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Den förste oktober tillträdde jag uppdraget som kommun-
chef. Hur ser jag på mitt uppdrag och på framtiden?

Uppdraget som kommunchef innebär att vara en länk mellan den politiska 
organisationen och förvaltningsorganisationen. En bra dialog mellan kom-
munalrådet och kommunchefen är en viktig förutsättning för tydlighet och 
resultat. Uppdraget handlar om att ta fram bra beslutsunderlag och ytterst 
ansvara för att verkställa kommunstyrelsens beslut. Det handlar om styr-
ning, uppföljning och kvalitet för det inre och yttre arbetet och arbeta för - i 
dialog med politiken - en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroen-
devalda och tjänstemän.

Det är viktigt att i våra kommunala uppdrag komma ihåg för vilka vi finns 
till. Det är viktigt att arbeta med en god ekonomisk hushållning och en god 
planering. Kommunuppdraget omfattar många områden som vård, omsorg, 
skola, näringsliv, infrastruktur, boende och föreningsliv med mera. Det stäl-
ler stora krav på organisationen. Samhällsutvecklingen idag kännetecknas 
av höga ambitioner. Det skapar förväntningar. Åmål är en del av samhälls-
utvecklingen och har också höga ambitioner. Viktigt blir då i min roll att i 
dialog med de politiska företrädarna balansera ambitionsnivåer i relation 
till de ekonomiska, materiella och personella resurser som vi har.

Ett stort fokus ligger nu på att göra vision 2020 till en naturlig del av vårt 
dagliga arbete. Utifrån den av kommunfullmäktige fastställda visionen finns 
åtta strategiska områden inom vilka våra politiker har gett förtydliganden 
på vad som avses. Därefter har de olika nämnderna fastställt ett antal in-
riktningsmål som baseras på dessa förtydliganden. Inriktningsmålen ska ses 
som en beställning till de olika förvaltningarna, som i sin tur ska förvandla 
dessa mål till handling och genomförande. Handlingen och genomförandet 
ska ske på alla nivåer i organisationen, det vill säga förvaltnings-, enhets-, 
arbetsgrupps och individnivå. Detta ställer krav på kommunens chefer. 
De innehar viktiga nyckelfunktioner som ska bidra till förverkligandet av  
visions- och målarbetet. Det gäller att stärka och skapa förutsättningar för 
ledarskapet i organisationen. 

Värdegrunden ska vara gemensam, det vill säga kännetecknas av gästvän-
lighet, ett gott bemötande samt att värdeorden genuin-omstänksam-aktiv-
modig ska finnas med oss i vårt dagliga arbete. Oavsett var vi finns i organi-
sationen så är våra respektive insatser viktiga och avgörande för hur bra det 
går för Åmåls kommun. Genom ett långsiktigt arbete är min bedömning att 
vi kommer att kunna göra detta till vår organisationskultur. 

Jag tror att mycket av kommunens framgång ligger i vår förmåga att kom-
municera och relatera. Att vilja varandras väl och låta de goda krafterna 
verka. Det kommer både tuffa och goda tider, men jag tycker mig både 
se och höra att Åmåls kommun är på väg in i en efterlängtad och positiv 
utveckling!

God Jul och
Gott Nytt År!

Jeanette Lämmel 
Kommunchef

Krönika
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Åmålsmagasinet är ett magasin som delas ut till alla 
hushåll i Åmål. Du kan också läsa magasinet på amal.se

Foto: Carina Wrangberth
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Ett gästvänligt år
I slutet av oktober fyllde visionen ”Sveriges mest 
gästvänliga stad 2020” ett år. Det har varit ett 
spännande år med aktiviteter och framtagning av 
strategiska mål. 

Grunden i visionsarbetet är åtta strategiska 
utvecklingsområden:

• Barn och unga
• Åldrande med livskvalitet
• Arbete och näringsliv
• Kultur och fritid
• Samverkan och service 
• Kommunens roll i omvärlden
• Klimat och miljö
• Samhällsbyggande

De strategiska utvecklingsområdena är beslutade av kommun-
fullmäktige och viktiga för att nå visionen. Varje område har ett 
strategiskt mål knutet till sig. Dessa är bland annat:

• Barn och unga i Åmåls kommun ska växa upp under trygga 
och goda förhållanden
• Värdigt åldrande med god livskvalitet
• Fler människor i arbete
• Åmål - det självklara turistmålet med kultur och fritid i fokus

De strategiska målen är vägledande för inriktningsmål och en-
hetsmål. Med det nya strategiska verktyget Stratsys kan chefer 
på olika nivåer föra in målen och se hur de följs.

För att nå visionens mål inom kulturområdet har bland annat 
strategin ”Att lyfta blicken” tagits fram. Kommunen deltar även 
vid mässor, arrangerar Åmålsdagen och arbetar för att utveckla 
den gamla stadsdelen. Samarbetet med Branäs i syfte att locka 
in resenärer är också ett steg mot visionen. 

När det gäller marknadsföring handlar mycket av arbetet om 
att stärka och sprida varumärket. Åmål är en unik evenemangs-
stad med rikt kultur- och föreningsliv, något att vara stolt över.

Se alla de strategiska målen på 
www.amal.se

Foto: Jan AnderssonFoto: Jan Andersson

Foto: Jan Andersson



Den senaste tiden har Åmåls kommun medverkat i 
en rad publikationer i syfte att stärka kommunens 
varumärke. Affärstidningen Näringsliv, Destination 
Åmål och Framtidens stad är några av dem.

Måkeberg, stora idrottsturneringar och unika miljöprojekt - 
Åmål har mycket att berätta om. 

- Vi måste bli ännu bättre på att ta tillvara de unika värden vi 
har, säger kommunchef Jeanette Lämmel i kommande nummer 
av affärstidningen Näringsliv.
Måkeberg är ett exempel på satsningar som för staden framåt.
- Vi vill visa att kommunen är villig att satsa på framtidens Åmål 
som en levande kommun året om, säger kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson och får medhåll av näringslivsut-
vecklare Marianne Carlsson:

- Vi känner att våra företag är förväntansfulla, många väntar 
på att byggnationen av Måkeberg ska komma igång, säger hon.

ÅKAB:s miljöprojekt med energieffektivisering tillsammans 
med SEM AB och Schneider Electric uppmärksammas också 
stort i tidningen.

- Varje dag man inte får något gjort på energiområdet är en 
förlorad dag för miljön, säger Magnus Dalsbo, vd på Åmåls 
kommunfastigheter.

