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Åmål idag
Åmåls kommun i nordöstra delen av Dalsland är i landareal 

481 km2 stor och hade vid slutet av 2021 12 318 invånare. 

Åmål kommuns befolkning och bostadsutbud är till största 

delen koncentrerad till Åmåls tätort där 75% av kommunens 

invånare bor. 5 % av kommunens invånare bor i de andra 

tätorterna och resterande 20 % på landsbygden. Ytterligare 

orter i kommunen är Fengersfors, Fröskog, Tösse,  Ånimskog, 

Mo och Edsleskog. I nuläget bor omkring 60 % av hushållen i 

Åmål i småhus, 35 % i flerbostadshus och resterande 5 % bor i 

övriga hus/specialbostäder. Den förvärvsarbetande 

dagbefolkningen var 2021 75 % av invånarna i arbetsför ålder 

(20-64 år).  

En stor del av kommunens yta är skogsmark, ca 76 %. 

Jordbruksmarken täcker ca 11 % av kommunens yta. Åmål är 

präglad av sin vackra natur och de utflyktsmål som finns både 

på land och genom sjösystemen. Närheten till vatten och 

tillgängliga stränder lockar turister främst under 

sommarmånaderna men även vår och höst. Genom 

kommunen går i nord-sydlig riktning europaväg E45 och 

stambanan mellan Göteborg och Karlstad. 



Befolkning

Den demografiska utvecklingen i kommunen utgör en grund 

för samhällsplaneringen och för att kunna uppskatta behovet 

av olika typer av bostäder idag och i det längre 

tidsperspektivet. Åmåls befolkning har i det längre 

tidsperspektivet minskat över tid. Den senaste tydliga 

ökningen skede 2015 när kommunen tog emot ett stort antal 

nyanlända. Åmåls kommuns har en relativt äldre befolkning 

än Sverige i allmänhet.  



 Befolkningsutveckling i Åmål 1950-2020.

Tittar man på inrikes flyttnetto i kommunen mellan 2010-2020 

visar det att åldersgruppen 18-30 år i större utsträckning 

flyttar ut från kommunen än flyttar in. För övriga 

åldersgrupper råder en balans mellan in- och utflyttning. 

Detta är ingen ovanlig utveckling i mindre kommuner där det 

inte finns eftergymnasial utbildning att unga vuxna ofta 

flyttar ut för studier eller jobb. Senaste åren går det att se ett 

svagt positivt flyttnetto för åldrarna 32-46 år och 0-10 år, 

vilket indikerar att barnfamiljer flyttar till Åmål.  

Befolkningsprognos för Åmål är att folkmängden mellan 2020 

till 2030 förväntas minska med ca 750 invånare. Detta på 

grund av både ett negativt flyttnetto och ett negativt 

födelsenetto. Den demografiska effekten blir att antalet äldre 

bedöms öka, framförallt i åldersgruppen 81-85 år, medan den 

yngre befolkningen minskar i antal. Mer om 

befolkningsprognosen går att läsa om i Åmåls 

bostadsförsörjningsprogram.
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Folkmängd och befolkningsprognos baserat på åldersgrupper.

Det är inte bara den demografiska utvecklingen som kan 

vägas in när man ser på förväntad befolkningsutveckling i 

Åmål. Även andra omvärldstrender har betydelse. Senaste 

året har Åmål fått industrietableringar som kommer att leda 

till ökat behov av arbetskraft. Möjligheten till hemmaarbete 

kan också ytterligare locka barnfamiljer och unga vuxna att 

bosätta sig i kommunen nu när pendlingsavstånden kan ha 

mindre betydelse.  

Slutsatsen utifrån den demografiska utvecklingen och andra 

omvärldstrender är att det år 2030 framförallt finns ett behov 

av moderna hyresrätter och bostadsrätter i Åmåls tätort. Detta 

både för att fylla ett behov från en allt äldre befolkning som 

efterfrågar moderna lägenheter i attraktiva lägen men också 

för att skapa flyttkedjor från småhus så att dessa blir 

tillgängliga för barnfamiljer som flyttar till Åmål. För att 

motverka den negativa befolkningsutvecklingen behöver 

kommunen jobba med att behålla och attrahera 

kommuninvånare i de lägre ålderskategorierna. Att gruppen 

barnfamiljer har ökat något i Åmål på senare år är positivt. 

