och påverka från början, avslutar Nils.

Bluesföreningen
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Folkhälsoarbete strävar efter att minska klyftorna i sam-
hället och skapa förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för alla. I kommunen arbetar Ann-Kristin Lövqvist 
som folkhälsostrateg.

   – När vi arbetar med folkhälsa är det viktigt att förstå 
vad det är som påverkar hur vi mår. Saker som påverkar 
vår hälsa kan exempelvis vara att vi ges möjlighet till 
delaktighet och inflytande, att vi har goda möjligheter 
till ett socialt liv och att vi kan känna oss trygga. Folkhäl-
soarbetet handlar även om att minska hälsofarliga vanor 
som cigarrettrökning, hög alkoholkonsumtion och för lite 
fysisk aktivitet, berättar Ann-Kristin.  
 
Folkhälsoarbetet i Åmåls kommun ska skapa förutsätt-
ningar för en god hälsa för alla som bor här. Ett bra folk-
hälsoarbete byggs upp av långsiktighet och av insatser på 
flera nivåer i samhället; från politiska beslut och lagstift-
ning till att stärka våra möjligheter att välja hälsofräm-
jande levnadsvanor.  

   – Det handlar inte bara om att undanröja risker och 
förebygga ohälsa utan också att titta på vad det är som 
gör att folk mår bra, vad det är som gör att folk förblir 
friska och hur man till och med kan förbättra hälsan hos 
en redan frisk person, menar Ann-Kristin.

Folkhälsostrategen kommer under hösten att påbörja 
arbetet med att ta fram ett nytt folkhälsoprogram i sam-
arbete med frivilligorganisationer, folktandvård, polis, 
primärvård med flera. 
   – Allt folkhälsoarbete sker ute i verksamheterna, jag är 
bara ett redskap, menar Ann-Kristin.

Välfärds- och folkhälsoarbetet sker i samarbete med 
regionen. I Åmål utgår det från den folkhälsoplan som 
kommunen har upprättat. Vill du läsa mer om folkhälso-
programmet kan du göra det på www.amal.se.

Välfärd och folkhälsa

”När vi arbetar med 
folkhälsa är det viktigt 
att förstå vad det är 
som påverkar hur vi 
mår” Ann-Kristin Lövqvist



   – Tisdag och onsdag kör vi ”pre-blues”. Nytt för i år 
är Not Quite Roots ute i Fengersfors. Där uppträder 
fem band under tisdagen. Onsdagen innehåller blues 
på Forsbacka golfbana under lunchen och Bluestrav på 
eftermiddagen. Invigningen hålls som vanligt i Åmåls 
finaste byggnad, Kulturmagasinet, på torsdagen. Då delas 
också Junior Blues Price ut till någon som är under 25 år 
och verksam inom bluesens område. Förra årets stipen-
diat, Edith Strindberg, kommer tillbaka för att uppträda. 
Fredag och lördag fylls som vanligt med massor av härlig 
musik och begåvade artister under nästan hela dygnet. I 
år kan vi också erbjuda bluestrain med ångtåg till Melle-
rud tur och retur och givetvis bluescruise på Vänern. Som 
vanligt avslutas musikfesten med blues-gospel i Kultur-
magasinet på söndag. 

Nyheter
Till årets festival säljs endast 2-dagarsbiljett för inträde 
till Hamnterminalen fredag-lördag.  
Förköpspriset är 490 kronor.  
På plats kostar biljetten 600 kronor. 
 
Det visste du kanske inte om Nils
- Han älskar afro-amerikansk folkmusik
- R.L Burnside, färgad musiker och stolt traktorförare  
  från Mississippi, har lärt honom det mesta han vet om  
  folkmusiken
- 1980 flyttade han från Göteborg till missionshuset i  
  Bocklarud. Han badade i bäcken, ovetandes om att  
  grannens avlopp rann ut där
- För att hela tiden lära sig mer, lyssnar han mycket på   
  musik, läser olika musiktidningar och har kontakt med  
  vänner som är levande uppslagsverk

E V E N E M A N G

Åmåls bluesfest
Årets bluesfestival är den 20:e i ordningen. Under en vecka, 5-10 juli, kommer Åmål att fyllas 
med härlig musik och glada människor. Nils Lönnsjö, eldsjälen bakom bluesfesten, får en speciell 
glimt i ögat när han berättar vad som väntar publiken.

