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Ekonomisk balans är
en förutsättning för
kommande utmaningar

Välkommen till höstens nummer av Munkedals kom-
muns informationstidning. Vi har nu kommit ut med 
tre nummer av tidningen och planerar för ytterligare 
tre nästa år, då vi fått många positiva reaktioner från 
våra invånare.

Själv tycker jag att tidningens innehåll är informativt 
och jag hoppas att du tycker detsamma. 

Nu när höstmörkret kryper närmare och frosten gjort 
sina första besök, är jag glad över den värme och det 
engagemang jag upplever bland våra medarbetare. 
Jag tycker att det finns mycket att vara stolt över i vår 
kommun, vilket även framgår av tidningen som du 
håller i din hand. Samtidigt behöver vi även ta tag i en 
del utmaningar som står framför oss. 

Munkedals kommun har sedan flera år höga kostnader 
inom äldreomsorgen samt individ- och familjeomsor-
gen, i förhållande till jämförbara kommuner. Vi har 
ett politiskt beslut i kommunfullmäktige att sänka 
kostnaderna inom dessa verksamheter. Välfärdsnämn-
den och dess förvaltning har fått i uppdrag att se över 
vilka förändringar i verksamheterna som behöver 
genomföras.

Delårsbokslutet för januari-augusti har redovisats och 
prognosen för hela året beräknas ge ett positivt resultat 
på 18 miljoner kronor. Ett bra resultat för Munkedals 
kommun, med tanke på det stora investeringsbehov 
som finns. 

Enligt förslag till investeringsbudget för 2020-2024 
kommer kommunen investera i bland annat ny skola, 
förskola och så småningom ett nytt äldreboende. Vi 
arbetar även med ett antal skolrenoveringar runt om i 
kommunen.

De positiva ekonomiska resultat som kommunen haft 
under 2016–2019 är en av flera förutsättningar för att 
höja vår ekonomiska beredskap inför kommande år. 

Nu fortsätter vi förbereda kommunens ekonomi för 
kommande utmaningar. Med hjälp av effektivisering, 
digitalisering och inte minst våra engagerade med-
arbetare ska vi målinriktat arbeta för en fortsatt god 
välfärd i framtiden.

Håkan Sundberg

Kommundirektören har ordet

Håkan Sundberg - kommundirektör

... vill slå ett slag för att motion, nyttig kost 
och god sömn är vägar till ett bättre och fris-
kare liv. Det kan handla om enkla saker som 
raska promenader, lite mer grönt på tallriken 
och att lämna mobilen utanför sovrummet. 
Det sistnämnda borde jag själv bli bättre på.

Som för övrigt ...
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Skola

Skolutvecklingsprojekt på Kungsmarksskolan ska ge

Bättre studiero i klasserna

Att hälsa på läraren och lämna in sin mobiltelefon, samt rörelseaktiviteter, är några av metoderna för bättre studiero.

I korridoren utanför klassrummet inväntar 
läraren Amelie Willhed att klass 7E lugnt och 
stilla ställer upp sig i ett led. Sedan hälsar 
alla eleverna i tur och ordning på Amelie 
och lämnar samtidigt in sina mobiltelefoner 
i en röd låda. I klassrummet sätter sig varje 
elev på sin förutbestämda plats. Framme på 
tavlan står lektionsplaneringen tydligt ned-
skriven så att eleverna ska veta vilka upp-
gifter de ska starta med och vilka uppsatta 
mål lektionen har. Idag är det läsning på 
programmet och några av eleverna utnyttjar 
klassrummets studieskärmar för extra lugn 
och ro.

– Vi har infört ett skolutvecklingsprojekt där vi för-
ändrat vårt och elevernas arbetssätt på en rad punkter 
för att höja våra skolresultat, berättar Kungsmarks-
skolans rektor Yvonne Andersson. Och för att nå de 
kunskaper och värderingar som skolan ska förmedla 
måste vi ha en trygg och stimulerande lärmiljö.