Det finns därför potential att möjliggöra för fler moderna 

småhus i attraktiva lägen.

Näringsliv och arbetsmarknad



De största arbetsgivarna i Åmål idag ligger inom offentlig 

service främst med kommunen som arbetsgivare samt inom 

vård- och omsorg. Jämfört med riket som helhet har Åmål en 

större andel sysselsatta inom industri som är den näst största 

arbetsgivarkategorin.    

Tillverkningsindustrin har en förhållandevis stor betydelse i 

kommunens näringsliv med många stora företag såsom 

Euromaint Rail, Spicer Nordiska Kardan, Svenska Elektro 

Magneter, Hexpol TPE, Håkanssons Sågblad, Moelven i 

Ånimskog samt en ny etablering av Dana inc. för elmotorer.  

Handeln är idag i huvudsak koncentrerad till de centrala 

delarna av staden samt till Nygårdsområdet i Åmål och viss 

sällanköpshandel längs Åmåls infarter.  

Kommunen har också en relativt stor näringsverksamhet för 

turism- och friluftsliv och har med sina natursköna 

förutsättningar möjlighet att ytterligare expandera den. I 

Edsleskog skapas möjligheter att utveckla Åmål skicenter till 

att även innefatta cykelleder sommartid och i Fengefors finns 

möjlighet till fortsatt utveckling för konst- och 

kulturverksamhet. 

Kommunen jobbar i övrigt aktivt med en samverkan med 

näringslivet och antog 2013 ett näringslivprogram där ett 

antal strategiska fokusområden pekas ut. Det är: 

Entreprenörskap och företagande  

Infrastruktur 

Kompetensförsörjning 

Attraktionskraft  

Åmålsandan 

I programmet går att läsa mer om visioner och strategier för 

de olika fokusområdena. 

Infrastruktur
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Åmål ligger bra till kommunikationsmässigt. Både Europaväg 

45 samt stambanan mellan Göteborg och Karlstad går igenom 

kommunen och genom Åmål stad. Pendlingsmöjligheterna är 

bra både söderut och norrut. Västerut löper länsväg 164 som 

är ett pendlingsstråk mor Bengtfors samt västkusten.   

Gång- och cykelvägnätet är i Åmål stad relativt väl utbyggt och 

flertalet nya gc-vägar för att stärka kopplingen mot Tösse samt 

mot Mo föreslås. Även förslag till nya gc-vägar i de mindre 

orterna är föreslagna som framtida utveckling.  

Kommunens trafiknätsanalys från 2003 är det styrdokument 

som används för framtida utbyggnad av GC-vägar, 

klassificering av bland annat trafikstråk för biltrafik, 

utryckningsvägar med mera.  

Åmål har en av relativt få handelshamnar vid Vänern. Det 

finns i dagsläget inga konkreta behov av utbyggnad 

av djuphamnen men det är angeläget att farleden och 

hamnområdet vidmakthålls och skyddas. I översiktsplanen 

föreslås den tidigare järnvägsförbindelsen och tunneln, 

mellan stationsområdet och djuphamnen, byggas om för 

lastbilstrafik. Detta skulle avlasta gatunätet och 

bostadsområdena kring hamnen från tunga transporter. 



Mål och styrdokument
Här redovisas mål och styrdokument som har bäring på 

översiktsplanen och dess ställningstaganden.  Översiktsplanen 

ska enligt 3 kap. 5 § PBL visa hur kommunen avser att ta 

hänsyn till, och samordna planen med, relevanta nationella 

och regionala mål, som har betydelse för en hållbar 

utveckling. Nedan presenteras ett urval av de visioner och 

strategier som bedömts vara relevanta för kommunens 

långsiktiga utveckling och viktiga för översiktsplanen att 

förhålla sig till.  

Kommunala utgångspunkter

Vision 2020 för Åmåls kommun

År 2012 antog kommunfullmäktige Vision 2020 ”Sveriges mest 

gästvänliga stad” och kännetecknas av egenskaper som 

Genuin, Omtänksam, Aktiv och Modig. 

Visionen innehåller fyra övergripande mål:  



Den charmiga småstaden (fin och charmig stadskärna, litet 

centrum, barnvänligt, bra kontaktvägar, prisvärt boende 

med mera).

