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2012 är här. Våren är här. Vi går ljusare 
tider till mötes, bokstavligen men kanske 
även bildligt talat.  
 
Arbetet med att ta fram en vision för 
Åmåls kommun är i full gång med 
bland annat vykort, webb, facebook, 
workshops som metoder för att samla 
in idéer och synpunkter. Alla som vill 
ska få en chans att tycka till!
Visionen beskriver Åmål i ett fram-
tida önskat tillstånd och kan gälla allt 
som rör, och berör, Åmåls kommuns 
medborgare. Det kan vara skolans roll, 
stadsplanering, bredband, näringslivsut-
veckling, äldreomsorg, vägar, evenemang, 
nöjen med mera. Allt! 
Den framtida beskrivningen av Åmål är 
nödvändig för att vi ska kunna staka ut 
vägarna som tar oss dit. En strategisk plan 
mot mål och resultat. 
Vet vi inte vart vi ska, vet vi heller inte vilken 
väg vi bör ta.
Då är det lätt hänt att vi blir insatsoriente-
rade. Vi gör saker, som i och för sig ofta är 
bra saker, men som utan ett långsiktigt 
mål att relatera till gärna blir mest bara 
insatser. Jag hoppas att många, helst 
alla, vill vara med och skapa en vision 
för Åmål. 

I kommunens stadshus ligger fokus på det pågående budgetarbetet. 
Jag kan konstatera att strukturella förändringar är nödvändiga om vi 
ska få pengarna att räcka till. Vi har kostnadsökningar varje år i form 
av löneökningar etc. Vi har intäktsminskningar varje år på grund av 
en minskande befolkning. Det föds färre barn jämfört med tidigare 
och andelen äldre ökar. Detta gör att vi behöver mindre skolytor, 
men fler trygghetsboenden. Fler arbetstillfällen i kommunen behövs 
för att öka intäkterna. Vi behöver strukturera om efter våra föränd-
rade förutsättningar, helt enkelt. 
En vision för Åmål kommer att hjälpa oss på rätt väg så småningom.

Krönika
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Åmålsmagasinet är en tidning som delas ut till alla 
hushåll i Åmål. Du kan också läsa tidningen på amal.se

Svante Melander
Kommunchef
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Den första som möter besökaren i stadshuset är receptionis-
ten Lena Håkansson. Hon har koll på det mesta i huset och 
stortrivs med sitt arbete.

- Det är väldigt trevlig stämning i huset, säger Lena Håkansson 
med ett stort leende där hon står bakom receptionsdisken på 
andra våningen i stadshuset.
Sedan receptionen byggdes om för tre år sedan är det hon som 
släpper in besökarna på 2:a och 3:e våningen och visar vägen 
till rätt person om det behövs.

Ordnar med fika
Men jobbet som receptionist innebär förstås mycket mer än 
så. Till exempel:
- Jag hjälper till att boka in möten för kommunchefen Svante 
Melander och kommunstyrelsen ordförande Mikael Karlsson. 
När de är upptagna svarar jag i telefon åt dem. Jag tar också 
emot samtal från växeln när någon i huset inte svarar, förklarar 
hon.
När det ska vara avtackning eller uppvaktning är det Lena 
Håkansson som beställer blommorna. Hon ordnar även med 
fika till möten, sorterar in anställningsavtal och konterar en del 
fakturor. 
- Jag är något av allt-i-allo i huset.

Många udda frågor 
Lena berättar att det kommer in folk med alla möjliga frågor, 
till exempel var skattemyndigheten ligger eller hur de ska gå till 
väga för att söka bygglov.
- På sommarhalvåret dyker ju turistfrågor upp som var man 
kan äta godast mat. En äldre dam ringde och frågade om hon 
kunde få hjälp att hitta ett telefonnummer för att texten i kata-
logen var så liten. Då undrar man hur hon hittade mig, skrattar 
Lena.  
 

Maken fick jobb i Åmål
Lena och hennes familj kommer från Uddevalla. De flyttade 
till Åmål 1987. Att det blev Åmål beror på att maken Peter fick 
jobb som skogvaktare med kontoret i Åmål. Efter åren som 
hemmafru med småbarn började hon söka sig ut på arbets-
marknaden. 
- Jag jobbade extra i hemtjänstens kvällspatrull. Jag hade en 
del städjobb och gjorde inhopp på dagis.
 I samband med att hon fick jobb på företaget Fyrtech i mitten 
av 1990-talet ingick det en el-utbildning. Lena tillhörde den 
sista omgången personal som anställdes strax innan företaget 
gick i konkurs.
- Vi hann aldrig börja jobba, men jag fick gå färdigt utbildning-
en, minns hon.

Monterade dammsugare
Utbildningen fick hon nytta av när hon kort därpå fick jobb på 
Nilsfisk med att montera dammsugare. Lena stortrivdes och 
blev kvar i sju år fram till 2006 då företaget lade ner tillverk-
ningen i Åmål. 
För henne blev det öppningen som ledde in i stadshuset. Hon 
fick nästan direkt jobbet som receptionist. Det har hon inte 
ångrat, när hon nu ser tillbaka efter sex års anställning.
- Nej, jag trivs jättebra. Jag har haft tur som har fått prova på 
att arbeta med så många olika saker. Det här är det bästa job-
bet hittills, säger hon. 