Samarbetet med Branäs, Wenern boll cup och flera  hockeytur-
neringar sätter Åmål på kartan som en offensiv ort.

- Vi hoppas få hit lag från övriga Europa till sommarens turne-
ring. Det är ett väldigt bra tillfälle att visa upp staden när den 
är som finast, säger Bo Johansson, initiativtagare till Wenern 
boll cup.
Även ÅSK arrangerar flera turneringar. Under kommande vinter 
hålls två distriktsmästerskap och Resort Trophy. Den sistnämn-
da spelas i trettonhelgen och drar över 200 personer till Åmål.

- Vi ordnar boende och mat för aktiva och föräldrar, en stor 
grej. Som dessutom är bra för turismen i Åmål, föräldrarna äter 
ju en del av måltiderna ute och några bor på stan istället för 
det skolboende vi erbjuder, säger Mikael Englund, ordförande 
i ÅSK.

Samarbetet med Branäs, kallat ”Ta en paus i gästvänliga Åmål”, 

är unikt. Strävan att locka in resenärer från de stora färdvägar-
na har alltid funnits, men nu skickas specifika erbjudanden ut 
till stugbokare. Samarbetet kan ut leda till ökad omsättning för 
restaurangnäringen under vintermånaderna då antalet turister 
minskar.

Framtidens Åmål

Visa att du gillar Åmål
En väska med en fin logga från Åmål? Ja, det kan 
du köpa för en symbolisk summa efter jul. 

Väskan är svart med långa handtag och har en logga med röda 
och vita färger tryckt på ena sidan. Väskan finns till försäljning 
på Kulturhuset för fem kronor.
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Foto: Jan Andersson



Välbesökt öppningshelg  
i simhallen
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I mitten av november öppnade simhallen igen efter 
renoveringen. Något som var efterlängtat, visade 
besöksantalet under öppningshelgen.

- När Michael Karlsson klippte bandet vid 11.00 stod 120 per-
soner i kö. Simhallen fylldes direkt, sedan släppte vi in nya när 
de andra gick ut. Totalt under tre timmar hade vi 230 besökare, 
säger en glad Elisabeth Hahne, driftledare.
Teknik- och fritidsförvaltningen bjöd på gratis bad och ÅKAB 
bjöd på korv och bröd.

- Det var härligt att möta alla glada människor. Många har 
väntat på det här och det är skönt att se, då vet vi att simhal-
len behövs. Överhuvudtaget har det varit mycket folk sedan 
vi öppnade, folk som varit här regelbundet tidigare har hittat 
tillbaka, säger Elisabeth Hahne.

Reaktionerna visar att besökarna är nöjda med renoveringen.
- Alla pratar om att det är fint och ljust. De tycker att det är 

trevligt att komma hit och märker en förändring till det bättre. 
Naturligtvis finns det en del barnsjukdomar som vi rättar till 

allt eftersom, det kan handla om att de saknar en spegel och 
annat, säger Elisabeth.

Simhallen har slitits hårt sedan byggnationen 1976 och var i 
stort behov av renovering. Förutom att sanera fuktskadade tak 
och väggar, ommålning, ljuddämpande paneler, nya duschar 
och bastu både på dam- och herrsidan har flera förbättringar 
gjorts i planlösningen.

- Tidigare gick damerna och herrarna ut i samma korridor. Nu 
har de varsin separat ingång. I utrymmet emellan ingångarna 
har vi fått ett stort förråd, säger Elisabeth.

- Hela golvet och väggarna i duscharna bröts bort och nytt 
lades in. Bastun är fräsch och ny med vattentillförsel till aggre-
gatet som gör att det blir fuktigare.

Foto: Carina Wrangberth



6

Dirtbikebana sommar och vår, skidlekplats på vin-
tern. Den nya anläggningen vid Hanebol är upp-
skattad och kan användas året runt.

- Blir det bara snö används backarna för övningar i skidteknik, 
säger Lars Eriksson, ban- och anläggningsansvarig.

Dirtbikebanan byggdes i somras och har används flitigt hela 
hösten. 

- Nu i november är det lite för mörkt på kvällarna, annars har 
det varit ungdomar här varje dag, säger Lars Eriksson.
Initiativet till en bana med gupp i olika storlekar kom från 
ungdomarna själva.

- Det var en grupp som åkte vid Hanebol som kontaktade 
oss i Teknik- och fritidsnämnden. Vi har använt befintlig jord 
och lera för att skapa backarna, sedan har vi lagt ett lager grus 
ovanpå. Ungdomarna var med hela tiden och visade var back-
arna skulle ligga så att banan blev rätt doserad, säger Lars. 

När och om snön kommer kan de lägre backarna användas till 
skidåkning.

- Åmåls OK är jättenöjda över att kunna träna där. Vi har tänkt 
sätta upp en lampa för att kunna åka kvällstid, men det har 
varit för blött. Men till nästa år ska det finnas belysning också, 
avslutar Lars Eriksson.

Dirtbikebanan  
användbar året runt

Foto: Jan Andersson
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I år firar slalomklubben 40 år. Ann Ottosson konsta-
terar att utan de aktiva medlemmarna skulle det 
inte gå att driva Högheden.

- Vi har tre anställda och ytterligare 3-6 personer säsongsan-
ställda under vintern. Allt övrigt arbete är medlemmar och de-
ras barn som bemannar liftar och skicenter ideellt. Vid 40-års-
jubileet blir det chans till premiering för alla dem som arbetat i 
klubben, säger Ann Ottosson, administratör i slalomklubben.
Kommunen äger marken där slalomklubben driver sin verk-
samhet. Under många år har Högheden uppgraderat anlägg-
ningen, bland annat har alla rör till snökanonerna bytts ut och 
liftar har installerats.

- I år kan vi njuta av frukterna efter många års underhållsar-
bete, säger Ann.
Arbetet med att byta snösystemen har pågått i flera år. Med 
dagens kompressorer läggs hela anläggningen på två veckor, 
allt som behövs är att prognosen lovar kallväder 14 dagar 
framåt.

- Förra året startade vi kanonerna den 1 december. Vattnet 

pumpas direkt från en tjärn till kanonerna. Eftersom vattnet är 
så rent är vår snö väldigt vit, beskriver Ann.
- En meter artificiell snö håller lika länge som fyra meter natur-
snö. Det gör att en anlagd anläggning håller länge.