Kultur och evenemang (brett kulturliv; upplevelser, 

konserter, festivaler, konst, litteratur, konsthantverk med 

mera). 

Näringsliv och samverkan (småskalighet, nybyggaranda, 

kompetensutveckling, lokala matproducenter, bra dialog, 

läget). 

Närhet till Vänern och friluftsliv (båtliv, fiske, marina, 

hamn i centrum, naturen, levande landsbygd, rikt frilufts- 

och föreningsliv med mera). 

 Bilden till höger visar Åmål kommuns vision till år 2020. 

Med utgångspunkt i visionen, Sveriges mest gästvänliga stad, 

har kommunfullmäktige beslutat om fyra strategiska mål, 

vilka gäller från och med år 2017.  

Strategiska mål: 

I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning 

genom hela livet 

I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda 

förhållanden 

Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen 

försörjning och företagsamhet genom att skapa goda 

förutsättningar och stimulera kreativa idéer 

Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och 

rekreation i fokus 

Styrdokument

Åmåls kommun har tagit fram och antagit ett flertal 

styrdokument och planeringsunderlag som är relevanta för 

översiktsplanen. Styrdokumenten har följts övergripande och 

principiellt enligt vad som bedöms relevant i denna 

översiktsplan. Nedan följer ett urval av de dokument som 

varit viktiga i arbetet med Översiktsplan 2050. För ytterligare 



beskrivning av innehåll, klicka på länken till respektive 

dokument. 

Bostadsförsörjningsprogram, 2021

Lokalförsörjningsstrategi, 2022

Naturvårdsprogram, 2019

Stadsmiljöprogram Åmål centrum, 2018 

Energi- och klimatstrategi, 2017

VA-Plan/dagvattenstrategi – arbete pågår

Trafiknätsanalys, 2003

Avfallsplan, 2017-2022

Skyfallsplan, 2018

Åmåls kommuns säkerhetsstrategi, 2020-2023?

Inventering av äldre kulturmiljöunderlag Åmåls kommun, 

2022 

Näringslivsstrategi, 2022

Åmål i världen
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Globala målen

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling 

antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015. De 17 

målen och 169 delmålen utgår ifrån FN:s definition av 

hållbarhet ”utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” och innefattar samtliga 

hållbarhetsaspekter: sociala, ekonomiska och miljömässiga. 

De globala målen har varit vägledande i arbetet med Åmål 

kommuns översiktsplan för att säkerställa att kommunens 

arbete styr mot måluppfyllelsen och att utvecklingen av 

kommunen blir långsiktigt hållbar. I översiktsplanen 

konkretiseras de globala mål som bedöms relevanta för den 

fysiska planeringen inom Åmål kommun på lokal nivå.  

Bilden till höger visar relevanta Globala mål för Åmål 
översiktsplan. 

Europeiska landskapskonventionen

Den europeiska landskapskonventionen syftar till att främja 

samarbetet kring landskapsfrågor i Europa. Konventionen 

innefattar alla typer av landskap, såväl stad som landsbygd, 

och målet är ”en rikare miljö där alla kan delta i 

utformningen”. 

Sverige undertecknade konventionen 2010 och har därmed 

förbundit sig att skydda, förvalta och planera sina landskap 

enligt konventionens intentioner. Detta innebär bland annat 

att erkänna landskapets betydelse i den egna lagstiftningen, 

öka medvetenheten om landskapets värde och betydelse, 

främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet, 

utveckla en helhetssyn på landskapets värden och hållbar 

förvaltning av dessa samt utbyta kunskap och delta i 

europeiska samarbeten som rör landskapet. Konventionen 

utgör ingen lag utan en grund för tolkningen av gällande 

bestämmelser.  

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/


Åmål översiktsplan ska bidra till förverkligandet av 

konventionens mål genom att klargöra hur olika landskap ska 

användas, utvecklas och skyddas inom kommunen. Under 

översiktsplaneprocessen ges allmänheten och lokalsamhället 

möjlighet att påverka och vara delaktiga i planeringen.   