Två stora fritidsintressen
I familjen Håkansson finns de tre pojkar, Johan, Carl och Jacob. 
Två av dem är utflugna, vilket innebär att Lena hinner ägna 
mer tid åt sina två stora fritidsintressen: 
- Jag sjunger i kör. Jag är med i Worship Gospel. Det är jättero-
ligt. Och så har jag blivit biten av Zumbaflugan. 

Lena är stadshusets allt-i-allo
Lena Håkansson



Ett serverkrasch som stängde ner kommunens hemsida i två 
veckor strax före nyår satte fokus på hur viktigt det är med 
fungerande datasystem.

Det såg länge ut som om flera års arbete hade gått förlorat när 
en dataserver i Färgelanda kraschade veckan innan jul. Lycklig-
tvis kunde all data räddas, men händelsen sätter fokus på hur 
beroende kommunen är av driftsäkra it-stöd.

IT-enheten ansvarar för en mängd olika datasystem som måste 
fungera. Ett av dem är webben och den som surfar in på  
www.amal.se kan botanisera bland ett par tusen sidor med 
information.
På det interna nätet ligger mängder med arbetsmaterial, mal-
lar och olika styrdokument. 
För att hjälpa kommunens medarbetare bemannar IT-enheten 
en helpdesk som löser problem när det uppstår datakrångel 
ute i verksamheterna.
- Vi hanterar cirka 50 ärenden per dag. Det mesta löser vi på 
telefon, så länge det inte har hänt något med hårdvaran, säger 
IT-chefen Pontus Karlsson.

IT-enheten utvecklar hela tiden sin verksamhet. Ett stort pågå-
ende projekt går ut på att på ett bra sätt kunna fjärradministre-
ra alla datorer i nätverket. Efter uppgraderingen ska det mesta 
av underhåll och service av program kunna ges på distans av 
IT-enheten. 
När det finns ca 1800 datorer i nätverket är det önskvärt att 
sköta så mycket som möjligt centralt.
Ett annat projekt som pågår är att se över antalet kopiatorer 
och skrivare. Strategin går ut på att fler användare delar på 
färre men större och mer driftsäkra maskiner. Det blir billigare 
så. Arbetet har pågått ett år.
- För ett par år sedan hade vi 500 skrivare och redan nu är vi 
nere på cirka 300 st. Målet är att komma under 200 skrivare 

och kopiatorer, säger Pontus Karlsson. 
Kravet på driftsäkra och tillgängliga datasystem ökar hela tiden. 
Färre anställda ute i verksamheten gör att allt större tillit läggs 
på IT-systemen.
- Tidigare räckte det att datasystemen fungerade under dagtid. 
Idag krävs det att de fungerar dygnet runt. Det är till exempel 
system för vården, larm, övervakning och telefoner.

Pontus Karlsson tror att det kommer att krävas ökad beredskap 
hos IT-enheten i framtiden. 
- Idag har vi en informell beredskap, men inom ett par år mås-
te vi ha en beredskap utanför ordinarie arbetstid för att lösa 
problem som kan uppstå. Ett driftstopp blir väldigt kostsamt i 
våra verksamheter.  

Dalslandskommunerna samarbetar om en del system där an-
svaret för driften är fördelat mellan kommunerna. Ett exempel 
är webben som tidigare nämnts. Ett annat är kommunens 
telefonväxel. Åmåls kommun har ca 500 telefonanknytningar 
och 300 mobilabonnemang.

 
Fakta IT-enheten
• Nio medarbetare som arbetar med information, data  
   och telefoni.
• Webb och intranät med ca 2500 aktiva sidor.
• Ansvarar för 60 större datasystem, 1800 datorer och  
   300 skrivare.
• Administrerar 2500 användarkonton. 
• Hanterar 500 telefonanknytningar och 300  
    mobilabonnemang.
• Enheten bygger ut stadsnät och fastighetsnät, och är 
    involverad i all om- och tillbyggnad som kommunen gör.
• Budgeten ligger på cirka 7 miljoner kronor.
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IT - liten enhet med stort nätverk
Från vänster: Karin Bäckström, Mikael Lundahl, Eva Nilsson, Thomas Hedenberg, Joakim Svensson, Patric Mattsson, Björn Nilsson, Daniel Johansson, Pontus Karlsson



Tycker du om film och har du kanske drömt om att få göra en 
egen film? Nu kan du själv få göra korta filmer och sedan få 
dem publicerade på kommunens hemsida. 

Kommunen har startat ett ettårigt projekt i samarbete med Eva 
Lindgren på studieförbundet ABF. Hon har mångårig erfarenhet 
från SVT från både fakta- och nöjesprogram.
Av henne kan du få hjälp att planera, spela in och redigera din 
film eller reportage. Utrustning och hjälp med produktionen 
får du i ABF:s lokaler på Kyrkogatan i Åmål. Filmerna produce-

ras med enkla kameror. Redigeringen sker i ett användarvänligt 
redigeringsprogram.
- Du får hjälp med att både filma och redigera. Du behöver inte 
ha filmat tidigare. Det enda du behöver ha med dig är lusten 
att berätta i bild, säger Eva Lindgren.

För mer information, hör av dig till Eva via 
e-post: eva.lindgren@abf.se eller på tel. 0735-192103.

Hela Åmål filmar

Pizzabakning, bowling och ett besök på brandstationen. Det 
är några av scenerna som LSS-enhetens filmgrupp planerar i 
den nya filmen. Till hösten har uppföljaren av Filmstjärnorna 
premiär på Sagabion.