När tidigare anläggningar i Uddevalla och Mellerud minskat 
ned storsatsar Högheden. 

- Vi har flyttat liftar för att få bättre nedfarter för familjer. Nu 
har vi en barnbacke där det är väldigt flackt och en teknikbacke 
som är lite längre och brantare dit barnen kan avancera. Vår 
dröm är på sikt att installera ett åkband i barnbacken, säger 
Ann och tillägger:

- Även den svarta backen kommer bli bättre, den ska röjas 
från sly och prepareras.

Slalomklubben  
firar 40 år

”I år kan vi njuta av frukterna efter 
många års underhållsarbete”

Foto: Ann Ottosson Foto: Ann Ottosson

- Ann Ottosson
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Strålande sommar 
för campinggäster
Både Örnäs camping och husbilscampingen har 
visat mycket fina siffror i sommar.

- Åmål har blivit en positiv snackis i husbilskretsar, säger 
turistchef Håkan Jarnryd.

Fantastiskt väder gav ett uppsving i hela camping-Sverige. Så 
också i Åmål. Husbilscampingen hade 862 besökare mot förra 
årets 585.

- Den är populär, både för den fina utsikten och det centrala 
läget. Besökarna uppskattar att de kan promenera till affären, 
säger Håkan.
Båtturismen är det enda som har gått ned något, men Håkan 
märker att båtägare till större båtar i högre grad hittat till 
Vänern och Åmål.

- Det är fler båtägare från Västkusten som lägger till i Åmåls 
gästhamn, de tycker att det blivit för trångt och exploaterat på 
Västkusten och söker en lugnare miljö, säger Håkan Jarnryd.

Besökare på husbilscampingen, gästhamnen och Örnäs 
camping får varje år besvara en kort enkät om hur de upplevt 
vistelsen. Mätningar som görs av Statistiska Centralbyrån visar 
också hur mycket varje person spenderar vid ett besök i Åmål. 
Det kan handla om bensin, mat, krogbesök, shopping och 
campingavgift.

- Båtägare lägger 350 kronor per person, husbilscampare 400 
och gäster på Örnäscampingen spenderar hela 450 kronor per 
person. Det är väldigt bra inkomster för handeln och restau-
rangnäringen, säger Håkan.

- Våra campinggäster spenderar mer eftersom vi har en city-
camp. Det är nära att gå in till stan och handla, vilket är svårare 
på exempelvis Vita Sannar. 

De höga besökstalen visar sig också i antalet gäster på Örnäs-
restaurangen. Tack vare det fina vädret blev intäkterna nästan 
150 000 mer än vad Håkan Jarnryd räknat med.

- Vi kalkylerade med 300 000 i intäkter, istället blev det  
439 000, säger han.
Arbetet med att hitta en ägare till Örnäsrestaurangen startade 
tidigt i våras. Men trots flera försök lyckades kommunen inte 
hitta en arrendator till restaurangen.

- Jag försökte genom annonsering och direkta frågor till 
krögarna. Men eftersom tidigare arrendatorer haft vinstpro-
blem var det svårt att hitta en villig restautör. Verksamheten är 
väldigt väderberoende, säger Håkan Jarnryd.

I slutet av juni blev läget pressande. För att över huvud taget 
kunna ha en restaurang på campingen valde kommunen att 
driva den i egen regi med säsongsanställd personal.

- Det blev oerhört knappt om tid. För att behålla campingens 
trestjärniga ranking var det viktigt med restaurangverksamhet, 
säger Håkan Jarnryd.
Tidigare arrendatorer har använt egen utrustning och restau-
rangen var därför nästan tom. Ugnar, möbler och köksutrust-
ning köptes in, totalt gjordes investeringar för 170 000.

- Personalen jobbade mycket för att få det färdigt till blues-
helgen. Det blev kostsamt men var nödvändigt för att komma i 
gång, säger Håkan Jarnryd.

När sommarens drift av restaurangen summeras blir slutresul-
tatet en förlust på drygt 600 000 kronor.

- Det är kostsamt att starta ny verksamhet. Nu har vi ett års 
erfarenhet av restaurangdrift och möjligheter att göra något 
ännu bättre nästa år. Det kan handla om att utöka menyn med 
varm mat och hitta sätt att effektivisera personalanvändningen 
tillsammans med campingen, avslutar Håkan Jarnryd.

Foto: David Zandén/bildarkivet.se
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Målet: fler företag

I oktober lanserade 18 västsvenska kommuner ett 
nytt samarbete: Position Väst – tillväxtzonen mel-
lan Göteborg och Oslo. 

Åmål är en av kommunerna som ser många fördelar med det 
nya samarbetet. På den gemensamma informationsportal 
positionvast.se beskrivs vår tillgång på kompetens och infra-
struktur. Sajten funderar som ett uppslagsverk för olika företag 
som är intresserade att etablera sig i regionen. 

- Att gå ut och marknadsföra oss gemensamt ger en helt 
annan styrka, säger Clas-Åke Sörkvist, ordförande i Fyrbodals 
kommunalförbund. 

- Allt fler företag söker sig hit och vi vill naturligtvis att fler 
ska upptäcka vårt unika läge och den kompetens som finns, 
fortsätter han.

De största branscherna i Position Väst är handel, tillverknings-
industri, besöksnäring samt maritima-, kreativa- och gröna 
näringar. I samarbetet ingår förutom Åmål även Bengtsfors, 
Dals-Ed, Essunga, Färgelanda, Grästorp, Lilla Edet, Lysekil, Mel-
lerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhät-
tan, Uddevalla, Vara och Vänersborg. 

Åmål högt rankat
Av 189 deltagande kommuner hamnar Åmål på 
en tiondeplats i servicemätningen Företagsklimat 
2013.

- Det är otroligt glädjande att vi har fått en så hög ranking, 
säger näringslivsutvecklare Marianne Carlsson.
Företagsklimat 2013 utförs vartannat år av Sveriges kommuner 
och landsting. 

- Den höga placeringen betyder att vi arbetar i rätt riktning, 
säger en glad Marianne Carlsson. 
Närmare 200 företagare i Åmål har svarat på frågor kring be-
mötande och kompetens. I det förstnämnda blir indexet hela 
88 av 100 möjliga.

- Bemötande är ju ett sätt att vara gästvänlig, menar  
Marianne.