Barnkonvention

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnens 

rättigheter (barnkonventionen) svensk lag (2018:1197). Syftet 

med att införa konventionen som lag var för att tydliggöra barn 

som egna rättighetsbärare i samhället. I planeringen innebär 

det att barns behov och åsikter ska beaktas. Alla artiklar 

i barnkonventionen är relevanta och ska tillämpas som en 

helhet men det finns några som är särskilt relevanta för 

översiktsplaneringens genomförande. Det är artikel 4 

(genomföra ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter), 12 

(Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor 

som rör barnet), 23 (barn med funktionsnedsättning och deras 

rätt till aktivt deltagande i samhället), 27 (rätt till 

levnadsstandard som krävs för utvecklingen) och 31 (rätt till 

vila, fritid, lek och rekreation).

För översiktsplanen innebär barnkonventionen att hållbara 

livsmiljöer för barn ska säkerställas i avvägningen mellan 

olika intressen. Samrådet och granskningsskedet är forum där 

barn ska kunna framföra sina uppfattningar om det som 

planeras. 



Åmål i Sverige

Generationsmålet och Sveriges miljömål

Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den 

miljömässiga dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. 

Miljömålssystemet utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål 

och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av 

riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige 

bedriver nationellt, inom EU och internationellt. 

Generationsmålet anger inriktningen för den 

samhällsomställning som behöver ske inom en generation för 

att nå miljökvalitetsmålen. Sverige har 16 miljökvalitetsmål 

som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som 

miljöarbetet ska leda till. Etappmålen beskriver de 

samhällsomställningar som är viktiga steg för att nå 

Generationsmålet och miljökvalitetsmålen. (Regeringen 

2021).  



Sveriges miljömål har varit vägledande i arbetet med Åmål 

kommuns översiktsplan för att säkerställa att miljöfrågorna 

hanteras och att planeringen leder till en god miljö. Genom 

miljömålen bidrar översiktsplanen till måluppfyllelsen av 

generationsmålet och i förlängningen den miljömässiga 

dimensionen av Agenda 2030.

Bilden till höger visar relevanta Miljömål för Åmål 

översiktsplan.

Vision för Sverige

Boverkets vision för Sverige 2025 visar var Sverige bör vara år 

2025 för att nå målet om ett hållbart samhälle 2050. Visionen 

redogör för fyra megatrender som bedöms ha stor inverkan 

på vår samhällsutveckling. De tolv bilderna för Sverige 2025 

konkretiserar vilka rumsliga effekter som krävs för att 

Sveriges hållbarhetsambitioner ska uppnås.  

Visionen har använts som ett stöd i arbetet med Åmåls 

översiktsplan för att formulera lokala mål och bedöma vilka 

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/
https://sverige2025.boverket.se/


nationella mål som är relevanta.  

Bilden till höger visar relevanta Sverigemål för Åmål 

översiktsplan.

Mål för boende och samhällsplanering

Det övergripande målet för samhällsplanering, 

bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är “att 

ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt 
god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med 
naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande 

och ekonomisk utveckling underlättas. Målet är också 
långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där 

konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som 
svarar mot behoven.” (Regeringen 2021). 

Transportpolitiska mål

Transportpolitikens övergripande mål är “att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 



transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet”. Transportsystemet ska utvecklas mot det 

övergripande transportpolitiska målet. Funktions- och 

hänsynsmålen är jämbördiga. För att det övergripande 

transportpolitiska målet ska kunna nås behöver 

funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för 

hänsynsmålet. 

Funktionsmålet innebär “att transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 
Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot 

kvinnors respektive mäns transportbehov.” 

Hänsynsmålet innebär “att transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas 

eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande 
generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt 

bidra till ökad hälsa.” (Regeringen 2021). 

Folkhälsopolitiska mål

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är “att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 

generation”. Målet tydliggör samhällets ansvar som förutsätter 

ett gemensamt och tvärsektoriellt arbete. 

(Folkhälsomyndigheten 2021). 

Jämställdhetspolitiska mål 

Det övergripande målet för friluftslivspolitiken är “att stödja 
människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv 
där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor 

ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social 
gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö”. (Regeringen 

2021).   

Klimat- och energipolitiska mål



Det övergripande målet för energipolitiken är att den svenska 

energipolitiken ska bygga på samma tre grundpelare som 

energisamarbetet i EU. 

Riksdagen har beslutat om dessa mål som en följd av 

energiöverenskommelsen: 

– Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Detta är 

ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och 

innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska 

beslut. 

– Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare 

energianvändning jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer 

av tillförd energi i relation till bruttonationalprodukten (BNP). 

(Regeringen 2021). 

Åmål i regionen



Vision Västra Götaland 

Visionen är är gemensamt framtagen av Västra 

Götalandsregionen och dess 49 kommuner. Den ska fungera 

som en plattform för att stärka regionen som en attraktiv plats 

att bo och verka i. Visionens grund –det goda livet – 

förutsätter en hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt. Detta ska prioriteras genom följande fem 

fokusområden: 

Ett livskraftigt och hållbart näringsliv 

Ledande i kompetens och kunskapsutveckling 

Infrastruktur och kommunikationer med hög standard 

En ledande kulturregion 

En god hälsa 

Visionen konkretiseras genom att ansvariga samhällsaktörer 

beslutar om mål, strategier och åtgärder som knyter an till 

visionens fokusområden. En sådan aktör är kommunen som 

genom bland annat översiktsplanen bidrar i arbetat att 

möjliggöra visionen. 

Regional utvecklingsstrategi för Västra 

Götalandsregionen 2021–2030  

Den regionala utvecklingsstrategin utgör grunden till andra 

program och strategier på lokal och regional nivå. Strategins 

mål pekar ut riktningen för Västra Götalands utveckling till 

2030 och det formuleras enligt följande: Tillsammans gör vi 

Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett 

hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Fokus är 

omställning till ett hållbart samhälle och beskrivs som:  

Robust och sammanhållet 

Jämlikt och öppet 

Fossiloberoende och cirkulärt 

Strategin pekar ut fyra långsiktiga prioriteringar fram till år 

2030: 

https://www.vgregion.se/om-vgr/styrande-dokument/


Stärka innovationskraften – för ett konkurrenskraftigt 

näringsliv i framkant 

Bygga kompetens – för bättre kompetensförsörjning och 

livslångt lärande 

Öka inkluderingen – för tillit och sammanhållning 

Knyta samman Västra Götaland – för hållbar och förbättrad 

tillgänglighet 

Regional handlingsplan för grön infrastruktur 

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en 

regional handlingsplan för grön infrastruktur i länet. Den 

omfattar land- och vattenmiljöer och ska fungera som det 

centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön 

infrastruktur. Ett viktigt syfte med handlingsplanen är att ge 

ökad kunskap om värden i landskapet för att uppnå flera av 

de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och krävs för att 

nå generationsmålet och flera av miljökvalitetsmålen. I 

handlingsplanen presenteras vad som behöver göras för att 

bevara och utveckla länets gröna infrastruktur. Åmåls 

kommun deltar under 2021 - 2024 tillsammans med övriga 

Dalslandskommuner i ett LONA-projekt som ska ta fram en 

mer lokalt anpassad handlingsplan för grön infrastruktur i 

såväl landskapet som i landskapets tätorter. Planen ska kunna 

användas som underlag i kommunalt planeringsarbete. 

Projektet ska också ta fram en plan för hur ekosystemtjänster 

i tätorterna ska kunna vårdas och utvecklas.   

Regional plan för transportinfrastrukturen – Västra 

Götalandsregionen, 2018–2029 

Den regionala transportinfrastrukturplanen utgör, 

tillsammans med den nationella planen, en del i planeringen 

av det totala transportsystemet. De grundläggande 

målsättningarna är gemensamma och den regionala 

infrastrukturplanen är en pusselbit av flera som bidrar till att 

nå visionen om det goda livet.  

Bland de prioriterade regionala vägnäten finns Stråk 2 -  

Strömstad – Bengtsfors – Åmål – Karlstad (väg 176, E6, 164, 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/gron-infrastruktur.html
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/regional-infrastrukturplan/


E45) utpekat som ett prioriterat åtgärdsstråk. I stråkpotten 

ingår bland annat sidoområden, trafiksäkerhet, 

kollektivtrafik.  

Målbild tåg 2035 

Målbilden beskriver hur tågtrafiken i Västsverige kan 

utvecklas fram till 2035. Den är en vidareutveckling och 

konkretisering av regionens trafikförsörjningsprogram. 