Det var i början av december förra året som kortfilmen Film-
stjärnorna hade premiär. Filmen blev en succé och Sagabion 
fylldes till sista plats.
Filmen gör små nedslag i vardagen i Åmål. Publiken får följa 
dagscentrens arbete. Postfixarna visade sin verksamhet när 
de jobbar med hanteringen av kommunens post. Filmteamet 
träffar också personer ute i Åmål som de intervjuar. Filmen 
innehåller en hel del humor och besökaren sitter med mun-
giporna uppdragna genom hela filmen. LSS-gänget figurerar 
både bakom och framför kameran och de gör det med stor 
övertygelse. Produktionen ger ett proffsigt intryck. Bakom 

filmen står ett entusiastiskt gäng filmare från flera av kom-
munens dagcenter och tre hängivna habiliteringshandledare; 
Carina Swärd, Annette Elgh och Pia Bruto. Tips och råd genom 
hela arbetet har de fått av filmproffset Eva Lindgren. Filmpro-
jektet på LSS pågick under större delen av fjolåret.
Efter framgången med den första filmen håller filmgruppen nu 
på med uppföljaren. Eva Lindgren berättar att den kommer att 
bli längre. Filmgruppen kommer att få utveckla sitt bildberät-
tande.
- Filmen kommer troligen att bli strax under en halvtimme.  
28 minuter är standardlängden på en kortfilm. 
Filmgruppen träffas varje måndag på dagcentret Nova. Då sker 
planering och det är då de åker runt och filmar. Pizzabakning, 
besök i bowlinghallen och ett besök på brandstationen blir 
några av inslagen i nästa film.

Ny film med Filmstjärnorna

Från vänster: Sara Ödman, Katarina Zetterberg, Henrik Hansson, Linda Örtegren, Hans Andersson, Anna Karlsson, Pia Bruto, Johan Eriksson, Dan Nyqvist
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Åmåls deltidsbrandmän har blivit en extra resurs när någon 
har drabbats av akut sjukdom. Två brandmän är alltid be-
redda att åka på larm i väntan på ambulans.  

Det kan vara två brandmän som kommer fram först till den 
drabbade vid ett sjukvårdslarm i kommunen. Sedan snart ett år 
tillbaka larmas räddningstjänsten ut på insatser, enligt ett avtal 
med NU-sjukvården.

Ökat trygghet
Konceptet IVPA, I Väntan På Ambulans, är ingen nyhet. Många 
kommuner har länge haft servicen, särskilt i geografiskt stora 
kommuner. Sedan ett år tillbaka har även Åmåls kommun höjt 
ambitionsnivån med syftet att öka tryggheten för alla medbor-
gare.
Räddningschef Fredrik Gustavsson poängterar att det inte 
handlar om att ersätta ambulansen. Brandmännen roll är att 
snabbt kunna vara på plats och påbörja livräddande insatser.
- Vi kan ge hjärt-lung-räddning, vi har defibrillator och vi kan 
ge syrgas. Vi kan också vara ett stöd till anhöriga på platsen, 
förklarar han.  

Beredskap dygnet runt
I genomsnitt larmas brandmännen ut på ett sjukvårdslarm per 
vecka. Den stora fördelen är att kommunens deltidsbrandmän 
aldrig är längre bort än fem minuter från att kunna rycka ut 
vid larm. Räddningstjänsten i Åmål har fyra insatsgrupper med 
åtta man i varje som turas om att ha beredskap. Varje grupp 
har beredskap dygnet runt alla dagar under beredskapsveckan. 
I varje grupp är det två personer som även har IVPA-bered-

skap. Det finns en rad kriterier som styr vilken typ av sjukvårds-
larm som räddningstjänsten åker på, allt enligt avtalet med 
NU-sjukvården. Vid till exempel ett hjärtstopp larmas alltid 
IVPA-gruppen ut samtidigt som ambulansen. De reaktioner 
som räddningstjänsten har från allmänheten har varit enbart 
positiva.
- Vi har inte fått så många reaktioner, men det vi har hört är 
det har tagits emot väldigt positivt, särskilt från anhöriga, säger 
Lars-Ove Öhrn på räddningstjänsten.
En deltidsbrandman har ett vanligt arbete i grunden. Vid larm 
dagtid lämnar de arbetsplatsen för att bege sig till brandstatio-
nen. 

Övar regelbundet
Brandmännen övar sjukvård regelbundet, bland annat livrädd-
ning genom hjärt-lungräddning och användning av defibrillator, 
så kallad hjärtstartare. De har också delegation på att använda 
syrgas.
Den totala övningstiden för en deltidsbrandman är cirka 50 
timmar per år. Under varje beredskapsvecka övar gruppen fyra 
timmar, normalt uppdelat på två kvällar. Av alla övningsmo-
ment som ingår är några obligatoriska. Förutom sjukvårdsdelen 
är det rökdykning med sökmoment i kall och varm miljö.

Fakta Räddningstjänsten
• 35 deltidsbrandmän.
• Fem heltidstjänster.
• Rycker ut på cirka 225 larm per år.
• Fem insatsfordon plus ledningsbil.
• Budget: 7,5 miljoner kronor.

Brandmän i väntan på ambulans
Thord Persson och Torbjörn Norén är två av Åmåls deltidsbrandmän.



Åmål kommer att få ytterligare ett stort evenemang i som-
mar. Det handlar om Kultur- och musikveckan, KOM, Den ska 
samla, presentera och marknadsföra så mycket kulturaktivi-
teter i Åmåls kommun som möjligt. Veckan inleds storslaget 
med en stjärnkväll i Eventterminalen den 20:e maj. På scenen 
står bland andra Lasse Holm, Fridha och LaGaliya Frazier. 

