
Åmåls kommun
”Mänskliga möten i en charmig miljö”



Att ha förmånen att få vara samhällsbyggare är 
oerhört stimulerande. För att nå framgång behövs 
en stor portion av vilja, mod, tålamod och ansvar 
för en långsiktig och hållbar förändring. Ett tufft 
och viktigt beslut togs när kommunen tackade nej 
till externt köpcenter. Att säga nej betyder att man 
måste tillskapa något annat. För vår del innebar 
det att skapa tjänsten centrumutvecklare, med ett 
tydligt och riktat uppdrag att arbeta för en hållbar 
och inkluderande stadsutveckling. 

En förutsättning för ett lyckat samhällsbyggande 
är delaktighet och att vårda nya som etablera-
de relationer. Det kan också få sitt uttryck i att 
kommunen jobbar med branschorganisationer, 
enskilda näringsidkare, fastighetsägare, ideella 
föreningar och Åmålsbor.

En stark bidragande faktor till framgång är att 
vara lyhörd och ha tillit för olika gruppers förutsätt-
ningar och behov. Varje generation har rätten att 
få påverka och utveckla sitt Åmål. Samverkans-
symbolen ”Gilla Åmål” har blivit en identitet som vi 
skapat tillsammans. 

Jag vill gärna lyfta fram vikten av en aktiv kul-
turpolitik och den måste ses som en oerhört 
viktig byggsten. Kulturen är kittet som håller ihop 
staden, och som är grunden till all identitet. I Åmål 
har vi sett till att alla får samma förutsättningar till 
inkluderande kultur. Jag är stolt över att Åmåls 
kommun har tagit beslut om att musik och kultur-
skolan ska vara avgiftsfri. 

Med facit i hand är jag också stolt över att Åmåls 
kommun fattade trendbrytande beslutet om att 
inte tillåta externa köpcentrum, vilket resulterade i 
att vi är där vi är idag, en stad i framkant!

Michael Karlsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

En stad i framkant



Åmål blev årets stadskärna 2002. En av anledningarna 
till utmärkelsen var att kommunen, fastighetsägare och 
handlare satte sig tillsammans och började samarbeta kring 
utmaningar som stadskärnan stod inför. Detta utmynnade i 
arbetsgruppen Handelsstaden Åmål som blev grunden för 
den metod som vi fortfarande arbetar efter. 
 
År 2005 blev Åmål två i tävlingen ”Världens bästa stad” . 
Tävlingen ”The International Awards for Liveable Communi-
ties” arrangerades av FN-organet United Nations Environ-
ment Programmes (UNEP). 
 
Efter dessa utmärkelser och uppmärksammade år inföll sig 
en viss stagnation och aktörerna lutade sig lite tillbaka i tron 
att allt skulle flyta på i en positiv riktning. Utveckling och 
förändring kräver hårt och aktivt arbete, speciellt då vi stod 
inför nya utmaningar. Näthandeln började växa sig stark, 
externa köpcenter började konkurrera och etablera sig i 
vårt närområde. 
 
Återigen togs det nya krafttag av kommun, fastighetsägare 
och handlare. Även kommunens politiker förstod utma-

ningarna och markerade genom ett ställningstagande som 
innebär att Åmål ska satsa på stadskärnan och säga nej till 
etablering av externa köpcenter. 
I och med detta beslut inrättades en heltidstjänst som kom-
munal centrumutvecklare januari 2014. 
Handelsstaden Åmål aktiverades än mer och en centrum-
grupp med representanter från olika förvaltningar bildades 
för en hållbar utveckling av den offentliga miljön. 

Åmåls kommuns vision är ”Sveriges mest gästvänliga 
stad”. Visionen är kopplad till fyra värdeord: genuin, om-
tänksam, aktiv och modig. Vårt varumärkeslöfte är ”Mänskli-
ga möten i charmig miljö” . 

Vi har en fungerade arbetsmodell, en bred och engagerad 
samverkan med många aktörer och en fortsatt framtidstro 
på vår stadskärna.  