Målsättningen är att Västra Götaland ska vara 

konkurrenskraftigt genom att kunna erbjuda välfungerande 

kommunikationer för invånarna. Ambitionen i målbilden är 

att tågresandet i Västsverige ska trefaldigas från år 2006 till 

2035. För att nå målet krävs en kraftig utbyggnad av 

tågtrafiken genom att bygga ut trafiken mest där 

resandeunderlaget är som störst, men samtidigt prioritera 

stråk där resandeunderlaget är mindre.  I målbilden föreslås 

även en satsning på tågtrafik över länsgräns, bland annat mot 

Värmlands län (Karlstad). Målet är att tågtrafiken Karlstad–

Göteborg med stopp i Åmål ska utvecklas successivt från 

dagens 10 dubbelturer (2021) till 16 dubbelturer 2035. 

Relationen Karlstad–Göteborg får därmed 60-minuterstrafik 

hela vägen. Linjen förstärks med ytterligare lokala turer 

mellan Åmål och Karlstad. 

Regional handlingsplan för klimatanpassning i 

Västra Götalands län 

Det regionala arbetet med klimatanpassning samordnas av 

Länsstyrelsen. Myndigheten har tagit fram en regional 

handlingsplan för anpassning till ett förändrat klimat som 

som beskriver vilka effekter klimatanpassningen förväntas få 

i Västra Götaland, inriktningen på klimatanpassningsarbetet i 

länet, åtgärderna som Länsstyrelsen arbetar med, samt 

förslag till åtgärder för länets kommuner. 

Bostadsmarknadsanalys Västra Götalandsregionen 

2020 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en 

bostadsmarknadsanalys för Västra Götalandsregionen som i 

https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/sa-styrs-kollektivtrafiken/trafikforsorjningsprogrammet/malbild-tag-2035/
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/gron-infrastruktur/regional-handlingsplan.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/bostadsforsorjning.html


stor utsträckning grundar sig på kommunernas svar i 

Bostadsmarknadsenkäten 2020 (Västra Götalands län, 2020). 

Baserat på förändringarna av folkmängden enligt den 

regionala befolkningsprognosen har Länsstyrelsen beräknat 

att behovet av nya bostäder i Västra Götalandsregionen är 

cirka 6 400 per år de kommande tio åren. Utifrån att en ökad 

koncentration av folkmängden förväntas ske till 

Göteborgsregionen antas 75 procent av behovet av 

bostadsbyggande finnas där. I Fyrbodal, där Åmål ingår, 

uppskattas behovet till cirka 500 bostäder per år fram till 

2030. 

Strukturbild Fyrbodal 

Strukturbild Fyrbodal är ett arbetssätt och utgör plattform för 

mellankommunal samplanering för kommunerna inom 

Fyrbodal. Arbetet drivs av Fyrbodals kommunalförbund och 

pågår under tre år med start våren 2019.  Projektets mål är att 

utifrån en politiskt beslutad och förankrad framtidsbild för 

Fyrbodal, enas om färdriktning och utveckla en självbild som 

stärker Fyrbodal som delregion såväl som enskilda 

kommuner.  

Något resultat av arbetet finns ännu inte parenterat men 

följande förslag till strategier har tagits fram inom ramen för 

arbetet: 

En gemensam framtidsbild 

Ökad tillgänglighet och hållbar mobilitet 

Driv specifik utveckling i olika delar av Fyrbodal 

Säkerställ koppling till kommunernas planering 

Skapa tillgänglighet till kompetensförsörjning i glesare 

bygder 

Ett distribuerat innovationssystem 

Resursförsörjd samverkan och digitalisering 

Skapa balans mellan konkreta åtgärder och 

utvecklingsprocesser 

Samverkan över gränser 

Fossilfri gränsregion 2030  



Kommunerna i Fyrbodal, Östfold och Follo ska tillsammans bli 

världens bästa gränsregion för fossilfria transporter. Samtliga 

39 kommuner har åtagit sig att bli fossilfria avseende 

transporter senast år 2030. Projektet Fossilfri gränsregion 

2030 kommer tillsammans med kommuner och näringsliv 

arbeta för att accelerera och slutföra omställningen. Det 

handlar bland annat om att kommunerna i gränsregionen 

successivt byter till fossilfria fordon, att antalet ladd stationer 

ökar samt att utbyggnad av infrastrukturen för förnybara 

drivmedel sker.