Oslo

Stockholm

Göteborg

Malmö
Köpenhamn

Göteborg

Posi�on VästPosi�on Väst

Foto: Jan Andersson Illustration: Postion Väst
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Hur ska Gamla staden 
se ut?
Åmåls själ och hjärta, Gamla staden – kärt område 
med olika namn. Hur ska området kring Södra 
Hamnplan och kvarteren öster om Plantaget an-
vändas?

Åmåls kommun vill väcka tankegångar kring det område vi kall-
lar Gamla staden. Vilka berättelser finns dolda? Hur kan ännu 
fler turister hitta till den vackra stadsdelen?

Plan över Åmåls stad år 1750 visar att kvarterets placering och 
läge är i stort sätt samma som idag. Från stadens grundande 
1763 till branden 1777 bestod kvarteret av långsmala tomter 
med ena kortsidan mot gatan där bostadshuset låg. Inne på 
tomterna fanns fähus, uthus och verkstäder. 

Efter branden fastställdes en ny byggnadsordning som förbjöd 
alltför tät bebyggelse för att minska risken för nya bränder.
De byggnader som byggdes upp då är i stort sett desamma 
som de som möter oss idag.

Nu startar Åmåls kommun ett långsiktigt arbete för att utveckla 
området. Och där vill vi ha både åmålsbornas och besökandes 
hjälp. Hur ser Gamla staden ut för dig på längre sikt? Vilka är 
dina drömmar kring området? 

Hör gärna av dig till oss:
frida.stalhandske@amal.se

”Hur ser Gamla staden ut för  
dig på längre sikt?”

Foto: Carina Wrangberth Foto: Carina Wrangberth
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Under hösten har 60 000 böcker på biblioteket fått 
nya chip.

- Vi har installerat nya maskiner och märkt om 
böckerna för att modernisera, effektivisera och 
utveckla verksamheten på Åmåls bibliotek, säger 
verksamhetschef Annika Andersson.

I januari blir det öppet hus och ballonger på biblioteket i Åmål. 
Då ska det nya systemet för utlåning och återlämning vara 
infört.
Tekniken heter RFID som står för Radio Freqency Identification. 
Den är till för att läsa information på avstånd och innebär att 
böckernas streckkoder byts ut mot etiketter som innehåller ett 
chip och en antenn. RFID används idag inom många olika om-
råden, till exempel buss- och liftkort och stöldskydd i butiker.

- Syftet är bland annat att öka integriteten för besökare ge-
nom enklare självbetjäning. De kan låna själva utan insyn. Man 
frigör tid för bibliotekspersonalen att göra andra arbetsuppgif-
ter, till exempel vara ute mer bland hyllorna, hjälpa låntagaren 
och ordna läsfrämjande aktiviteter, menar Annika Andersson.

Genom de effektivare rutinerna kan personalen fortsätta ge 
bra service trots minskade personalresurser. Det blir enklare 
att inventera och ger ergonomiska fördelar genom ett minskat 
vridmoment och lyft vid diskarna.

- Det gick inte längre med den gamla utrustningen, den är 
från 1997 och håller på att gå sönder. Och det är ingen idé att 
köpa gammal teknik. Det här är en beständig lösning, chippen 
består för alltid. Så man kan säga att vi moderniserar och tar 
biblioteket in i 2010-talet, säger Annika Andersson.
En fördel är att man kan ställa om utrustningen till att bara 
sköta utlåning eller inlämning. 

- Ibland kommer en hel klass och vill lämna tillbaka böcker 

samtidigt. Då kan vi ställa om utrustningen till att bara hantera 
återlämning, säger Annika och fortsätter:

- Det finns många fler fördelar, vi kan hantera utlåning även 
när någon glömt lånekortet, det räcker med att knappa in per-
sonnummer och personlig kod. Synskadade kan peka med en 
dosa på boken och höra titel, författare, resumé och uppläsare. 
På så sätt kan de själva och i egen takt söka och upptäcka nya 
böcker i bibliotekets hyllor.
Arbetet med att märka om 60 000 böcker har pågått under 
hösten.

- Vi har hyrt en konverteringsvagn som vi gått från hylla till 
hylla med. Vagnen och en deltidsanställd person har underlät-
tat arbetet betydligt, säger Annika.
Kostnaden för nya in- och utlåningsapparater, RFID-chip, RFID-
läsplattor och hyra för vagnen är 450 000 kronor.

- Investeringen i ny teknik gör att vi kan serva låntagare bättre 
med information och rådgivning. Den hjälp de får av oss är mer 
värd, avslutar Annika Andersson.

Biblioteket in i 2010-talet

Foto: Jörgen Wiklund/bildarkivet.se

Foto: Leif Johansson/bildarkivet.se
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Helen ser möjligheterna
Sedan slutet av 2012 är Helen Halvardsson chef för 
Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål. Med 
sin gedigna erfarenhet ser hon både möjligheter 
och utmaningar för samarbetet.

Vad vill du åstadkomma på tjänsten?
Det är en spännande utveckling med två kommuner i en 
gemensam förvaltning. Att jobba ihop förvaltningens verk-
samheter i de båda kommunerna är av högsta prioritet. Vi 
har kommit en god bit på väg men har vissa delar kvar. Min 
förhoppning är att även andra förvaltningar kommer att följa 
efter.

Vilka är utmaningarna i förvaltningen?
Vi behöver jobba effektivare och smartare för att få ut mer 
av varje satsad krona. Vi är båda utflyttningskommuner och 
behöver varandra. Framtida pensionsavgångar inom våra 
specialistfunktioner och rekrytering till dessa kommer att bli en 
utmaning. Det är svårare för mindre kommuner att attrahera 
inom tekniska yrken och konkurrera med det privata närings-
livet. Vi måste bli bättre på att marknadsföra oss för att locka 
medarbetare till våra spännande verksamheter.

Vad är förvaltningen bra på?
Vi är bra på mycket inom alla våra verksamheter som vatten 
och avlopp, avfall, gator, park, fritid, idrottshallar, frilufsanlägg-
ningar och lokalvård i skolorna. Personalen jobbar brett och 
allt vi gör märker kommuninvånare och besökare. Fungerar det 
inte så har invånarna till exempel inget vatten. Det gör att vi är 
lite mer utsatta.

Vilka är era svagheter?
Vi är en mycket slimmad organisation bl a på handläggarsidan. 
Vi har tillsammans ca 28 000 invånare och jobbar inom ett 
stort geografiskt område och har ibland svårt att räcka till. 