Evenemangsstaden Åmål utökas i år med en kultur- och musik-
vecka. Musiker och kulturutövare av alla de slag har chansen 
visa upp sig på gator, torg och andra scener runtom i Åmål.
KOM-veckan rivstartar söndag den 20 maj kl. 19 med en stjärn-
kväll i Eventterminalen som är det nya namnet på Hamnter-
minalen. På scenen står schlagerprofilen Lasse Holm, Fame-
artisten Magnus Bäcklund, Fridha, en av artisterna i årets 
Diggiloo-turné, och inte minst souldrottningen LaGaylia Frazier. 
Stjärnorna backas upp av Åm-Ål Star Symphony Orchestra. 
Konserten har blivit möjlig tack vare musikern och konsertar-
rangören Michael Bäck som är lärare på Musikskolan.

Toppklass-konsert
- Vi har glädjen att få samarbeta med Michael Bäck. Han är en 
mycket framstående och erfaren musiker och konsertarrangör. 
Hans nära kontakter inom svensk artistelit gör det möjligt för 
oss att kunna erbjuda publiken en riktig toppklass-konsert. 
Målsättningen är över 1000 besökare. Stjärnkvällen under 
KOM-veckan ingår i vår satsning på Hamnterminalen som 
event-arena, säger kommunens kulturchef Stefan Jacobson.
- Vi vill samla, presentera och marknadsföra så mycket kul-
turaktivitet i Åmål som möjligt. Vi vill att den ska locka både 
Åmålsbon och besökare från annan ort, fortsätter han.

Årligt evenemang
Stefan Jacobson säger att formen för årets musik och kultur-
vecka är ett prov som ska kunna utvecklas till ett återkom-
mande årligt evenemang.
- Kläck idéerna och anmäl ditt intresse! Kom å va´ mä´, inbju-
der han. 
Initiativet kommer först från Musikskolan där idén handlade 
om att ge eleverna speltillfällen. Efter hand som vi diskuterade 
tänkbara upplägg så kom vi till slut fram till att bjuda in alla 
tänkbara aktörer inom kulturområdet till en härlig manifes-
tation av vår gemensamma kraft. Kort sagt: vi vill höras och 
synas.

Frivilliga insatser
Scener under veckan kan vara skolor, äldreboenden, caféer, 
restauranger, parker, gator och torg. Kulturmagasinet kommer 
att vara en av arenorna under veckan. Ungdomsgården Huset 
kommer att ha öppen scen under hela veckan. 
Stjärnkvällen arrangeras på kommersiella grunder och kommer 
att ha ett biljettpris på 150 kronor. I övrigt bygger KOM-veckan 
på frivilliga insatser samt inom ordinarie arbetstid för personal 
i kommunen.
- Huvudarrangör för evenemanget är kultur- och turismenhe-
ten i Åmåls kommun, men vi hoppas få många medarrangörer 
och samarbetspartner. Vi har dessvärre ingen möjlighet att be-
tala ut gage eller arvode till de medverkande, utan idén bygger 
på frivilligt arbete. Alla samarbetspartner bekostar själva sina 
arrangemang. Däremot får alla ta del av vår marknadsföring 
som annonser, affischer, en hemsida och en programfolder.

Stjärnkväll inleder KOM-veckan

Stefan Jacobson
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Under våren börjar kommunen med nyckelfri hemtjänst. 
Personalen slipper krånglet med alla nycklar till brukarna. Allt 
som behövs är en kod i mobiltelefonen. 

Systemet med nyckelfri upplåsning i hemtjänsten införs succes-
sivt under våren. 
I kommunen finns ca 320 hushåll som har service från hem-
tjänsten eller ett trygghetslarm.
- Vi kommer att erbjuda det här till alla som har hemjänst eller 
larm. Det kostar ingenting för brukarna, säger Roland Rossow, 
verksamhetschef för hemvården. 

Snabbare hjälp
Vad ser du för fördelar med det nya låset?
- Det blir enklare för personalen när de inte behöver hålla reda 
på alla nycklar till brukarna. Det här är positivt på många sätt. 
Om en person behöver snabb hjälp vid ett larm behöver perso-
nalen inte ta vägen via nyckelskåpet. De kan åka direkt till hem 
till brukaren och ge snabb hjälp. Tiden är viktig.
Roland Rossow berättar att låsen monteras av särskilt utbildad 
personal inom hemvården.
Hur fungerar låset?
- Det aktiveras när man knackar på dörren.  
Vredet drivs av ett batteri.  

Används i 100 kommuner
Roland Rossow säger att den nyckelfria hemtjänsten redan 
används i över 100 kommuner med bra resultat.
Monteringen av låset görs på insidan av dörren över det befint-
liga vredet. De digitala nycklarna utgörs av en mobiltelefon och 
tillhörande programvara. All nödvändig information överförs 
trådlöst via mobiltelefonen. Den digitala nyckeln i mobiltele-
fonen uppdateras online med personlig inloggning för aktuell 
behörighet.

Fungerar utan täckning
Nycklarna laddas ner automatiskt och fungerar även om mobil-
telefonen skulle sakna täckning. Mobiltelefonen kommunicerar 
med låset genom bluethooth.
Samtidigt fungerar låset som vanligt både på in- och utsidan. 
Boende och anhöriga kan därför använda sina nycklar precis 
som tidigare.
-Skulle någon tappa mobilen så kan ingen annan använda den, 
påpekar Roland Rossow.

