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Tillväxtenheten

Näringslivsutvecklare 
Marianne Carlsson 
Centrumutvecklare 
Ulrika Abrahamsson 
!
Enhetens ansvar: 
•Näringslivsfrågor  
•Detalj- och översiktsplaner 
•Bygglov 
•Infrastrukturfrågor rörande väg-, järnväg- & sjöfart 



Välkommen till Åmål







Lite fakta om Åmål

12 233 invånare 
!
Försäljningsindex 
Dagligvaror 103 
Sällanköpsvaror 70 
!
Omsättning 
Dagligvaror 399 miljoner 
Sällanköpsvaror 254 miljoner 
!
Antal sysselsatta 292 
!



Bakåt i tiden……

    2005 - Åmål tvåa i tävlingen  
          "Världens bästa stad"

    Årets Stadskärna 2002



Evenemangs- och handelsstaden  
Åmål

✓ Fastighetsägare 

✓Handeln 

✓ Åmåls kommun



Nöjda = stagnerat



Någonting började hända….

Kraftsamling – strategidag 
Inventering 
Arbetsgrupper bildades  
Prioriterade önskemål 
Kommunen anslagit medel 
Önskemål tillgodosedda 



Samarbete

✓ Företagarna Åmål 
!

✓ Åmåls Industriförening 
!

✓ Åmål Handel 
!

✓ Näringslivsråd 
!

✓ FÅC



"Tillsammans verkar för att kommunens invånare ska få tillgång till 
en aktiv miljö med meningsfulla aktiviteter och evenemang som gör 
att man trivs, gynnar sin stad och säljer den till vänner och bekanta" 
!
 Nätverk med medlemmar från näringsliv, föreningar, även  
privatpersoner 
 Medlemsintäkter  
 Åmåls kommun medfinansierar med belopp motsvarande den   
totala medlemsintäkten 
 Evenemang söker bidrag 
 Styrgrupp beslutar 
 Motprestation 



”Sveriges mest gästvänliga stad” 
2020

Genuin Aktiv

Omtänksam

Modig



Näringslivsprogram

Fem fokusområden 

✓ Entreprenörskap och nyföretagande 

✓ Kompetensförsörjning 

✓ Infrastruktur 

✓ Attraktivitet 

✓ Åmålsandan



Utmaningarna

Externa köpcenter 
I vår närhet Tomma lokaler E-handel

”laga taket när 
solen skiner och 

inte när det regnar”

Aktiviteter i lokalerna 
under tiden det inte 

finns någon 
verksamhet

Samarbete med 
gymnasieskolan 

(hemsida, sociala 
medier)

Politiskt ställningstagande att värna om 
stadskärnan



Offentlig miljö

Blomsterarrangemangen 
Mötesplatser 
Skyltar 
Trafiksituation i centrum 
Innergårdar 
Tråkiga fasader - foto





Handel

Aktiviteter: 
Åmåls födelsedag 
Tjejkväll ”Gilla Åmål” 
Åmålsdagen 
Kompetensutveckling 
Åmål shopping 
Samarbete med arrangörer 



Evenemangen

Åmålsdagen



Åmåls Bluesfest (andra helgen i juli)



Bokdagar i Dalsland (första helgen i augusti)



Åmåls Ljusfest (mitten av september)



Måkeberg – en ny stadsdel



Måkeberg – en ny stadsdel



Vi blickar framåt…..

……och tar med oss erfarenheterna i vårt fortsatta arbete 

✓ Alltid vara aktiv 

✓ Vi-känsla 

✓ Omvärldsbevakning 

✓ Att vilja utvecklas 

✓ Att vara ambassadör för vår stad 

✓ Att utgå från våra förutsättningar



Kontaktuppgifter

Marianne Carlsson 

0532-17026, 070 868 59 60 

Marianne.carlsson@amal.se 

!

Ulrika Abrahamsson 

0532-17445, 070 306 81 00 

Ulrika.abrahamsson@amal.se

mailto:Marianne.carlsson@amal.se
mailto:Ulrika.abrahamsson@amal.se


!
!
http://www.youtube.com/watch?v=1-
TuXErIdMk