Mellankommunala frågor
Flera av de frågorna som översiktsplanen hanterar berör en 

eller flera av kommunens grannkommuner och kräver ett 

samarbete. Viktiga mellankommunala intressen är bland 

annat kommunikationer, teknisk anläggningar och 

förvaltning, friluftslivsfrågor samt natur- och vattenmiljöer. 

Åmål gränsar till kommunerna Säffle i norr, Bengtsfors i 

väster samt Mellerud i söder. 



Ett allmänt ställningstagande gällande mellankommunal 

samverkan är att det vid lov- eller tillståndsprövning av 

åtgärder som kan beröra angränsande kommuner, eller i 

områden nära kommungränsen, ska samråd ske med berörd 

kommun. Detta är särskilt viktigt när riksintressen berörs.  

Kommunen deltar i Fyrbodals kommunalförbunds arbete för 

att främja mellankommunal planering. Det pågår ett arbete 

med att ta fram en gemensam strukturbild för 

Fyrbodalkommunerna.  

Under rubriken Åmål i regionen går att läsa mer om de 

regionala mellankommunala samarbeten som sker för att 

främja infrastruktur, klimatfrågor, näringsliv och naturmiljö. 

Kommunikationer 

En stor del av transporter och pendling till och från 

kommunen sker i nord-sydlig riktning via järnväg eller E45an. 

Även västerut är väg 164 mot Bengtsfors av vikt för både 

pendling men också friluftsliv och för kontakten med kusten.  

Tekniska anläggningar och förvaltning  

Åmåls och Säffle kommuner har en gemensam teknik- och 

fritidsförvaltning. Förvaltningen har hand om sex olika 

verksamhetsområden. Det är vatten och avlopp, gata och 

trafik, park och fritid, städenheten samt GIS. För avfall finns 

den gemensamma återvinningsstationen Östby i Åmåls 

kommun. I övrigt är de tekniska systemen separerade och ägs 

av respektive kommun men förvaltas och planeras 

gemensamt av teknik- och fritidsförvaltningen.    

Riksintressen 

Flera av de stora riksintresseområdena sträcker sig över flera 

kommuner. Riksintresset för det rörliga friluftslivet enligt 4 

kap. 2§ MB, Dalslands-Nordmarken går in i Bengtsfors 

kommun. Riksintresset för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 

2§ MB, Vänern med öar och strandområden, sträcker sig både 

söderut mot Mellerud och norrut in i Säffle och vidare.  



Riksintressena för friluftsliv enligt 3 kap. 6§ MB består av tre 

olika områden. Vänern – Norra Dalsland berör förutom Åmål 

även grannkommunerna Säffle och Mellerud. Dalslands sjö- 

och kanalsystem berör förutom Åmål även 

grannkommunerna Bengtsfors, Mellerud och Säffle. 

Höghedenområden berör förutom Åmål även Bengtsfors.  

Riksintressena för naturvård enligt 3 kap. 6§ MB, Högheden-

Baljåsen och Sörknattenområdet, berör även Bengtsfors 

kommun. Riksintresset för naturvård enligt 3 kap. 6§ MB och 

Natura 2000-området enligt 4 kap. MB Yttre Bodane-

Kräklingarna sträcker sig en bit in i Melleruds kommun.  

Både Bengtsfors kommuns översiktsplan från 2013 samt 

Melleruds kommuns översiktsplan från 2021 redovisar 

ställningstaganden som i princip stämmer överens med Åmåls 

gällande riksintressena för friluftsliv och naturvård. Säffle 

kommun har i sin gällande översiktsplan från 2014 föreslagit 

att riksintresseområdet för det rörliga friluftslivet ska minskas 

till en zon på 300 meter från strandlinjen och att inom denna 

zon kan finnas möjlighet för att bygga anläggningar för att 

främja turismen och friluftslivets syften.  

Miljö, hälsa och naturskydd

För att skydda särskilt värdefull natur behöver samverkan ske 

för de områden som går över kommungränsen. Det gäller till 

exempel naturreservatet Brunmossen som ligger till hälften i 

Säffle kommun. Miljökvalitetsnormer för vatten är beroende 

av en bra mellankommunal samverkan eftersom 

vattenförekomster påverkas av tillrinnande vatten samt även 

påverkar förekomster längre ner i systemet.  


