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Ett utskick från Åmåls kommun

Leverantör till offentlig 
sektor? 
Den 1 april 2019 blir det lag på att alla 
inköp i offentlig sektor ska faktureras med 
elektronisk faktura (e-faktura) enligt en 
ny europeisk standard. Det innebär att 
alla leverantörer till offentlig sektor måste 
skicka e-fakturor enligt den nya standarden 
och att alla offentliga organisationer måste 
kunna ta emot dem. Är du leverantör till 
Åmåls kommun gäller detta också dig. Läs 
mer på www.amal.se eller på www.digg.se 
(myndigheten för digital förvaltning).

Näringslivsfrukostar 2019
Våra näringslivsfrukostar fortsätter under 
2019. Vår ambition är att bjuda in till 
frukostar sista fredagen i varje månad. 
Det betyder att nästa näringslivsfrukost 
är fredagen den 22 februari. Vi tar gärna 
emot tips och förslag på innehåll. 

Save the date - 
Näringslivsgala den  
26 april
Tillsammans med Företagarna Åmål, 
Åmål Handel och Åmåls Industriförening 
planerar vi för den årliga näringslivsgalan. 
Notera fredagen den 26 april! Inbjudan 
kommer inom kort.

Svenskt Näringsliv –  
enkät om företagsklimatet 
Varje år genomför Svenskt Näringsliv sin 
undersökning 
om det lokala företagsklimatet i Sveriges 
kommuner. I början av året fick drygt 200 
företag i Åmåls kommun enkäten. Era svar 
är viktiga i vårt arbete med ett ännu bättre 
företagsklimat i Åmål. 

Löpande Insikt
Åmåls kommun har under 2018 deltagit 
i Löpande Insikt, en servicemätning 
av kommunens myndighetsutövande. 
Alla som under 2018 haft ett 
myndighetsärende inom miljö, livsmedel, 
bygg, räddningstjänst, alkoholtillstånd 
har uppmanats att svara på enkät hur vi 
hanterat ditt ärende. 
Den 10 april får vi svar på hur vi sköter oss 
och vilka förbättringar vi kan göra.

Förenkla helt enkelt
Åmåls kommun kommer att genomföra 
utbildningen Förenkla – helt enkelt under 
2019, som arrangeras av SKL (Sveriges 
Kommuner och Landsting). Utbildningen 
syftar till att förbättra företagsklimatet 
och hur vi gemensamt kan förbättra våra 
kontakter med företagen. Utbildningen 
vänder sig till alla tjänstemän och politiker 
som någon gång möter företagen i sitt 
arbete. Målet är att utveckla kommunens 
kontakter med näringslivet genom 
bra interna samarbeten och en större 
förståelse i hela organisationen för 
företagens behov. 
 

Anta utmaningen – 
Karlstad Stadslopp
Fredrik Eriksson och Jan Hagelbrand har 
utsetts till ambassadörer för Säffle och 
Åmål gällande Karlstad Stadslopps 40-
års jubileum. Fredrik och Jan uppmanar 
alla företag att delta i utmaningen 
om att få så många som möjligt på 
arbetsplatsen att röra på sig med Karlstad 
Stadslopp som mål. Friskvårdspaket och 
inspirationsföreläsningar erbjuds, se 
bilagor. 

Miljöbrons studenter letar 
examensarbeten och 
uppsatsämnen
Alla företag är på väg någonstans. Den 
resan kräver ett ständigt ifrågasättande, ny 
kunskap och innovativa idéer. Studenter är 
drivna, nyfikna och påhittiga. De kan hjälpa 
er att utvecklas. Miljöbrons studenter 
letar examensarbete och uppsatsämnen, 
speciellt inom Hållbar logistik, Digital 
media och Företagsekonomi. Maila info@
miljobron.se om det låter intressant. 