www.bluesfest.net
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Bokdagar i Dalsland
Sista helgen i juli är det åter dags för 
Bokdagar i Dalsland. Temat för i år är 
TIDEN och platsen är Åmål. För elfte 
året i ordningen bjuds vi på framträ-
danden av några av de mest aktuella 
författarna på den svenskspråkiga 
scenen. Det blir en varierad uppsätt-
ning med liveframträdanden i olika 
format. Dessutom genomförs Bar-
nens Bokdagar. Hela Åmål väntas leva 

upp när arrangemanget genomförs 
den 29-30 juli.
   – Det blir en litteraturfest för såväl 
gammal som ung, där alla kommer 
att hitta just sina guldkorn, lovar en 
förväntansfull Anita K Alexanderson, 
huvudansvarig för Bokdagar i Dals-
land.

www.bokdagaridalsland.se

Ljusfesten
Nu har vi sommaren 
framför oss. När den är 
över och det börjar bli 
höst, då infaller Ljusfes-
ten och lyser upp tillva-
ron. För trettonde året 
i rad ser Jan Gustafsson 
och hans kollegor och 
medarbetare till att 
åmålsborna kan njuta av 
ljus i olika former. Årets 
Ljusfest infaller lördagen 
den 17 september.

   – De 1.500 marschal-
lerna, poängpromena-
den samt musik och 
dans är återkommande 
inslag i Ljusfesten. Sedan 
ett par år tillbaka har 
även kyrkorna och Not 
Quite hakat på. Vi bely-
ser också vissa privata 
trädgårdar och byggna-
der. Den permanenta 
ljussättningen i Plan-

taget och belysningen 
under broarna är ett 
resultat av Ljusfesten, 
berättar Jan Gustafsson. 

Nyheter 2011
• Båtparad med upp 
    lysta båtar
• Flotte i båtparaden där  
    elever från Estetiska  
    programmet framför  
    dans
• Ljud- och ljusspel i och  
   omkring Kultur- 
   magasinet.

www.ljusfest.se

Juni
18 Konsertföreställning 15.00, 
Kulturmagasinet

24 Midsommarfirande i Örnäs-
parken, start 13.30.

27 Sommarloppis i bygdegår-
den, Tösse. Vardagar 10-14 
fram till 8 juli.

28 Konsert med Duo Tempra 
och essens:1, 19.00, Kulturma-
gasinet. 

29 Sverigepremiär ”Kron- 
juvelerna”, SagaBio.

Juli
1 Riksmästerskap i golf för äkta 
makar, Forsbacka golfklubb

1-3 Opera på bruket ”Våra vita 
ägg”, Not Quite, Fengersfors

2 Åmål Adventure Race, 
multisporttävling för elit och 
motionärer

5 Not Quite Roots, högklassig 
och svängig blues, Fengersfors

6 Bluestrav, Åmålstravet. Första 
start 18.20

7-10 Åmåls Bluesfest

16 Grålleklubben visar upp sig 
i Örnäsparken. Loppis, under-
hållning.

16 Försäljning av slöjd och 
konsthantverk, Kulturmagasi-
net

22 Janne Schaffer, A music sto-
ry – en musikalisk resa i svensk 
pop, 19.00 Kulturmagasinet

22 Daniel Lemma, Café XO

29-31 Bokdagar i Dalsland. Läs 
mer på www.bokdagaridals-
land.se

30 Kid Down Unplugged, Café 
XO

Augusti
3 Packmopedsturné 2011, Café 
XO

14 Hela kyrkan sjunger, Kultur-
magasinet

18 BBQ med underhållning av 
Anundsson & Skjervik, Café XO

24 ”I huvudet på en tonåring”, 
föreläsning med Mia Börjesson 
kl 18.30-20.30, Karlberg

För fler  
evenemang  
www.amal.se 
Reservation för ändringar

s o m m a r 
2 0 1 1
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Work factory började som ett EU-projekt 2008. Då sam-
arbetade fem kommuner i närområdet för att fånga upp 
ungdomar som stod utan arbete och försörjning. Sedan 
hösten 2010 är det en del av den kommunala verksam-
heten i Åmål. 