Hemtjänsten blir nyckelfri 
Omvårdarna Robin Olsson, Pernilla Svahn och Anne-Lee Haglund ansvarar för montering och utbildning på de nyckelfria låsen.



Han har köpt vård, sålt vård och haft tillsyn över vård. 
Kenneth Bramberg leder den stora vård- och omsorgsför-
valtningen i kommunen. Han ser behovet av trygghets- och 
seniorboenden. 

Kenneth Bramberg är i grunden verksamhetschef för kommu-
nens Individ och familjeomsorgen, IFO. Sedan december 2010 
har han även axlat rollen som tillförordnad förvaltningschef 
för vård- och omsorgsförvaltningen. Som sådan leder han den 
största förvaltningen i kommunen med över 600 medarbetare. 

Sadlade om från industrijobb
Efter en bakgrund som svetsare och plåtslagare bestämde sig 
Kenneth Bramberg 1982 för att sadla om. Han läste till socio-
nom på Stockholms universitet och sedan dess har han arbetat 
på många olika sätt med sociala frågor.
- Jag har köpt vård, sålt vård och haft tillsyn över vård. Jag har 
också jobbat mycket på fältet som socialsekreterare och famil-
jebehandlare, berättar han.
Första anställningarna fick han i Stockholmsområdet, bland an-
nat i Botkyrka kommun där han arbetade inom familjerätten. 
Det handlade bland annat om vårdnadstvister och umgänges-
frågor. 
- En tvåårig familjeterapiutbildning lade grunden till arbetet 
som familjebehandlare. Arbetet blev en bra grund att stå på 
och gav mycket kunskap om viktiga samhällsfrågor och famil-
jers komplexitet och många gånger familjers utsatthet.

Flyttade till Bengtsfors
1990 bröt familjen Bramberg upp från storstadslivet och flyt-
tade till Bengtsfors.
- Det bodde en dröm i oss att flytta ut på landet. Redan då 
började bopriserna bli väldigt höga i Stockholm. 
Det skulle bli två år i Bengtsfors innan familjen köpte en liten 
gård utanför Åmål.

Eget vårdföretag
Under flera år var Kenneth Bramberg egen vårdföretagare med 
ett tiotal anställda.
- Under åren 2002- 2007 drev jag företaget Vårdutveckling i 
Dalsland AB tillsammans med ett par andra delägare. Vi hade 
lokaler i Tösse prästgård. Det var ett behandlingshem för barn 
med autismspektraproblematik. Vi hade undervisning med 
speciallärare, arbetade med behandlingsinsatser, föräldraut-
bildningar och fritids- och lägerverksamhet.
2007 avvecklades företaget och fastigheten såldes. 2009 
började han arbeta i Åmåls kommun. Då kom han från Länssty-
relsen i Karlstad där han hade arbetat med bland annat tillsyn 
över socialtjänsten.

Vill införa trygghetsboende
Som tillförordnad förvaltningschef i Åmåls kommun jobbar 
Kenneth Bramberg med hur vården och omsorgen ska möta 
de framtida behoven på bästa sätt. Utgångsläget är en allt 
äldre befolkning med behov av trygga och bra boenden. Han 
konstaterar att det finns ett behov av att skapa trygghets- och 
seniorboenden som ett mellanled mellan det egna ordinära 
boendet till behovet av särskilt boende. 
- Att de äldre ska att kunna bo kvar hemma och känna trygg-
het samt få möjlighet att bo i ett trygghets/seniorboende är 
prioriterat, säger han.
Han förklarar att trygghetsboende är en mellanform mellan att 
bo hemma och i särskilt boende. På ett trygghetsboende finns 
en gemensamhetslokal och tillgång till personal.

Fru och två barn
Familjen Bramberg består av Kenneth hustrun Mia Hed och två 
vuxna barn. Mia arbetar som behandlingssekreterare på IFO.
Sonen Anton Bramberg, 22 år, studerar till omvärldsanalytiker 
i Stockholm.
Matilda Bramberg, 25 år, läser på orientalistikprogrammet på 
Uppsala universitet.

Chef med bred social kompetens

Kenneth Bramberg



10

Skolan är lagom stor, eleverna känner till varandra och lä-
rarna är lätta att komma i kontakt med. Men det är kallt i en 
del klassrum och datorerna är långsamma. Åmålsmagasinet 
träffade tre elever på Karlbergsgymnasiet som betygsätter 
skolan en bit in i utbildningen.

För Johan Josephsen från Långserud och Noelia Issa från Åmål 
är det lite drygt halvtid på Karlbergsgymnasiet. Johan går i års-
kurs två på estetsiska programmet med inriktning musik. Gitarr 
och sång är hans instrument. Noelia tänker bli elektriker. Hon 
läser andra året på el-programmet, inriktning el-installation. 
Den tredje eleven heter Lisa Källvik, även hon Åmålsbo. Hon 
valde att läsa en teoretisk utbildning och ångrar inte att hon 
satsade på naturvetenskapsprogrammet. 
- Det är en väldigt bred utbildning. Man kan söka in på de 
flesta utbildningar efter den. Visst, det är mycket att läsa, men 
jag hinner med annat också, säger Lisa.
Hon berättar öppet om att hon lider av dyslexi, men att hon 
trots det hänger med bra i studierna.
- Jag har bra stöd från lärarna och får extra hjälp om jag behö-
ver.
Alla tre vittnar om god stämning på skolan och mycket hjälp-
samma lärare som är lätta att få kontakt med. På plussidan 
lägger de också att Karlbergsgymnasiet är en lagom stor skola.