Därför anser vi oss mogna och stolta över att ansöka till 
årets stadskärna 2019!

SVERIGES MEST
GÄSTVÄNLIGA 

STAD

KULTUR &  
EVENEMANG

Brett kulturliv som upplevelser, konserter,  
festivaler, konst, litteratur, konsthantverk 
m.m. (t ex Bluesfestivalen, Bokdagarna,  
Not Quite och Åmålstravet).

DEN CHARMIGA  
SMÅSTADEN

Fin och charmig stadskärna, mysigt centrum, 
barnvänligt, tryggt, enkelt, bra kontakt-
vägar, inga P-avgifter, prisvärt boende m.m.

NÄRHET TILL VÄNERN  
OCH FRILUFTSLIV
Båtliv, fiske, marina, gästhamn i centrum,  
natur, levande landsbygd, rikt friluftsliv 
och föreningsliv m.m.

NÄRINGSLIV &  
SAMVERKAN

Småskalighet, nybyggaranda, kompetens-
utveckling, lokala matproducenter, bra dialog  
och närhet till Oslo, Göteborg, Karlstad.

Vår resa

.

.



Tillväxtenheten är ryggraden i arbetet med 
utveckling av Åmåls centrum. Enheten arbetar 
med näringslivsutveckling, turismutveckling, 
centrumutveckling, event, industrimark, bygglov, 
detaljplaner och kollektivtrafik. På så sätt skapas en 

effektivitet och hållbarhet för utveckling av staden. Vid 
etableringsfrågor sker besluten snabbt tack vare korta 
vägar. En styrka med enheten är att centrumutveckling 
är en viktig del i det kommunala arbetet för en aktiv och 
attraktiv stad. 

Tillväxtenheten

• Näringslivsråd
• Handelsstaden Åmål  
• Åmål Handel
• Åmåls Industriförening
• Företagarna Åmål  

• Besöksnäringsgrupp
• Tryggt Åmål
• Centrumgrupp
• Värdskap Åmål  

SAMVERKAN

KOMMUNSTYRELSEN

TILLVÄXTENHETEN

Näringslivs- 
utvecklare

Centrum- 
utvecklare

Turism- 
utvecklare

Event 
Åmål

Bygglov och 
detaljplaner



Roar Strömsheim
Ordförande Åmål Handel

Mikaela Kvamme
Butikschef Coop Åmål



Åmåls kommun har insett betydelsen av eldsjälars krea-
tivitet och har beslutat att ge de större arrangörerna ett 
ekonomiskt stöd kopplat till ett kultur- och idrottsstrategiskt 
uppdrag.

Åmål är känd som evenemangsstad och framgångsfaktorn 
är att kommunen, ideella föreningar, organisationer och 
näringsliv samverkar. Tack vare alla dessa eldsjälar, ideella 

krafter och en öppen och viljestark  kommun som tar tillvara 
på kreativitet och idéer, så konkurrerar vi med andra städer. 
Åmåls stadskärna ska vara en trygg mötesplats för alla. In-
satser som trygghetsundersökningar, LOV3, medborgarlöfte 
och trygghetskvällar ligger till grund för ett Tryggt Åmål.  
Tryggt Åmål är en arbetsgrupp som representeras av fastig-
hetsägare, handel, räddningstjänst, polis, socialtjänst med 
flera.

Staden som arena

Samverkan
Vi ser att vårt samarbete med föreningar, fastighetsägare, 
handlare och övrigt näringsliv är unikt. Samarbetet ledde 
till att 375 års jubileet 2018 blev en succé med drygt 200 
aktiviteter. Vi har en fungerande arbetsmodell, en bred 
och engagerad samverkan med många aktörer och en 
fortsatt framtidstro på vår stadskärna. Åmåls kommun har 
ett etablerat och strukturerat samarbete med föreningslivet. 
Detta är till stor del tack vare en arbetsmodell som Åmåls 
Bluesförening arbetat fram sedan 25 år tillbaka.