Skolutvecklingsprojektet på Kungsmarksskolan vilar 
på ett antal övergripande delar som tillsammans 
bidrar till en ökad studiero.

– Vi arbetar med fyra huvudsakliga delar i projektet, 
fortsätter Yvonne. Ökat elevansvar, studietekniks-
vecka, rörelseaktiviteter och extra anpassningar. 

Förtydligad läroplan sedan 1 juli

Sedan 1 juli 2019 finns ett antal förändringar i läro-
planen i syfte att skapa en trygg lärmiljö som främjar 
studiero. Bland annat förtydligas rektorns ansvar 
gällande trygghet och studiero, men läroplanen mar-
kerar även att elever ska visa respekt för, och hänsyn 
mot, skolans personal och andra elever. Läroplanen 
betonar också vikten av att eleven, genom egen an-
strängning och delaktighet, tar ansvar för sitt lärande 
och bidrar till en god arbetsmiljö.

– Vi har blivit tydligare när det gäller både lärares 
och elevers ansvar, säger Yvonne. Genom att tillsam-
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• Visa intresse för ditt barns hemuppgifter och läxor

• Tala med ditt barn varje dag om – hur skoldagen varit – vad har varit bra?

• Tala med ditt barn om vad de gjort och sett på nätet under dagen

• Skapa förutsättningar för en bra skoldag - att sova och äta ordentligt samt att röra på sig är 
viktigt för att må bra och för att kunna fokusera på skolarbetet

Din nyfikenhet och ditt engagemang är en stor framgångsfaktor för en positiv skolgång. Om ett 
barn inte vill gå till skolan utan hellre stannar hemma eller har svårt med sitt skolarbete är det 
upp till oss vuxna i skolan och i hemmet att ta reda på anledningen.

Målet är att skolan ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull. Du som förälder kan alltid ta 
kontakt med ditt barns skola med dina frågor och tankar. 

Så kan du som förälder stötta barnen i skolarbetet

mans skapa förtroende och respektfulla relationer, skapar vi 
även en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Anpassningar, rörelse och studieteknik

För att kunna tillgodogöra sig kunskaper är kost, motion och 
sömn viktiga hälsodelar som hjälper eleverna i skolarbetet. 
Yvonne Andersson (med samma namn som rektor Yvonne) är 
en av speciallärarna på skolan med uppgift att ge verktyg för 
stöd och anpassningar till elever och lärare.

– Fysisk aktivitet är viktigt för elevernas koncentration och 
vi har börjat med rörelse på schemat fyra dagar i veckan för 
årskurs sju, oftast i form av en rask promenad, berättar speci-
alläraren Yvonne. Vi kommer även ha en studietekniksvecka 
där vi ger eleverna verktyg och metoder för bra studieteknik i 
skolarbetet. Vidare använder vi även verktyg under lektionerna 
som lässkärmar och så kallade "brain-breaks", där eleverna un-
der längre lektioner får utföra en kort fysisk aktivitet på plats. 
Vi kan även ge anpassat stöd till elever med olika behov.

Rektor Yvonne Andersson, lyfter fram vikten av att alla elever 
ska ha möjlighet att studera vidare och få ett framtida yrkesliv.

– Många av våra elever behöver fler godkända betyg och höjda 
betyg, något vi arbetar metodiskt och målmedvetet med. Alla 
barn ska ha möjlighet att studera vidare i livet  - eller som vi 
brukar säga - alla elever ska med på bussen, avslutar Yvonne.