Vad har du gjort tidigare?
Jag har jobbat med ekonomi och redovisning hela yrkeslivet. 
Började på den privata sidan och fortsatte sedan inom eko-
nomiavdelningen på Säffle kommun. På Teknik- och fritidsför-
valtningen har jag varit i tio år varav de sista två är gemensamt 
med Säffle och Åmål. När Tommy Jingfors slutade sade jag ja 
till att bli tillförordnad förvaltningschef. Just då var det inte rätt 
att bli chef, men jag fick så mycket energi av medarbetarna att 
jag omprövade andra gången frågan kom.

Vilka är dina styrkor och svagheter?
Till mina styrkor hör att jag är lugn, lyssnar på personalen och 
vill framåt. Min svaghet är att jag kan bli otålig.

Vilka är dina privata intressen?
Jag gillar längdskidåkning, bland det bästa som finns är att vara 
ute i spåret.

”Det är en spännande utveckling 
med två kommuner i en gemensam 
förvaltning”
- Helen Halvardsson

Foto: Carina Wrangberth
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Åmålsborna är nöjda med det jobb som den nya 
Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål utför. 
Det visar vårens medborgarenkät.

Enkäten gick under namnet ”Kritik till teknik” och genomfördes 
av Sveriges kommuner och landsting. Frågorna handlade bland 
annat om skötseln och underhåll av gator, parker, avfall, vatten 
och avlopp. Och det visar sig att åmålsborna är nöjda med 
stora delar av förvaltningens arbete.

- Medborgarenkäten visar att Åmåls invånare är mer nöjda 
än Säffles med vårt jobb trots mindre pengar i budget, säger 
förvaltningschef Helen Halvardsson.
De områden som visar de högsta positiva staplarna är bland 
annat snöröjning, cykelbanor, blomsterutsmyckningar av 
offentliga platser, städning på stan och tillgång till parkerings-
platser. Inom vatten och avlopp har vi så hög kundnöjdhet som 
90% i båda kommunerna.

Samtidigt som medborgarenkäten har sammanslagningen av 
förvaltningen utvärderats.
Där kretsade frågorna kring måluppfyllelse och effektivitet. Tre 
områden togs upp – förväntningar inför, hur sammanslagning-
en upplevts och vägen framåt.

- När vi slog samman Säffle och Åmåls förvaltningar för två 

år sedan var målet att uppnå bättre kvalitet samtidigt som vi 
ville hitta kostnadsfördelar. Det är viktigt att kunna rekrytera 
kompetent personal genom att erbjuda stimulerande arbets-
uppgifter, säger Helen Halvardsson.

Utvärderingen visar att målen nåtts. 
- Vi har jobbat intensivt med vår organisation och att få en 

ekonomi i balans. Nu är det dags att lägga mer fokus på ut-
vecklingsfrågorna. Där är det viktigt att vi tar ett avstamp mot 
2014, säger Helen Halvardsson.
Nyttan med en gemensam förvaltning är många. Bland annat 
kan man ge invånarna ännu bättre service i en stor organisa-
tion där arbetssättet är mer flexibelt. Att ta tillvara på varan-
dras erfarenheter är viktigt, likaså att hitta sätt att öka effekti-
viteten.

Slutsatsen visar att förvaltningen har bra organisationsstruktur, 
enhetlig styrning och är bra på att hitta kostnadsfördelar. 

- I framtiden behöver vi hitta ännu fler arenor för dialog. 
Dessutom ska vi jobba vidare med utveckling av ledarskapet 
och förbättra informationen till invånare och anställda. Vi är 
helt klart av den åsikt att detta är ett lyckat samarbete som ska 
fortsätta och att båda kommunerna är vinnare, avslutar Helen 
Halvardsson.

Verksamheter som ger livskvalité

Foto: Jörgen Wiklund/bildarkivet.se Foto: Niklas Almesjö/bildarkivet.se

Foto: Linnéa Pettersson/bildarkivet.se
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Salladsbuffé till alla elever
Under hösten har Åmåls skolor börjat erbjuda 
eleverna ett varierat salladsbord. Buffén består av 
minst sju sorters grönsaker och grönsaksblandning-
ar, sallader, dressingar och röror.

- En bra salladsbuffé förbättrar elevernas matvanor, säger 
kostchef Elisabet Eskfeldt.

Goda matvanor i tidig ålder är en viktig del av folkhälsoarbetet. 
Därför bjöds skolkökspersonal från grundskolorna, högstadiet 
och gymnasiet in till en inspirationsdag på Karlberg.

- Öppna skåpet och se vad som finns. Kör utan recept och 
kreera utifrån det som finns hemma, säger kocken Micke An-
dersson och menar att det rör all matlagning:

- Man kan använda recepten till att bli inspirerad och sedan 
skapa på egen hand.

Målet med dagen var att hitta nya, spännande möjligheter att 
utveckla tänkandet kring salladsbuffén. 

- Vi fick regler att hålla oss till, till exempel två bönsallader. 
När vi väl börjat diskutera olika rätter gick det av bara farten, 
säger Carina Berggren på Karlbergsgymnasiet.
Nya uppläggsfat och skålar ska också bidra till att servera 
maten på ett sätt som lockar fler elever att testa nya saker på 
salladsbuffén.

- De som arbetar med skolkost är väldigt viktiga. Tyvärr syns 
de inte alltid i sitt arbete. Det är därför vi vill uppmärksamma 
dem med en sådan här dag, avslutar Elisabet Eskfeldt.

”En bra salladsbuffé förbättrar 
elevernas matvanor”
- Elisabet Eskfeldt

Foto: Carina Wrangberth
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En väg tillbaka till 
arbetslivet
Tidigt i höstas startade en utbildning i Åmål som 
kan vara vägen tillbaka till arbetslivet för långtids-
arbetslösa.

Utbildningen är ett steg i satsningen sociala företag, ett projekt 
som Åmål leder tillsammans med Bengtsfors, Säffle, Mellerud 
och Dals-Ed.

- På sikt vill vi gärna ha med näringslivet på tåget, satsningen 
med sociala företag är en hybrid mellan arbetsmarknadsåtgärd 
och eget företag, säger projektledare Morgan Johansson.
Att vara långtidsarbetslös kan tära på självförtroendet och 
därför är utbildningen till social företagare lika mycket rehabili-
tering som teori. 