På frågan vad som kan bli bättre för eleverna på Karlbergs-
gymnasiet är de överens om två saker. Datorerna i datasalarna 
upplever de som sega och så fryser de i en del av klassrum-
men.
Noelia hoppas på att få jobb som elektriker direkt efter studen-
ten. Hon tycker om att sjunga och hade först funderingar på 
estetiska programmet.
- Men det är bra att ha ett yrke att luta sig tillbaka på, resone-
rar hon. 
 Att de tre eleverna trivs bra på skolan märker de bland annat 
genom att studietiden går väldigt fort.
- Det är helt otroligt, vi har redan varit här över halva tiden, 
konstaterar de båda ”tvåorna”.
Johan har ännu inte bestämt sig för vad han ska göra efter stu-
denten. Han funderar på att försöka få jobb som ljudtekniker.
- Ljudteknik ingår i utbildningen och jag har jobbat lite extra 
som det. Jag var med när Sven-Ingvars var i Säffle, säger han.
För Lisa blir det fortsatta studier, men hon vet inte vad det blir.  

Karlbergsgymnasiet har 586 elever och 68 lärare. Totalt har 
skolan 85 anställda.

Elever betygsätter skolan
Lisa Källvik, Johan Josephsen och Noelia Issa trivs bra på Karlbergsgymnasiet.



Ett attraktivt centrum ska utveckla handelsstaden Åmål. Men 
lika viktigt är mottagandet vid E45:an. Tre arbetsgrupper job-
bar med att ta fram konkreta åtgärder.
 
Det hela började med en strategidag i oktober förra året. Ett 
40-tal deltagare som representerades av näringslivet, politi-
ker och tjänstemän från kommunen samlades för att dra upp 
riktlinjerna för en fortsatt utveckling av Åmål som handelsstad. 
Strategidagen leddes av Ove Krafft, som är kommunens konsult 
i de här frågorna. Under en hel dag arbetade man tillsammans 
i grupper, diskuterade Åmåls styrkor och svagheter, vandrade 
på stan och gjorde bedömningar utifrån olika kriterier. 

- Vi tittade på bl a skyltning, parkeringsplatser, gångstråk, 
fasader, ljussättning, ordning och reda. Det är lätt att bli hem-
mablind i sin egen stad och det är saker som man kanske inte 
alltid går och funderar på, säger Marianne Carlsson, närings-
livsutvecklare i Åmåls kommun.   

Tre arbetsgrupper jobbar vidare
Som ett resultat av strategidagen med bedömningar och syn-
punkter på vad vi gör bra och vad vi kan bli bättre på bildades 
tre arbetsgrupper: 

• Verksamhetsinnehåll i centrum
• Utformning av struktur i centrum
• Skyltning

Gruppen som ansvarar för verksamhetsinnehåll i centrum 
jobbar med idealbilden av centrum, vilka butiker finns, vilka 
saknar vi? Tillsammans med fastighetsägare pågår en af-
fischeringskampanj där Åmålsborna uppmanas att inkomma 
med förslag på vilka butiker man vill se i lediga butikslokaler. 
Utformning av struktur i centrum handlar om hur besökaren 
upplever centrum. I uppdraget ingår att se över trafiksitua-
tionen, gångstråk och skyltning. Den tredje gruppen har tagit 
sig an att utveckla skyltningen från E45 och in till centrum. Ett 
attraktivt mottagande redan vid E45 ska locka in trafikanterna 
in till centrum. 
 
Åmål det naturliga valet
Arbetet i de tre grupperna har resulterat i ett antal förslag 
till prioriterade åtgärder som nu överlämnas till politiken för 
beslut.  
Åmål började på allvar arbeta med frågor kring sin centrumut-
veckling i slutet i slutet av 1990-talet. 2002 fick Åmål utmärkel-
sen Årets stadskärna och 2005 blev Åmål utnämnd till Världens 
näst bästa stad. Strategiplanen från 2008 som säger att ”Åmål 
skall vara det naturliga valet av handelsplats i regionen mellan 
Bergvik och Överby” gäller i allra högsta grad i det arbetet som 
nu pågår. 

Handelsutveckling i fokus
- ett samarbete med Svensk Handel Åmål, fastighetsägare och Åmåls kommun
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Hur ska Åmål uppfattas av Åmålsborna och omvärlden om 
tio år? Hur ska Åmål bli en attraktiv kommun att besöka och 
leva i? Under våren har Åmålsborna chansen att tycka till om 
Åmåls framtid. Svaren kommer att formuleras som en vision 
som tar sikte på år 2020. 
- Det handlar bland annat om att identifiera de kärnvärden 
man tjänar mest på att hålla sig till i olika sammanhang, säger 
Per N Lekemark vd på Spenat AB. 

Oavsett inställning till behovet av en vision ska alla Åmålsbor 
kunna göra sin röst hörd. Arbetet startade på allvar i början av 
mars och kommer att pågå fram till oktober då kommunfull-
mäktige väntas besluta om den nya visionen. Processen leds av 
Karlstadsföretaget Spenat AB. Kommunikationsföretaget har i 
snart tio år framgångsrikt jobbat med bland annat varumärket 
Karlstads kommun. Det praktiska arbetet med visionen inled-
des med faktainsamling som ska svara på var Åmål befinner sig 
idag.