Elever ska exempelvis:

• Komma i tid till lektionerna och 
ha med sig arbetsmaterial

• Ställa sig tysta i led innan lek-
tionsstart

• Lämna in avstängda mobiltele-
foner till läraren

• Hälsa på läraren vid dörren

• Sätta sig under tystnad på sina 
platser och påbörja uppgift

Lärare ska exempelvis:

• Hälsa på alla elever

• Ge tydliga instruktioner

• Upprätthålla en god stämning 
och struktur

• Ha höga förväntningar på elev-
erna

Några av skolans spelregler



6 |    INFORMATION FRÅN MUNKEDALS KOMMUN

Äldreomsorg

Möjligheter till dialog med kommunen via 

Seniornätverken 
I Munkedals kommun finns flera forum för 
dialog mellan seniorer och kommunen. För-
utom ett kommunalt pensionärsråd (KPR)
med hemvist under välfärdsnämnden, finns 
även sedan 2011 mer informella seniornät-
verk där frågor och information som rör 
pensionärer kan förmedlas och diskuteras. 
Seniornätverken uppfattas som ett bra kom-
plement med möjlighet till medborgardialog.

Det var under planeringen för framtidens äldre-
boende i kommunen 2011 som Maria Ottosson 
Lundström, avdelningschef för vård och omsorg, tog 
kontakt med pensionärsföreningarna i kommunen. 
Maria ställde en öppen fråga om det fanns intresse 
för möten där pensionärer kunde ställa frågor och få 
information under mer informella former.

– Jag upplevde att det fanns ett stort behov bland 

våra pensionärer av att få ställa frågor och ge syn-
punkter på de ärenden som var under diskussion kring 
äldreomsorgens planering, berättar Maria. Syftet med 
mötena var, och är väldigt enkelt. Ett forum där man 
kan få ställa frågor och där vi som kommunrepre-
sentanter kan berätta om vad som är på gång och ge 
bakgrund och förklaringar i olika ärenden och beslut.

Leif Svensson, tidigare ordförande för SPF (Sveri-
ges Pensionärsförbund) i Svarteborg samt ledamot i 
KPR, är en av de pensionärer som har varit delaktig i 
mötena redan från start.

– Jag tycker seniornätverken är ett bra forum för di-
alog och informationsutbyte mellan oss pensionärer 
och kommunens verksamheter, säger Leif. På mötena 
kan vi även diskutera ärenden som behandlats på 
kommunala pensionärsrådet och aktuella frågor kring 
verksamheter och framtid. 

Informationsträff med seniornätverken i Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle.
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Birgitta Carlsson, pensionerad undersköterska, tycker 
också att utbytet av information är bra.

– Det är viktigt att vi får möjlighet att ställa frågor och 
ge synpunkter i viktiga ärenden, säger Birgitta. Ju bättre 
informerad vi är, desto mindre risk blir det för felaktiga 
rykten och missförstånd. Även om jag inte alltid håller 
med i allt som kommunen beslutar, så kan vi få ge vår 
syn på saken och få en bättre förståelse i olika sakfrågor.

Leif Svensson tycker även det är viktigt att samverkan 
och möten mellan olika åldersgrupper i samhället kan få 
utvecklas i framtiden.

– Vi skulle till exempel gärna se att man fortsätter 
undersöka möjligheterna till seniorboenden i samverkan 
med förskolor. Jag tror det kunde vara väldigt givande för 
båda unga och gamla, avslutar Leif.

Exempel på tjänster och 
verksamheter inom vård 
och omsorg

• Äldreboenden

• Hemtjänst

• Servicebostad

• Dagverksamhet

• Hemsjukvård

• Rehabilitering

• Bostadsanpassning

• Hjälpmedel

• Korttidsplatser

• Uppsökande verksamhet

• Anhörigstöd

• Demensstöd

• Färdtjänst

Exempel på nätverk, fören-
ingar och träffpunkter för 
seniorer

• Föreningen PRO Munkedal där 
Munkedal, Dingle, Svarteborg och 
Sörbygden ingår

• Föreningen SPF Seniorerna Mun-
kedalsbygden

• Föreningen SPF Seniorerna Svar-
teborg

• Föreningen SPF Seniorerna Sör-
bygden

• Träffpunkt C-FYRAN i Munkedal

• Anhörig- och Frivilligcentrum i 
Munkedal

• Det finns även möjlighet att bli vo-
lontär i frivilligverksamheten som 
är ett komplement till den offentli-
ga verksamheten och de förening-
ar och väntjänster som redan är 
verksamma inom kommunen

