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Inom arbetet med Åmål kommuns översiktsplan 

har tre mål identifierats som viktiga för 
kommunens långsiktiga fysiska planering. Målen 

utgår ifrån Åmåls vision “Den gästvänliga 

kommunen” och ska vägleda kommunen mot en 
hållbar utveckling. Kopplingen till globala 

hållbarhetsmål och Sveriges miljökvalitetsmål 

redovisas nedan.  

Nyttja och värna vattnet och naturens 
kvaliteter

Målbild 

Vänern och det sammanlänkande sjösystemet tillsammans 

med Åmåls storslagna natur ska värnas och ses som en resurs 

för kommunens framtida utveckling. I Åmål har vi hög 

boendekvalitet, attraktiva besöksmål och hög tillgång till 



gröna och blåa rekreationsområden både i tätort och 

landsbygd. 

Övergripande mål

Attraktiva boendemiljöer och verksamheter för 

besöksnäring möjliggörs i vatten- och naturnära lägen.  

Områden för rekreation och friluftsliv ska lyftas och 

tillgängliggöras.  

Gröna spridningssamband och skyddade områden ska 

värnas. 

Kommunen klimatanpassar sin planering efter de 

utmaningar som översvämningsrisker kan skapa. 

Bilden till höger visar hur målet “Nyttja och värna vattnet och 
naturens kvaliteter” förhåller sig till de globala målen och 
Sveriges miljömål.

En levande kommun 



Målbild 

Det ska vara enkelt att leva och verka i Åmål. Vi har en 

levande landsbygd som skapas genom lokalt småskaligt 

näringsliv och ett aktivt föreningsliv där generationer kan 

mötas. Areella näringar utvecklas och kompletteras och vårt 

öppna landskap ska värnas. Åmåls stads unika kulturarv ska 

vara levande och värnas.  

Övergripande mål 

Offentlig service och handel är i största del lokaliserad i 

Åmåls stad.  

Vi möjliggör för en levande landsbygd genom att 

bebyggelseutveckling ska koncentreras till goda 

kommunikationsstråk, befintliga bebyggelsegrupper och 

där service finns så att bygemenskap stärks.  

Vi ska underlätta till kvarboende i den egna orten genom 

livets alla skeden. 

Lokala initiativ till kulturutveckling och skapandet av 

mötesplatser ska uppmuntras. 

Bilden till höger visar hur målet “En levande kommun” förhåller 
sig till de globala målen och Sveriges miljömål. 



Främja arbetstillfällen och stimulera 
näringsliv

Målbild  

Kommunen ska underlätta etableringar för näringslivet i 

närheten av regionala och lokala målpunkter. Handeln i Åmål 

stad ska stärkas och möjligheten till småskalig handel ska 

finnas i serviceorter och landsbygden. Möjligheten till 

utbildning och arbete där man bor främjas av digitala 

lösningar och kontorshotell i fler orter.   

Övergripande mål  

Kommunen har god planberedskap för mark för handel, 

verksamheter och industri i strategiska lägen. 

Goda möjligheter ges för lokalt entreprenörskap och 

innovation. 

Tillgång till digital infrastruktur är god i hela kommunen.  



Bilden till höger visar hur målet “Främja arbetstillfällen och 
stimulera näringsliv” förhåller sig till de globala målen och 

Sveriges miljömål. 