- Vi vill få deltagarna att tänka i banor kring eget företagande. 
Lika mycket som vi lär dem ekonomi och fakturering lyfter vi 
deras egenvärde, säger Lennart Augustsson som deltar i pro-
jektet som konsult.
Affärsområdena kan skifta, men en kommunal inventering visar 
att möjligheterna kan finnas inom måleri, vandrarhemsverk-
samhet, alltjänst, biltvätt, campingverksamhet och arbeten 
inom park- och grönytor. Till våren hoppas projektgruppen att 
ett eller sociala företag har startats.

Praktik ger inspiration till jobbsökande
Hur får unga sin första arbetslivserfarenhet? Ofta 
genom praktik eller sommarjobb. Nu kan ett 
samarbete mellan företagarna i Åmål, Swedbank 
och Arbetsförmedlingen ge arbetslösa ungdomar 
möjlighet till jobb.

Inträdet på arbetsmarknaden skjuts idag allt längre fram för 
många unga.

- De har sitt första samtal med en arbetsgivare i 22-23-årsål-
dern. Kanske anske att läsa efter gymnasiet eller så går de in 
i arbetslöshet och då dröjer kontakten med yrkeslivet, säger 
Göran Eriksson, kontorschef på Arbetsförmedlingen Dalsland.

- Vad de behöver är att någon ger dem chansen att få sin 
första rad i meritförteckningen, något som ger dem drömmar 
och mål, fortsätter han.

Tillsammans med Swedbank Åmål söker nu Arbetsförmedling-
en efter företag som vill ta emot praktikanter.

- Att ta emot en praktikant gynnar alla, säger Nina Bäckström, 
nytillträdd kontorschef på Swedbank.

- Ungdomarna får jobb, företagen får omsättning på tjäns-
terna och samhället får behålla de unga i stan.

Ungdomarna är mellan 18 och 24 år och praktikperioden är 
upp till tre månader. Arbetsgivaren har möjlighet att bryta 
praktiken tidigare. För att företagen ska få den bäst lämpade 
praktikanten ordnas en speeddating där intresserade företag 
möter fyra ungdomar var under en timme. Varje ungdom får 
en kvart att presentera sig. Speeddatingen hålls i februari och 
ger möjlighet till praktik under våren 2014. Om samarbetet 
fungerar kan praktikanten erbjudas sommarjobb.

- Ofta handlar det om att ungdomarna får känna sig för. Vad 
är de bra på och vad behöver de kompletterna med i studie-
väg. Praktiken väcker tankar kring yrkesdrömmar. På längre sikt 
är det positivt eftersom det är svårt för företag att rekrytera 
personal till kvalificerade tjänster samtidigt som vi har arbets-
lösa ungdomar. De unga får chansen att utbilda sig och kan 
komma tillbaka och tillsätta de kvalificerade tjänsterna, säger 
Göran Eriksson.

Layout: Daniel Hofling
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Framtidstro i växande klubb
Innebandyn i Åmål växer så det knakar.
- Det märks att det är en innesport som får mycket 
uppmärksamhet i Sverige, säger IBK Åmåls ordfö-
rande Marie Linder.

Med SM-finaler i Globen, tv-sända matcher och ständigt fler 
utövare är innebandyn på frammarsch. De yngsta registrerade 
spelarna i Åmål är födda 2005 och 2006 och de är så många att 
två grupper behövs på pojksidan. Även tjejer förra -05 och -06 
har ett eget lag.

- Det är jättekul att det är så många tjejer, vi hoppas att det 
kommer ännu fler, säger Marie.
I Åmål har det orsakat ledarbrist – det är fler aktiva än vad 
dagens tränare hinner med.

- Vi söker med ljus och lykta efter ledare. Det kan vara föräld-
rar eller före detta spelare, säger Marie Linder.
När A-laget spelar sina populära derbyn mot Säffle och Billings-
fors är det på Karlberg eller Kristineberg. En egen hall står högt 
på önskelistan.

- Det ä svårt att få halltider. Och om A-laget går upp en divi-
son får vi inte spela på Karlberg längre, då håller inte planen 
rätt mått för den nivån. Enligt tränarna är det fullt möjligt att 
gå upp inom 3-4 år, säger Marie Linder.
En grupp bestående av ledare och styrelsemedlemmar i IBK 
har tillsatts för att driva hallprojektet. 

- För att bygga en egen hall behövs både sponsorer och 
bidrag. Det sista har vi sökt från Svenska innebandyförbundet 
och Riksidrottsförbundet och väntar nu på svar, säger Marie. 

När Åmåls kommun ställde frågan om hur vi sti-
mulerar centrumhandeln på vår Facebooksida kom 
många bra förslag. Här är några av dem:

Samarbeta med Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik genom 
att sätta in bussar Mellerud-Åmål på helgen. Då kan folk, 
turister, ungdomar med flera som av olika anledningar inte vill 
ta bilen, lördagsshoppa, besöka Bluesfesten, gå på bio/teater/
restaurang med mera i Åmål. 
Det bor en hel del folk längs E45an som utan bil inte tar sig 
någonstans eftersom det inte ens finns en cykelbana. Det finns 
projektpengar till kollektivtrafik att söka hos Västra Götalands-
regionen.

Handikappanpassa ingångarna till affärerna, till exempel de på 
Torggatan. 

När det gäller kollektivtrafiken vore det bra om en buss från 
Bengtsfors kunde svänga över Fengersfors på helgerna. 

Har du fler idéer?  
Hör gärna av dig till carina.wrangberth@amal.se

Hur får vi bättre handel 
i centrum?

Foto: Marcus Lundstedt/bildarkivet.se
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Wenern boll cup
Den 25-27 juli intas Åmål av idrottsungdomar. I tre 
dagar ska de spela matcher, knyta vänskapsband 
och uppleva Åmål.

- Vi vill att det ska bli en återkommande turnering som sätter 
Åmål på kartan ännu mer både idrottsmässigt och turistmäs-
sigt, säger samordnaren och initiativtagaren Bo Johansson.

Dagarna är tre, idrotterna likaså. Fotboll, handboll och inne-
bandy står på programmet och målgruppen är ungdomar från 
både Sverige och Europa. Turneringen påminner om Gothia 
Cup, med skillnaden är det handlar om fler idrotter än fotboll. 
Men målet är detsamma – att samla ungdomar under devi-
serna vänskap, idrott och respekt.

Wenern boll cup arrangeras av en nybildad allians, Åmåls Alli-
ansen. Den består av sex föreningar och sektioner: Fengersfors 
IK, IF Viken, IFK Åmåls fotbolls- och handbollssektioner, Tösse 
IF och Åmåls IBK.