Birgitta Carlsson och Leif Svensson
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Delårsresultatet 2019
- är positivt, men påvisar ekonomiska utmaningar
Delårsbokslutet i Munkedals kommun för pe-
rioden januari–augusti 2019 visar ett positivt 
resultat på drygt 20 miljoner kronor. Progno-
sen för helåret 2019 pekar mot ett positivt re-
sultat på nära 18 miljoner kronor. Ett bra, och 
nödvändigt resultat, säger kommundirektör 
Håkan Sundberg, då kommande investeringar 
i skola och äldreomsorg förutsätter att kom-
munen har en ekonomi i balans.

Det budgeterade resultatet för helåret 2019 är drygt 
13 miljoner kronor. Prognosen på nära 18 miljoner 
kronor för helåret innefattar en vinst på 5,6 miljoner 
från en fastighetsförsäljning under året.

– Även om vi lyckas nå det finansiella resultatmål som 
kommunfullmäktige beslutat, så har vi i nuläget för 
höga kostnader inom omsorg och skola i förhållande 
till målsättningarna, säger kommundirektör Håkan 
Sundberg. Det måste vi ta tag i. Vägen till ekonomisk 
balans är i första hand via kostnadsminskningar. Det 

gör vi genom att utveckla och förändra vårt arbetssätt, 
där digitalisering är en väg att gå.

– Våra välfärdskostnader ska generellt sett inte behöva 
vara högre än andra jämförbara kommuner, fortsätter 
Håkan. Här finns ett beslut av kommunfullmäktige 
att sänka kostnaderna och förslag till förändringar 
kommer att presenteras under hösten.

Investeringar

Kostnader för investeringar under 2019 beräknas upp-
gå till 65 miljoner kronor, att jämföra med en budget 
på 168 miljoner kronor. Orsaken till avvikelsen är att 
större investeringsprojekt förskjutits framåt i tiden.

– I investeringsplanerna för 2020–2024 finns bland 
annat ny skola, förskola och så småningom ett nytt 
äldreboende budgeterat. Sådana stora välfärdsinveste-
ringar förutsätter att kommunens resultat är fortsatt 
positivt kommande år, avslutar Håkan.

Delårsresultat 2019

Håkan Sundberg, kommundirektör i Munkedals kommun.



 

Hur finansieras kommunen?
Kommunens intäkter 2018 uppgick till 819 miljoner kronor. Pengarna som finansierar kommunens verk-
samheter kommer huvudsakligen från kommunala skatter, statsbidrag och det kommunala utjämnings-
systemet. Men även från taxor och avgifter, hyror och försäljningar.  
Siffrorna nedan gäller 2018 års intäkter.

Skatteintäkter
• Cirka 58% av intäkterna
• 474 miljoner kronor

Skatteintäkten utgör drygt 
hälften av kommunens 
intäkter. 

Generella statsbidrag

• Cirka 4% av intäkterna
• 33 miljoner kronor

Generella statsbidrag får 
kommunen utan krav på 
motprestation. Det gör att 
kommunen själv kan rikta 
pengarna till den verksam-
het där behoven är störst. 

Riktade statsbidrag

• Cirka 13% av intäkterna
• 107 miljoner kronor

Det finns ett stort antal 
riktade statsbidrag, främst 
inom skolan. Kommunen 
ansöker om villkorsstyrda 
bidrag. Villkoren har staten 
bestämt och kommunen får 
inte förändra hur bidraget 
ska användas. 

Utjämningssystemet
• Cirka 17% av intäkterna
• 140 miljoner kronor

Systemet för ekonomisk 
utjämning ska skapa likvär-
diga förutsättningar för alla 
kommuner och landsting i 
landet, oberoende av kom-
muninvånarnas inkomster 
och andra skillnader. 