Vid Work factory i Åmål arbetar Denny Jansson och Per 
Lundin. De brinner båda för sitt arbete och kan inte tänka 
sig något mer givande sätt att tillbringa tid på jobbet. 
Med helt olika bakgrunder kompletterar de varandra på 
ett mycket bra sätt.

   – Jag hade det ganska tufft under min uppväxt, men jag 
har klarat mig bra och det vill jag förmedla till de unga 
vuxna som jag träffar här. Det går att jobba för att nå ett 
mål, även om det ser mörkt ut runt omkring just där och 
då, berättar Denny som är utbildad ekonom med flera 
ledarskapsutbildningar i bagaget.

Kollegan Per är drygt hälften så gammal, men har hunnit 
med att jobba som kock, vidareutbildat sig inom ekonomi 
och administration samt läst datavetenskap på universi-
tetet.
   – Jag tröttnade på datorer och döda ting. Jag ville jobba 

med personer med förståndshandikapp istället och sökte 
mig därför till LSS-enheten i Åmåls kommun. Sedan tog 
jag steget vidare till att börja jobba med arbetslösa ung-
domar här på Work factory.

Work factory fångar upp unga vuxna i åldern 16 till 25 
år från den dag de anmäler sig till Arbetsförmedlingen. 
Under de första 90 dagarna utgår ingen ersättning och 
det får de inte heller på Work factory.
   – Men vi kan erbjuda en meningsfull tillvaro och en ut-
bildning som de har nytta av och som i bästa fall leder till 
att personen hittar ett arbete, säger Per. Vi vill stärka de 
här personernas självförtroende, ge dem större kunskap 
om arbetsmarknaden och få dem att växa på vägen fram 
till ett jobb.

Var femte vecka startar utbildningen med en ny grupp 
människor. De första fyra veckorna handlar det bland an-
nat om att lära sig skriva ett CV och ett säljande person-
ligt brev, träna på intervjusituationen, göra en budget för 
sin privatekonomi, söka praktikplats och få studievägled-
ning. Studiebesök och intressanta föreläsare ingår också i 
utbildningen. Efter de fyra inledande veckorna följer åtta 
veckors praktik på någon arbetsplats.

Work factory vill få deltagarna att växa
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   – Vi har goda erfarenheter, berättar Denny. Ett stort 
antal personer som haft praktik har sedan fått en fast 
anställning eller ett längre vikariat.

Work factory samarbetar med flera olika aktörer för-
utom Arbetsförmedlingen.
   – Vuxenutbildningen och försörjningsstödet inom 
kommunen är några som vi har ständig kontakt med, 
berättar Per. Tillsammans med kommunens närings-
livsutvecklare gör vi nu en kartläggning för att få fram 
vilka behov av arbetskraft som finns ute hos företagen 
de närmaste åren. Tyvärr har responsen hittills varit 
lite ljummen, vi har inte fått in så många svar som vi 
hade hoppats på. 

Detta sätt att arbeta med unga vuxna har, förutom 
projekttiden i Work factory, även influenser från Glas-
gow, som lyckats mycket bra med att komma tillrätta 
med sin ungdomsarbetslöshet.
   – Det gäller bara att anpassa det till våra förhål-
landen och ställa oss frågan ”Hur jobbar vi bäst på 
lokal nivå?”, menar Denny. Vi är öppna för alla möjliga 
förslag och idéer. Efter moget övervägande prövar vi 
olika vägar för att på bästa sätt stötta den enskilda 
individen. Vi vet att behoven varierar kraftigt och det 
gäller för oss att se varje människas unika egenskaper 
och få personen att växa.

”...vi kan erbjuda en meningsfull 
tillvaro och en utbildning som 
de har nytta av...”

Om du vill komma i kontakt med personalen på Work 
factory så kan du ringa eller skicka e-post till 
Denny Jansson, 0532-173 51, denny.jansson@amal.se
Per Lundin, 0532-171 72, per.lundin@amal.se



Socialdemokraterna ökade med fem mandat vid höstens kommunval. För Michael Karlsson (s) betydde det  
ett helt nytt sätt att leva.  Följ med kommunalrådet en vanlig dag på jobbet.