Även Åmåls kommun har varit starkt involverade under plane-
ringsförfarandet. Turneringen är ett projekt inom Jordbruksver-
ket kallat Leader, vars mål är att utveckla hembygden.
Men det handlar inte bara om idrott. Att genomföra en turne-
ring i ett sensommarvackert Åmål är även bra för turismen.

- Vi vill ge både ungdomarna och medföljande föräldrar och 
syskon en sommarupplevelse att minnas, säger Bo Johansson.

- Utöver det rent idrottsliga kommer vi att genomföra spän-
nande och lärorika miniseminarier mellan matcherna med 
intressanta föreläsare.

Samarbetet med Regionala Fotbollsgymnasiet på Karlberg gör 
det också möjligt med olika tester för idrottsutövarna.

De flesta lagen kommer att bo på någon av de tre skolorna i 
centrala Åmål samt i Tösse.

För mer information 
www.wenernbollcup.se

Foto: Jan Andersson, bearbetning: Daniel Hofling
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En personal i harmoni
De senaste sex åren har ett förändringsarbete på-
gått på Åmålsgårdens särskilda boende med fokus 
på att implementera Vård o omsorgsförvaltningens 
gemensamma värdegrund.

Hypotesen var att personalen genom gemensamma upple-
velser i arbetsgrupperna skulle få i gång vardagsdiskussioner 
kopplade till arbetet med fokus på uppdraget mot de ”gamla”. 
Detta skulle ske genom ett långsiktigt arbete med att avsätta 
tid till reflektion på olika temastationer under friskvårdsprome-
nader.

Syftet med arbetssättet var att:
• ändra attityd och förhållningssätt i och för arbetet.
• att skapa stärkt yrkeskompetens.
• att vi skulle kunna se vår egen insats i uppdraget som an-
ställd kopplat till verksamhetsmålen. 
• att jag själv som enhetschef skulle få styrfart på ett ”omöjligt 
uppdrag”. 

Värdegrundsarbetet har varit uppdelat i sex delar, ett för varje 
års tema samt ett upptaktsår.
Det första året fokuserade personalen på bemötandet och 
vad värdegrund handlade om. Under en upptaktsdag samt en 
utvecklingsdag fick de i uppgift att reflektera över bland annat 
människosyn, attityder till sig själva, livsstil och uppdraget i 
Vård- och omsorgsförvaltningen. Personalen övade sig i att ge 
och ta emot feedback. 
År två handlade om att växa i möte med varandra och som 
individer medan år tre och fyra fokuserade gruppen på sam-
arbete och meningsfullhet. Genom att exempelvis utsättas för 
annorlunda situationer fick personalen se hur de reagerade 
när de exempelvis inte har kontroll på skeendet.

Personalen belyste fördelarna med att lyssna på varandra, att 
förstå att alla tänker olika och att de som individer har olika 
egenskaper, positiva som negativa. Känslan efteråt var att inne-
hållet som bjöds under årets tema kom att stärkta samarbetet i 
arbetsgrupperna. Att förstå och respektera varandras olikheter 
är grunden till en arbetsplatskultur som är kreativ och positiv. 

Att arbetet skulle vara långsiktigt och ha tydliga mål utifrån 
Vård- och omsorgsförvaltningens övergripande inriktning var 
ytterst viktigt. Den gemensamma värdegrunden är framtagen 
gemensamt inom förvaltningen där alla grupper av individer 
lämnat sin syn på viktiga värden. 
Resultatet av förvaltningens gemensamma värdegrund är en 
tillfällig insats utan ger en långsiktigt plattform för fortsatta 
insatser.
Tidigare var det personalens arbetsrutiner som styrde dagen 
på avdelningarna, idag ligger fokus på brukaren, personens 

önskemål och behov av individuella insatser. Resultatet blev att 
drivkraften och energin i arbetslagen riktats mer till brukarens 
behov.

Personalen upplever att de fem årens värdegrundsarbete lett 
till att de känner sig säkrare och tryggare i sin yrkesroll. Sam-
arbetet har stärkts och de har ett gemensamt arbetssätt och 
synsätt. Att bli sedd som medmänniska, att vara medveten om 
det egna valet angående engagemang, inställning, aktiviteter, 
produkter, insatser med mera bidrar till välbefinnande, glädje, 
gemenskap och harmoni. 

- Vi har gjort arbetet mera lustfyllt, vi begriper helheten i 
uppdraget och förstår därmed sammanhanget vilket känns 
meningsfullt. Målen blir kända och tydliga utifrån gemensam-
ma grundläggande värden. Nu fortsätter arbetet med att åter 
fördjupa sig i att växa i möte med varandra, säger enhetschef 
Ingela Arvidsson.

Fyrbodal har möjliggjort dokumentation av arbetet. En rapport 
och ett bildspel finns utifrån varje arbetsårs tema, gjort av 
Ingela Arvidsson och Jenny Mentzer.

Foto: bildarkivet.se
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Vacker natur och  
utevistelse
Vad gör Solsäter speciellt? Vackra omgivningar, 
trädgård och mindre avdelningar är några av anled-
ningarna.

Solsäter har en fin trädgård med staket för att även de med 
demens ska kunna röra sig fritt. Inga stängda dörrar behövs. 

- Vi vill locka till utevistelse genom vackra gångar med soffor 
på bekvämt avstånd, perfekta att slå sig ner för en stunds sam-
tal. Där kan de boende njuta av utsikten över ängar och fält, 
säger enhetschef Kajsa Ankargren och fortsätter:

- Vi har inte dagverksamhet som på till exempel Åmålsgården, 
utan aktivering. Det kan handla om tidningsläsning, bingo eller 

gymnastik samt mycket sång- och musikunderhållning. Vi har 
turen att ha en fantastisk trubadur som arbetar i köket som 
spelar för de boende på Torget där vi har musikcafé. 

Torget är det gemensamma utrymme som ligger mitt i huset. 
Alla boende har ett eget kök samt ett gemensamt matlagnings-
kök där de kan samlas och laga mat tillsammans. Det går att 
äta på avdelningen, på rummet eller utomhus på sommaren. 
Naturligtvis finns det en matsal för dem som vill äta där.

