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Ett utskick från Åmåls kommun

Åmål klättrar mest i länet i 
Svenskt Näringslivs ranking
Svenskt Näringslivs årliga enkät till 
näringslivet om hur man upplever 
företagsklimatet i sin kommun 
presenterades på en näringslivsfrukost den 
27 september. Åmål klättrar 45 placeringar 
på Svenskt Näringslivs ranking jämfört 
med förra året. Årets resultat visar att 
Åmåls kommun har stigit från plats 232 
till plats 187. Ytterligare ett steg i arbetet 
med att förbättra företagsklimatet är 
SKLs utbildning Förenkla helt enkelt som 
pågår under året där både tjänstemän 
och politiker deltar. Efter utbildningen ska 
kommunen ha tagit fram en handlingsplan 
med förbättringsåtgärder. Vi är på rätt väg 
när det gäller näringslivsfrågorna, men det 
återstår mycket att göra. Vi är fortfarande 
långt nere på rankinglistan, men vi ökar 
nu takten i arbetet med att förbättra det 
lokala näringslivsklimatet, säger Anders 
Sandén, kommunchef.

Frukost om värdskap och 
evenemangssommaren 2019
Är du engagerad i besöksnäringen såsom 
handel, evenemang, restaurang eller 
övernattning? Då är du välkommen på 
besöksnäringsfrukost tisdagen den 8 
oktober, kl 07.30 på Marielles kök och 
café.  
Anmälan till anna.hjelmberg@amal.se. 

Statistik från HUI Research
Visste du att detaljhandeln i Åmål 2018 
omsatte totalt 732 miljoner kronor. 
Dagligvaror omsatte 435 miljoner kronor 
och sällanköpsvaror 297 miljoner kronor. 
Det visar på en positiv framtid för handeln 
i Åmål. 

Satsning i Dalsland för 
företagare som står inför ett 
ägar- eller generationsskifte
I höst och vinter genomför Företagarna 
tillsammans med Almi Företagspartner 
och Dalslandskommunerna en 
fördjupningskurs i ägar- och 
generationsskifte. Kursen kommer att 
erbjudas företagare i Dalsland. Syftet 
med fördjupningskursen är att förbereda 
såväl företagaren som företaget inför 
försäljning, genom att bearbeta juridik, 
ekonomi, värdering, skattefrågor samt 
mjuka värden i försäljningshänseende. 
Programmet riktar sig till företag med 
minst fem anställda och en ägare som 
inom en överskådlig framtid vill sälja/
överlåta sitt företag till extern eller inom 
familj. Kontakta Britt-Marie Bergfalk, Almi 
Företagspartner, 070-5464640, britt-marie.
bergfalk@almi.se för mer information. 

Digital marknadsföring  
- Kom igång med dina  
sociala medier
Almi Företagspartner och 
Nyföretagarcentrum Väst  inbjuder till ett 
temaseminarium för dig som 
lära dig mer om digital marknadsföring. 
Lär dig grunderna och få hjälp med 
uppsättning av dina sociala medier. Fokus 
ligger på FB och Instagram men vid behov 
även LinkedIn och YouTube. Välkommen 
den 10 oktober, kl 15-18, på Furåsen, 
Stigenvägen 2 i Färgelanda. Kostnadsfritt. 
Läs mer och anmäl dig på  
www.almi.se/kalendarium. 

Tävla med din affärsidé
Har du en nytänkande affärsidé som du vill 
satsa på? Tävla i Growfyrbodal för chansen 
om 20 000 kronor och stöd att utveckla 
idén vidare. För tredje året i rad arrangeras 
Fyrbodals stora affärsidétävling där du som 
privatperson eller nystartat företag har 
chans att kamma hem fina priser. Är det 
din tur att ta hem vinsten i år? Läs mer och 
anmäl din affärsidé på www.growfyrbodal.
se. Tävlingen är öppen till den 1 november 
och arrangeras av Innovatum Startup och 
Almi Väst. 

Sök stöd för 
Klimatinvesteringar
Klimatklivet är Naturvårdsverkets 
investeringsstöd till åtgärder som minskar 
utsläppen av koldioxid och andra gaser 
som påverkar klimatet. Företag kan 
söka stöd för konkreta klimatsatsningar 
inom exempelvis laddstationer för 
elbilar, transporter, industri, bostäder, 
lokaler, stadsbyggnad och energi. Nästa 
ansökningsomgång är 24 september-23 
oktober 2019. Läs mer på  
www.naturvardsverket.se. 