Eftersom de flesta aktiviteterna sker i stadskärnan, genere-
rar det en ökad tillströmning av människor. Effekten blir att 
besökarna handlar och äter i stadskärnan. 
För att lyfta fram det goda samarbetet med näringsliv och 
föreningar så skapades en symbol ”Gilla Åmål”. Symbolen 
kan användas av alla aktörer och den syns i allt tryckt ma-
terial, t-shirts, kassar, muggar mm. Symbolen har blivit vikti-
gare än vad vi trodde från början och har skapat stolthet.

FÅC  
(För Åmål i centrum)
FÅC är ett medlemsbaserat samverkansorgan som 
representeras av privatpersoner, näringsliv, fören-
ingar, organisationer och Åmåls kommun. Syftet är 
att delfinansiera aktiviteter som äger rum i kommu-
nen. Aktiviteterna arrangeras av medlemmarna och 
ska vara kostnadsfria för besökare. FÅC finansieras 
genom medlemsintäkter 50 % och Åmåls kommun 
50 %. 

Event Åmål  
För att ge bra förutsättningar till arrangörer 
av evenemang så erbjuder Event Åmål ut-
hyrning av tält, scen, bord, bänkar till rimliga 
kostnader. Event Åmål drivs i kommunal regi.



Åmåls bluesfest

Åmål 375 år Diggiloo

Bokdagar i Dalsland

Hamnkalaset Julbelysning



I och med att vi använder staden som arena så behöver det 
finnas fina miljöer och trivsamma mötesplatser. Vår strategi 
gällande utveckling av stadskärnan är att lyfta fram Åmåls 
unika identitet. Detta gör vi genom att rusta upp, bevara 
och skapa nya mötesplatser tillsammans med fastighetsä-
gare.
Stadsmiljöprogrammet är vår verktygslåda och instruktions-
bok i centrumutveckling på kort och lång sikt.

Vår modell för utveckla områden i stadskärnan:
En grupp bildas utifrån den kompetens som behövs för 

uppdraget. Utifrån behov tas det fram ett gestaltnings-
förslag. Förslaget visas upp för medborgarna genom en 
utställning, workshop eller dialog. Efter synpunkter och 
eventuella ändringar så presenteras förslaget tillsammans 
med budget/kostnader för ett politiskt beslut. Efter beslut 
sker genomförandet. 
 
Denna modell använder vi för både stora och små projekt 
och är tidseffektivt och ett smart sätt att jobba efter.

Offentlig miljö





För att lyckas på hemmaplan behöver vi omvärldsbevaka och 
få influenser och kunskap från andra. Vi tycker om att vara en 
del av ett sammanhang och gillar att ingå och vara aktiva i 
olika projekt och organisationer. 
 
Vi arbetar utifrån stadens förutsättningar och identitet. Vi har 
tagit fram modeller och metoder som fungerar för oss. 
 
Genom tålamod, långsiktigt arbete och ett stort engagemang 
har samarbetsforum skapats. Dessa forum arbetar lojalt och 
aktivt för Åmåls bästa. Ambassadörerna har blivit fler och 
Åmålsandan är nu ett vedertaget begrepp.  
Gilla Åmål symbolen är ett tydligt bevis på detta. Åmålsbor-
na känner sig delaktiga i evenemangen, processerna och i 
utvecklingsarbetet, vilket gör att viljan finns att vara med och 
bidra.
 
För att vara en stad i vår storlek med den konkurrens som 
finns idag, så åstadkommer vi alla tillsammans i Åmål mäster-
verk!
  
En framgångsfaktor för oss är att vi vårdar våra relationer, 
”man får dom relationer man förtjänar”.
Att vårda relationer är nyckel till framgång!

Gilla Åmål



Bild: ”Närhet till allt”



Ulrika Abrahamsson, centrumutvecklare, 0532-17445, ulrika.abrahamsson@amal.se
Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare, 0532-17026, marianne.carlsson@amal.se

www.amal.se

Välkommen till  
Åmål!
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