”Vi vill locka till utevistelse genom vackra 
gångar med soffor på bekvämt avstånd...”
- Kajsa Ankargren

Foto: Carina Wrangberth
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På Lotsen får du vara 
dig själv
Som en familj – så ska stämningen på Lotsen vara. 
En familj där du kan vara dig själv och känna grupp-
tillhörighet.

- Vi har en mängd aktiviteter på Lotsen, bland annat åker vi 
och handlar tillsammans en gång i veckan. Nästan varje dag 
äter vi lunch tillsammans som några i gruppen har lagat. Sedan 
planerar och genomför vi resor, spelar kort, syr, målar och 
arbetar med vår trädgård, berättar personalen på Lotsen.
Deltagandet i dagverksamheten är frivillig och ingenting do-

kumenteras. Målgruppen är personer mellan 18-65 år med en 
psykisk sjukdom eller störning som orsakat en funktionsned-
sättning som inverkar på det dagliga livet. Även personer med 
långvariga missbruksproblem omfattas av socialpsykiatrins 
insatser.
Personalen på Lotsen arbetar i STAM-verksamhet, Strukturerad 
Aktivitet och Motivationsgrupp. Även metoderna MI, Moti-
verande samtal och Ett Självständigt Liv, ESL, är viktiga i den 
dagliga verksamheten.

Notiser
Titta upp när du är i Karlstad
Marknadsföra Åmål i Karlstad?
Ja, arbetet att beskriva Åmål som en attraktiv boendeort 
pågår på bred front.
Bland annat syns upplevelseorten Åmål på ljustavlan vid  
Åhléns i centrala Karlstad under december.

Eleverna i årskurs 1 på Karlbergsgymnasiet har fått surf-
plattor. Köerna av förväntansfulla studerande ringlade 
sig lång vid utdelningen den 14 november. Efteråt fick 
eleverna en genomgång i aulan av en representant för 
företaget Atea som levererat plattorna.

Surfplattor till åk1 på Karlberg

Vård- och omsorgsprogrammet tillbaka på Karlberg
Barn- och utbildningsnämnden ser fram emot att vård- och omsorgsprogrammet återigen finns med i programutbudet på Karl-
bergsgymnasiet. Utbildningen som är treårig startar hösten 2014.

Foto: Carina Wrangberth
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Med miljön som vinnare
I höstas inledde Åmåls kommunfastigheter, SEM 
AB och energiföretaget Schneider Electric ett unikt 
miljöprojekt.

Åmålsföretaget SEM AB tillverkar bland annat komponenter till 
tunga fordon. Företaget kallhyr en stor produktionsfastighet av 
Åmåls kommunfastigheter, ÅKAB. 
Nu har ÅKAB effektiviserat energiförbrukningen i fastigheten 
med hjälp av leverantören Schneider Electric. 

- Vi tar till vara på spillvärmen vilket sparar många kronor. 
Vi får en liten ökning av hyran men får bättre inomhusmiljö, 
berättar SEM:s vd Tom Gustavsson.

- Vi får bättre inomhusklimat i både kontors- och produk-
tionslokalerna. Många av våra maskiner alstrar mycket värme 
och den varma luften har vi bara släppt ut tidigare, fortsätter 
han.

Den största vinnaren är miljön eftersom värmeutsläppen blir 
betydligt mindre.

- Tack vare energieffektiviseringen gör vi ett mindre avtryck i 
miljön. Utan initiativet från ÅKAB och till viss del SEM AB hade 
det här samarbetet inte blivit av. Vi har haft en vilja att komma 
överens. Det gör att vi kan göra något nytt och bättre, säger 
Tom Gustavsson och får medhåll av ÅKAB:s vd Magnus Dalsbo.

- Det unika med det här projektet är att det första gången en 
kallhyresgäst har ingått i ett energibesparingsavtal. Orsaken till 
det lyckade projektet är att vi hittade skärningspunkten där vi 
kan mötas, säger Magnus Dalsbo.

”Vi tar till vara på spillvärmen vilket 
sparar många kronor”
- Tom Gustavsson

Foto: Carina Wrangberth
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Gör affärer med  
Afrika nu

Åmål exporterar 
EU-expertis
Tack vare ett medvetet internationellt fokus har Åmåls 
kommun gjort sig kända som en kreativ kommun som hittar 
alternativa vägar för att stimulera den lokala ekonomiska och 
sociala utvecklingen. 

SKL International har därför anlitat Åmåls kommun som kon-
sulter i ett samarbete med Mardin kommun i Turkiet. 
Åmål kommer bland annat att coacha Mardin i att bli bättre på 
att använda EU-medel för att stimulera den lokala ekonomiska 
utvecklingen.
Samarbetet sker inom ramen för TUSELOG (Turkish Swedish 
Cooperation on Local Governance) som är ett fyraårigt SIDA-
finansierat program med syftet att stärka och utveckla den 
lokala styrningen i Turkiet. 
Programmet vilar på två ben, det ena är aktiviteter riktade 
direkt mot kommunförbundet och deras roll som medlems-
organisation och det andra benet utgörs av aktiviteter riktade 
mot utvalda kommuner i landet. 

Så lyder en uppmaning i Dagens Industri nyligen. 
Några som redan tänkt i de banorna är Teknik- och 
fritidsnämnden i Säffle Åmål. Ett inledande besök 
har därför gjorts i möjligheternas Namibia. 

Enligt ett förslag kan samarbete mellan orterna Arandis i Na-
mibia och Åmål och Säffle vara aktuellt. Förutsättningarna för 
städerna är olika men det finns många likartade utmaningar. 
Till exempel finns viljan att skapa hållbara energikällor och 
energiföretag, minska arbetslösheten och locka medborgare. 
Ett inledande projektbesök i Namibia av Teknik- och Fritids-
nämnden har lagt grunden till långsiktiga kontakter som har 
förutsättningar att stärka alla tre städernas situationer.

Sverige och svensk teknik är högt skattade i Namibia vilket ger 
fördelar för vidare samarbete.
Innovativa småföretagare som utvecklar smarta lösningar för 
vattenrening, energiåtervinning och sophantering kan ha myck-
et att vinna på den afrikanska marknaden. Små och medelstora 
företag behöver få upp ögonen för den affärspotential som 
finna i många afrikanska länder.

Syfte Arandissamarbetet:
• Utveckla och stärka ett partnerskap
• Grön utveckling inom energi och miljö
• Lära sig varandras utmaningar - möjligheter
• Knyta företag och investerare till projektet

Foto: Linnéa Pettersson/bildarkivet.se

Foto: Anna Lundin
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