Workshop och vykort
Fyra utvalda grupper med 10-15 personer i varje har ingående 
fått diskutera Åmåls framtid. Grupperna bestod av slumpmäs-
sigt utvalda Åmålsbor i två åldersgrupper, 17-34 år respektive 
35-70 år. De andra två grupperna bestod av personer från nä-
ringslivet samt nio personer i en politikergrupp. Parallellt med 
deras arbete pågår en bred insamling av idéer och synpunkter 
genom olika kanaler. Åmålsborna kan göra sin röst hörd på 
visionsarbetets Facebooksida. Det går också att lämna idéer 
via hemsidan amal.se där det finns en särskild e-postadress: 
vision@amal.se

På flera platser i kommunen, bland annat i stadshusets recep-
tion och i kulturhuset finns vykort utplacerade med uppma-
ningen att göra din röst hörd. 

Talong på sista sidan
Längst bak i den här tidningen finns en talong som också kan 
användas för att göra sin röst hörd. På Stadshuset och i kultur-
huset finns brevlådor att lägga talonger och vykort i.  
Insamlingsarbetet pågår under hela april. 
Vd och projektledare på Spenat, Per N Lekemark förklarar vad 
visionsarbetet går ut på: 
- Det handlar bland annat om att identifiera de kärnvärden 
man tjänar mest på att hålla sig till i olika sammanhang. Att 
hålla fram de unika förutsättningarna som både är sanna och 
speciella, men som samtidigt är intressanta och relevanta för 
en omvärld. 

Åmålsborna äger frågan
Även om Spenat AB har lång erfarenhet av att leda visions-
arbete är Per N Lekemark tydlig med vad som krävs för att 
formulera en bra vision: 
- Vi är vana vid processen, men den kunskapen räcker inte. Vi 
behöver också hjälp gällande fakta om historik, förutsättningar, 
förändringsbenägenhet osv. Och eftersom det handlar om 
Åmåls och dess invånares framtid så hoppas vi få ett engage-
mang från dem som i praktiken äger frågan: Åmålsborna. 
Tveka inte. Gå in på amal.se eller facebooksidan, posta ett vy-
kort eller skicka ett mail och gör din röst hörd. Du är med och 
påverkar Åmåls framtid. 

Tyck till om Åmåls framtid



Åmåls kommun har inlett arbetet med att ta fram en ny kom-
munomfattande översiktsplan. Den stora nyheten är möjlig-
heten att bygga i sjönära områden. 

Sedan 2009 finns möjlighet för kommunerna att peka ut 
sjönära utvecklingsområden i översiktplanen. Områdena kallas 
Landbygdsutveckling i sjönära områden, LIS. När en markä-
gare vill bygga i ett LIS-område behöver man inte ta hänsyn till 
strandskyddet på samma sätt som för övriga sjönära områden.
-Men man måste alltid lämna 20-30 meter kvar närmast vatten 
för allmänhetens tillträde, påpekar Olle Anderson enhetschef 
för planering, integration och näringsliv. 
En konsult har upphandlats som tillsammans med kommunens 
planingenjör Laila Nilsson skall arbeta med att ta fram den nya 
översiktsplanen.
Arbetet kommer att pågå fram till augusti 2013. Anledningen 
till att kommunen beslutat om en ny översiktsplan är att läns-
styrelsen flera gånger har påpekat behovet. 

Lyckade möten
Under våren har allmänheten och markägare under fem möten 
fått diskutera och lämna förslag till hur kommunens mark och 
vattenområden ska användas. 
- Vi har haft möten i de olika socknarna; Tösse, Ånimskog, Eds-
leskog, Fengersfors/Fröskog, Mo och Åmål. Det har varit stort 
intresse och kreativa diskussioner. Det har varit mellan 25 och 
35 personer på varje möte, berättar Olle Andersson.
Översiktplanen har framförallt betydelse för de områden som 
ligger utanför detaljplanerade områden.

Grova penseldrag
Det är översiktsplanen som kommunen lutar sig mot vid 
arbeten med detaljplanerna. Översiktsplanen målar med de 

grova penseldragen, därefter tar en detaljplan vid och petar 
i just detaljer. Ta till exempel en utbyggnad av en stugby. Om 
översiktplanen pekar ut själva området så talar detaljplanen 
om hur många stugor som får byggas, hur stora de får vara och 
hur vatten och avlopp ska vara konstruerat.  
Den nuvarande översiktplanen är från 1991. Under varje ny 
mandatperiod ska politikerna ta ställning till översiktsplanen, 
om den ska fortsätta att gälla eller om den ska förnyas. 
- Mycket kommer att vara detsamma i den nya planen och den 
styrs mycket av de olika områden för riksintresse som finns i 
kommunen. Det finns riksintressen för både kultur och natur, 
till exempel Natura 2000-områden och naturreservat. Med det 
finns också sådana områden man kan utnyttja i översiktspla-
nen, till exempel för turism.

Första utställningen i september
Den stora insamlingsfasen av idéer och förslag pågår fram till 
maj. 
- Efter det blir det svårare att få med sina förslag, med det går 
fortfarande att göra mindre ändringar i planen efter det, förkla-
rar Olle Andersson. 
I september kommer ett första förslag till översiktsplan att 
ställas ut under drygt två månader för samråd och remisser. I 
början av nästa år blir det ny reviderad utställning under lika 
lång tid.