En dag med kommunalrådet

Mer om Michael
Hemlig talang: Matlagning
Sämsta egenskap: Otålig
Bästa egenskap: Lugn
Blir glad av: Vänliga människor
Blir arg av: Nonchalans
Favoritplats: Sicilien
Hemlig dröm: Att tillsammans med min fru driva ett hotell i södra Italien

07:27 08:34 10:16 17:09

Strax före klockan åtta är han normalt på plats i sitt 
rum på tredje våningen i stadshuset. Just denna dag 
kommer han lite senare eftersom det varit närings-
livsfrukost på Stadshotellet.

   – Det är viktigt för mig att vara ute i verksam-
heten. Näringslivets företrädare träffar jag 
på ett lättsamt och trevligt sätt vid frukost-
möten. Då kan vi diskutera olika frågor och 
jag får en bild av hur man resonerar ute på 
företagen.

Michael gör en avstämning med kansliche-
fen Ida Rådman och kommunsekreterare 
Irene Larsson. Strax före klockan tio ger han 
sig iväg igen. Det är dags för ett av veckans 
företagsbesök. Denna gång är det KM Lack 
som ska få besök.
   – Det brukar vara väldigt givande med dessa 
företagsbesök, säger Michael. Om jag bara 
hade hunnit så skulle jag vara ute oftare.

Under lunchen diskuteras strategiska frågor med 
kommunchefen. En timma går fort och nästa 
punkt på kommunalrådets agenda är ett besök i 
Ånimskog, dit han bjudits in av Samverket för att 

medverka på ett möte under rubriken 
”Pensionärer kan!” 

Åter till stadshuset vid 17-tiden. 
Michael öppnar sin mail-korg. Det 
innebär ytterligare några timmar på 
kontoret innan det är dags att åka 
hem till familjen.

   – Det är klart att jag är jätteglad 
för att det gick bra i valet, det är ju 
det vi politiker jobbar för hela tiden. 
Men att det skulle gå så här bra 
och så fort, det hade jag inte räknat 
med, säger Michael. Det har natur-
ligtvis påverkat min och familjens 
tillvaro ganska mycket. Eftersom 
jag och min fru hade pratat igenom 
det ordentligt, så rådde det inga 
tveksamheter från min sida om 
jag skulle tacka ja till posten som 
kommunstyrelsens ordförande. Mitt 
jobb är jätteroligt och jag hoppas att 
jag kan göra skillnad under de här 
fyra åren.
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Hösten 2007 startade ett demensprojekt i Åmåls kom-
mun. Projektet finansieras av stimulansmedel från 
staten. Syftet med projektet är att uppnå permanenta 
förbättringar i vården för personer med demenssjuk-
dom. Projektet består av tre delar: Innehållet i vården, 
Vårdkedjan och Stöd till anhöriga. Under våren 2010 gav 
Socialstyrelsen ut ”Nationella riktlinjer för demensvård”. 
Dessa riktlinjer ska säkerställa att vården bedrivs på ett 
lika bra sätt, oavsett var i landet man bor.

Under de fyra år som projektet fortgått har personalen 
fått mycket ny kunskap och många nya erfarenheter. Här 
redogörs för ett axplock.

Innehållet i vården 
Levnadsberättelse. Det finns flera syften med en lev-
nadsberättelse som beskriver hur kunden levt sitt liv. Dels 
ska den hjälpa personalen att finna frön till meningsfulla 
samtal och aktiviteter, dels ska den underlätta så att per-
sonalen förstår varför en person med demenssjukdom 
reagerar på ett visst sätt när han eller hon inte längre kan 
uttrycka sig med ord. Målet är att alla personer med min-
nesproblem eller demenssjukdom skall ha en dokumen-
terad levnadsberättelse. 

Reminiscence. Det engelska ordet ”reminiscence” kan 
översättas med minne eller hågkomst.
Reminiscence-metoden bygger på att väcka minnen och 
erfarenheter från tidigare upplevelser i livet. Som hjälp 
för att väcka minnen har deltagarna gjort elva så kall-
lade minneslådor med olika teman. Lådornas innehåll ska 
hjälpa till att sätta igång samtal och föra tankarna tillbaka 
till tidigare upplevelser.

Validation. Ordet ”valid” betyder att göra giltig, göra 
gällande. Validation är ett förhållningssätt och en metod 

i hur man kommunicerar med personer med minnespro-
blem. Validation är att erkänna en persons känslor som 
sanna och adekvata. Detta görs genom att vara lyhörd 
och bekräfta personens uttryck och känslor. 

