
Marianne Carlsson         Ulrika Abrahamsson 
Näringslivsutvecklare      Centrumutvecklare
0532-170 26, 0708-68 59 60     0532-174 45, 0703-068 100 
marianne.carlsson@amal.se      ulrika.abrahamsson@amal.se

Nyhetsbrev MARS 2018

Ett utskick från Åmåls kommun

Löpande Insikt –  
En servicemätning 
av kommunens 
myndighetsutövande
Under 2018 kommer Åmåls kommun 
att delta i Löpande Insikt som är 
en servicemätning av kommunens 
myndighetsutövande. Undersökningen 
avser 2018 års myndighetsärenden och 
görs i samverkan med SKL (Sveriges 
Kommuner och Landsting). En enkät 
skickas till företag, privatpersoner, 
ideella föreningar och offentliga 
organisationer, alla som haft ett avslutat 
myndighetsärende med Åmåls kommun 
under 2018. De myndighetsområden 
som mäts är brandskydd, bygglov, 
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, 
livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. 
Vi hoppas på många enkätsvar så att vi 
får veta hur vi kan bli ännu bättre i vårt 
myndighetsutövande.

Åmåls födelsedag 1 april
Att Åmål fyller 375 år i år har väl inte 
undgått någon hoppas vi. Den 1 april 
1643 fick Åmål sina stadsprivilegier av 
Drottning Kristinas förmyndarregering. 
På Påskdagen, den 1 april, inbjuder vi 
alla att fira födelsedag med oss enligt 
följande program:Kl 13.00 kaffe och 
födelsedagskaka i Plantaget.
Kl 13.30 Vänerkvintetten på torgscenen.
13.45 hyllningstal på torgscenen. 
Kl 14.00 Teaterföreställning om Åmåls 
historia. 

Seminarium 19 april -  
Är din arbetsplats redo för 
GDPR?
Missa inte detta seminarium med en av 
Sveriges främsta experter på GDPR! Den 
19 april kommer Agnes Hammarstrand, 
en av Sveriges främsta experter inom 
den digitala juridiken, e-handel, IT och 
dataskydd till Mellerud för att prata om 
den nya dataskyddsförordningen (GDPR). 
Hur påverkar GDPR din verksamhet? Mer 
information och anmälan hittar du på 
www.ettdalslanditillvaxt.se.

E-handel 23 april – 
För dig som startat eller 
funderar på att starta med 
näthandel
Nyföretagarcentrum Väst arrangerar 
ett seminarium den 23 april i Ed. 
Seminarieledare 
Lars Svensson går igenom grunderna 
för e-handel och vad man skall tänka 
på när man har en butik på nätet. Mer 
information och anmälan hittar du på 
www.nyforetagarcentrum.se/vast eller 
kontaktar Annette Palmqvist, 0708-
250540. 

Är du laddad för 
framtiden? 
Den 23 april inbjuder vi till en laddakväll 
i Åmål där vi pratar om laddstolpar 
till elbilar, hur man söker stöd från 
Klimatklivet och lyssnar på erfarenheter 
från elbilsförare m m. Notera dagen, 
separat inbjudan kommer inom kort. 

Seminarium 3 maj  
-Utveckla ditt turism-
företag med sociala 
medier
Vill du som företagare inom turism- och 
besöksnäring på landsbygden nå ut till fler 
kunder och samtidigt få inspel från andra 
inom samma bransch? Länsstyrelsen i 
Västra Götaland bjuder in till en workshop 
om hur du kan nå ut med din verksamhet 
via sociala medier den 3 maj på Ronnums 
Herrgård, Vargön. Anmälan görs via 
https://jordbruksverket.pingpong.se/
oppenkatalog, kursnr 3551. 

Näringslivsgala 4 maj
Välkommen till årets höjdpunkt, Åmåls 
näringslivsgala! Vi utlovar en festlig kväll 
med god mat och dryck, underhållning 
samt utdelning av flera fina utmärkelser, 
bl a Årets Företagare. Vi ses kl 18.30 
på Harrys i Åmål. Inbjudan i sin helhet 
bifogas. Din anmälan vill vi ha senast den 
20 april till Marianne. 