Lämna gärna synpunkter och idéer
I slutet av juni 2013 väntas den politiska styrgruppen för arbe-
tet godkänna planen som därefter antas av fullmäktige. 
Har du idéer och synpunkter på hur Åmål kan använda sina 
mark- och vattenområden?  Gör din röst hörd på:  
oversiktsplan@amal.se, eller tel. 17000 och fråga efter  
planingenjör Laila Nilsson. 

Ny översiktsplan öppnar  
för sjönära bebyggelse
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Varför behöver  
Åmåls kommun en vision?
Åmålsmagasinet ställde frågan till gruppledarna för de politiska partierna i fullmäktige.

Ewa Arvidsson (S)
Vi behöver en vision för att skapa en 
vianda, och vi måste sätta upp mål för 
framtiden. Visionen måste ha en bred 
förankring.

Tina Carlsson (V)
Det är bra att ha ett mål att sikta mot. 
Men visionen får inte vara en flummig 
sak, utan den ska vara en sak där alla 
verkligen kan se att det är mål som vi 
vill uppnå. 

Ann Sörqvist (C)
Man måste ha ett övergripande mål 
för Åmål att jobba emot, så man 
utifrån det kan styra om sina verksam-
hetsplaner. Utan ett mål spretar det åt 
alla håll. 

Birgitta Kullvén (SD)
En vision är bra för kommunen. Vi 
behöver ha framförhållning, så att 
Åmål kan bli en tilltalande plats att bo 
och leva i, och att folk flyttar hit och 
startar företag. 

Christer Törnell (KD)
Jag tror man måste ha en optimal 
tanke om vart man vill. Visionen blir 
ett riktmärke att sikta emot som ger 
oss hopp och visar att vi har möjlig-
heter.  

Jan-Erik Thorin (FP)
Vi behöver en vision för att ge en 
förhoppning för Åmål, att ge tro och 
hopp för framtiden. Finns det inget 
hopp åker mungiporna neråt. Folk 
mår inte bra och det blir alltid lidande.

Ulf Hanstål (M) 
Vi behöver en vision för att Åmål ska 
kunna utvecklas och bli en bra kom-
mun att leva i. Vi måste veta vart vi 
ska. Vet vi inte det kan vi inte  
utvecklas. 

Birgit Karlsson (MP)
Vi behöver en vision för att Åmål ska 
bli attraktivt att bo kvar i, Visionen ska 
tala om hur vi lyckas nå dit.



Brandmän knackar dörr 
Under våren börjar räddningstjänsten med uppsökande  
verksamhet ute i villa- och bostadsområdena. 
- Vi kommer att informera om brandsäkerhet och om allmän 
säkerhet i bostaden. Vi kommer att besöka ett bostadsområde i 
taget och gå runt och knacka dörr. Allt bygger på frivillighet, säger 
Lars-Ove Öhrn på räddningstjänsten.
Brandmännen kommer att visa legitimation och ett särskilt bevis 
på att de kommer från räddningstjänsten. 

Kommunen informerar kort...

Klipp här

TYCK OM ÅMÅL!
Vi arbetar med att ta fram en vision för Åmål. Därför undrar vi hur du ser på Åmål. Vad är 
vi bra på? Vad har vi som vi kan bygga vidare på? Vad behöver vi utveckla? När är du stolt 
över att vara Åmålsbo? Hör av dig senast 30/4. Läs mer på www.amal.se.

Åmåls kommun 
Stadshuset 
Box 62 
662 22 ÅMÅL

Jag bor i:

Porto
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VÄLKOMMEN MED DINA TANKAR OCH FUNDERINGAR. FYLL I NEDAN.

Namn:
(Frivilligt)

Park- och fritid vårrustar 
Park- och fritidsenhet har flera projekt på gång 
under våren. Området vid Näsviken mellan båt-
hamnen och kanothuset har gallrats ur och blivit 
mer tillgängligt. Där byggs hundbad, båtramp 
och mulltoa.
Gallringen på Kungsberget är klar. Lagom till 
valborg ska nya sittbänkar vara på plats och alla 
grusgångar ska vara frästa. Det byggs en trappa 
från B-hamnen upp till Kungsberget.  
Kungsberget ska bli en levande plats för  
evenemang och rekreation. 

Måkeberg drivs vidare   
Arbetet med att utveckla den nya stadsdelen vid Måkerberg 
kommer att bli något förskjutet på grund av att detaljplanen har 
överklagats.
- Igångsättandet kommer att bli något justerat, men vi lägger inte 
projektet på is utan kommer att jobba vidare och utnyttja tiden 
under överklagandeprocessen, säger Kjell Wester, vd för Måkeberg 
AB. Byggstart var planerad till Årsskiftet 2012/2013 innan  
överklagandena kom in. 

Ny kaj vid  
Hamnterminalen 
Strandlinjen utanför Hamnterminalen förändras 
när strandskoningen mellan djuphamnen och 
sjöräddningsstationen byggs om. En cirka 100 
meter lång kaj i strandskoningen ska användas av 
företaget Marin och Fritid. Det är gamla så  
kallade tungpontoner från A-hamnen som  
kommer till återanvändning. Kommunen och 
företaget har satsat lika mycket i projektet,  
25 000 kronor. 

Karlberg lanserar ny hemsida 
I april lanserar Karlbergsgymnasiet en helt ny hemsida. Men det 
händer mer på skolfronten i april. Missa inte omvalsperioden till 
gymnasieskolan som öppnar den 23 april. 
Vill du veta mera om valet till gymnasiet, ta kontakt med din  
studie- och yrkesvägledare.

(Frivilligt)