Genombrottsmetoden. Denna metod har införts som ar-
bets- och utvärderingsinstrument på demensenheterna i 
kommunen. Det innebär att göra enkla förändringar som 
kan innebära stora förbättringar i vardagen. 
   – Ett exempel är att man satt upp skyltar på dörrarna 
till matsalen där man uppmanar besökare att inte gå in 
just under tiden då kunderna äter. På detta enkla sätt har 
man nu fått en betydligt lugnare matsituation, berättar 
Ingela Gustavsson som är en av de två projektledarna. 

Vårdkedjan
   – I projektet arbetar vi med att hitta samverkansformer 
mellan Vårdcentralen Åmål, Vårdcentralen Balder och 
Åmåls kommun. Det ska räcka med ett telefonsamtal, en 
väg in, för att få hjälp. Det viktigaste i detta arbete är att 
människan sätts i centrum, inte sjukdomen, menar Ingrid 
Johansson, arbetsterapeut och projektledare.

Stöd till anhöriga
Kommunens demenssjuksköterska leder regelbundet 
cirklar för anhöriga. Träffarna sker varannan vecka, sam-
manlagt tio gånger, med sex till tio deltagare per grupp. 
Deltagarna styr själva vilka ämnen som ska tas upp. De-
menssjuksköterskan är med som kunskapsbank vid alla 
träffar och stöttar även anhöriga individuellt när behov 
finns. 

Demensprojektet ger förbättringar i äldrevården

Vill du veta mer? Kontakta någon av projektledarna
Ingela Gustavsson, 173 56, ingela.gustavsson@amal.se
Ingrid Johansson, 174 15, ingrid.johansson@amal.se



Den 1 januari infördes en ny organisation som innebär 
samarbete mellan Säffle och Åmål inom områdena kom-
munalteknik, lokalvård, park, fritid samt miljöarbete. Säffle 
är värdkommun, vilket betyder att den personal inom 
ovanstående områden som tidigare varit anställda i Åmåls 
kommun, nu har bytt arbetsgivare. 

Uppdraget för den nya organisationen är att ge kommun-
invånarna den bästa servicen, den högsta kvaliteten och 
det bästa utförandet, utifrån de förutsättningar och ekono-
miska medel som finns att tillgå. 

Varför en ny organisation?
Tommy Jingfors är chef för den nya förvaltningen. Han 
svarar på frågan varför kommunerna valt att gå samman i 
en gemensam organisation.
   – Det är först och främst en politisk önskan att arbeta 
mera över gränserna och dra nytta av våra gemensamma 
resurser. I många år har det pratats om samarbete mellan 
kommunerna. Detta är det första riktiga projektet som löpt 
linan ut med en gemensam organisation. 
Bakgrunden till beslutet att slå samman Säffle och Åmål är 
bland annat positiva erfarenheter från andra kommuner 
som genomfört liknande förändringar. På längre sikt räknar 
politikerna med att kommunerna gör en ekonomisk vinst 
genom sammanslagningen.

Vad innebär samarbetet för dig?
Enligt Tommy Jingfors kommer servicen till dig som bor i 
Åmål eller Säffle att utvecklas i och med samarbetet. Till 
exempel kan du redan nu köpa ett årskort i simhallen och 
utnyttja det i vilken du vill av de båda kommunerna. 

   – Vi ska också föra mer dialog med medborgarna där vi 
lyssnar till kommuninvånarnas behov och önskemål om 
förbättringar. Vi kan, i rådande ekonomiska läge, inte alltid 
tillgodose alla önskemål, men vi kan vara lyhörda för syn-
punkter och göra så gott vi kan, avslutar Tommy Jingfors.

Kontakta kundsupport, 0532 173 02 eller 0533 68 17 50, 
om du har frågor kring verksamheten.

Säffle och Åmål 
samarbetar

Boris Petrusic är Åmåls kommuns nya bygglovs- 
ingenjör. 
   – Mitt jobb är att ta emot och granska de bygglovs-
ärenden som kommer in. Jag ger råd och tips om hur 
man bör tänka när man planerar sitt bygge. 

Den 2 maj trädde nya Plan- och bygglagen i kraft. Ett 
av syftena med den nya lagen är att det ska bli enklare 
och tydligare för dig som söker bygglov. 

   – Alla bygglov ska nu kungöras i Post- och inrikes 
tidningar på nätet, berättar Boris. Det är för att du 
enkelt ska kunna följa vad som händer i ditt område. 
Alla beslut om bygglov, rivningslov, marklov eller för-
handsbesked om bygglov ska finnas där.

Bygglovsärenden
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Vad är Styrel?
Om efterfrågan på el är större än 
tillgången kan vi drabbas av elbrist. 
För att kunna prioritera elanvändare 
vid elbrist har regeringen gett Ener-
gimyndigheten i uppdrag att utveckla 
”Styrel” (Styrning av el till priorite-
rade användare vid bristsituationer).

Styrel bygger på att kommuner och 
elnätsföretag tillsammans, genom en 
effektiv planeringsprocess, identi-  
fierar och planerar för hur samhälls-
viktiga elanvändare ska kunna priori-
teras vid elbrist. Detta arbete pågår 
nu i Sveriges samtliga kommuner.

Styrel är planerat att införas från och 
med 2012.

Kommunen informerar...

Bidra till en bättre miljö! 
Nu kan du bidra till en bättre miljö genom 
att välja hur du vill ha dina fakturor från 
Åmåls kommun. Välj e-faktura, autogiro 
eller faktura via e-post. Naturligtvis kan 
du även i fortsättningen få fakturan med 
posten.

Mer information hittar du på amal.se.

Du kan också kontakta ekonomienheten 
0532 17049, 17050  
ekonomienheten@amal.se

Life Kinetik
– en ny metod för lärande

Life Kinetik är ett program som 
baseras på den senaste forsk-
ningen om hur den mänskliga 
hjärnan är uppbyggd och fung-
erar. Med hjälp av olika övningar 
och stegrad svårighetsgrad, 
stimuleras hjärnan att klara av 
flera saker samtidigt. Nu intro-
duceras metoden i Sverige av Bo 
Johansson, ansvarig för fotbolls-
gymnasiet vid Karlberg.
Eleverna på Karlbergsgymna-
siet är de första som får prova 
tekniken.

– Den här metoden kopplar 
hjärngymnastik med motion för 
att nå bättre resultat inom olika 
områden. Det kan gälla skolar-
bete, idrott, rehabilitering, mu-
sik eller skådespeleri, berättar 
Bo. Koncentrationen ökar, man 
får större självkänsla, snabbare 
reaktionstid och bättre vidvin-
kel-seende för att bara nämna 
några positiva effekter.

Till hösten kommer eleverna vid 
Barn- och fritidsprogrammet 
och särskolan att få prova på 
metoden, säger Bo. 

STEPS 
 – Strategiskt entreprenörskap i 
skolan 

Med start i augusti 2011 kom-
mer Karlbergsgymnasiet att 
delta i ett EU-finansierat projekt 
som syftar till att utveckla sko-
lans förutsättningar att skapa en 
entreprenöriell, företagsam och 
jämställd skola som bättre speg-
lar ett samhälle i förändring. 
 
– Vi behöver utveckla skolan för 
att bättre kunna rusta ungdo-
marna inför framtiden, säger 
skolans rektor Maria Melander.

Klipp här

A Michael Karlsson,  
kommunalråd
B Olle Andersson,  
enhetschef
C Svante Melander,  
kommunchef

Skolinspektionen har nu avslutat sin 
tillsyn av Åmåls kommuns skolor. Skol-
inspektionen bedömer att kommunen 
har vidtagit sådana åtgärder att de 

påtalade bristerna inom redovisning 
och uppföljning i verksamheterna har 
avhjälpts.

A Pontus Karlsson,  
IT-chef
B Boris Petrusic,  
bygglovsingenjör  
C Dan Gunnardo,  
miljöchef

A Ann-Kristin Lövqvist,  
folkhälsostrateg
B Ida Rådman,  
kanslichef
C Jeanette Lämmel,  
personalchef

Vem är vem i Åmåls kommun?
Markera dina alternativ, skriv ditt namn och telnr, klipp loss och posta eller lämna in talongen 
i stadshusets reception senast 1 juli. Du kan bl a vinna biljetter till Åmåls bluesfest, Bokdagar-
na och Packmopedsturnén. Vinnarna kontaktas personligen. Resultatet publiceras på amal.se

Åmåls kommun 
Stadshuset 
Box 62 
662 22 ÅMÅL

Namn och telefonnummer

Porto
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