Taxor, avgifter, hyror

• Cirka 4% av intäkterna
• 32 miljoner kronor

Intäkterna kommer till stor 
del från hyror, samt barn-
omsorg och äldreomsorg.  

Övriga intäkter

• Cirka 4% av intäkterna
• 33 miljoner kronor

Här återfinns intäkter från 
försäljning av tjänster till 
Munkedals bostäder AB, 
exploateringsintäkter, fast-
ighetsförsäljningar med 
mera. 

Intäkter 2018  •  819 miljoner kronor
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Renovering skolor

I vår påbörjas renovering av

Hällevadsholms skola
Med start våren 2020 kommer en rad olika 
renoveringsbehov åtgärdas på Hällevadsholms 
skola. Renoveringsarbetet beräknas löpa un-
der 5-6 månader med en budget på 16 miljoner 
kronor. Renoveringen kommer bland annat 
omfatta både yttre och inre åtgärder. Just nu 
pågår projekteringsarbete och detaljplanering.

Renoveringen av Hällevadsholms skola är en del i en 
satsning där merparten av skolorna i Munkedals kom-
mun renoveras i olika grad under kommande år.

Arbetet innefattar yttre delar av skolan som tak, föns-
ter, dörrar, dränering med mera. Men även inre delar 
som exempelvis belysning, elinstallationer, ventilation 
och ljuddämpande åtgärder. Man kommer även titta 
på vissa åtgärder kring utemiljö och säkerhet.

– Hällevadsholmsskolan är byggd 1954 och loka-
lerna innefattar förutom förskoleklass till årskurs 3 
även gymnastiksal, förskola, fritidshem och bibliotek, 
berättar Liselott Sörensen Ringi, chef för barn- och 
utbildningsförvaltningen.

I mitten av 70-talet byggdes matsal och idrottshall 
på skolområdet och 1991 byggdes skolan ut med nytt 
bibliotek, två klassrum, förskola samt lokal för textil-
slöjd.

Senaste renoveringen genomfördes 2014 då skolan 
fick bergvärme, nytt tillagningskök och tillbyggnad av 
klassrum. 

– Renoveringen kommer skapa bättre pedagogiska 
miljöer för elever och lärare, fortsätter Liselott. Projek-
tet genomförs i samverkan mellan barn- och utbild-
ningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen 
och den externa leverantören Skanska, vilket gör att vi 
får bra dialoger kring utformningen av åtgärderna.

Mer information om skolrenoveringar 
hittar du på: 
munkedal.se/skolrenovering

På Hällevadsholms skola går elever i åldrarna 6-9 år.
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Kynningsruds planer för industrimark kan 

Skapa nya arbetstillfällen
I september antog samhällsbyggnadsnämn-
den en ny detaljplan för Säleby södra, som 
gör det möjligt att bedriva industri, handel 
och verksamheter på marken. Företaget Kyn-
ningsrud, som bland annat tillverkar betong–
element för byggnation, planerar nu för en ny 
verksamhet i Munkedal. En satsning som kan 
skapa 30–50 nya arbetstillfällen.

Företaget Kynningsrud, som grundades i Norge på 
40-talet, har idag ett flertal byggrelaterade verksamhe-
ter både i Norge och Sverige med cirka 800 anställda.

– Kynningsrud köpte marken hösten 2017 och den 
nya detaljplan som ger möjlighet att bedriva industri, 
handel och verksamheter på området vann laga kraft 
nu i september, berättar Mats Tillander, samhällsbygg-
nadschef i Munkedals kommun.

Per Andersson, VD på Kynningsrud Fastighet, är nöjd 
över att utvecklingsarbetet kan gå in i nästa fas.

– Vi är glada att detaljplanen nu gått igenom, så vi kan 

fortsätta planera för området, säger Per. Området är 
fortfarande under planering, men en ny fabrik skulle 
kunna innebära 30–50 arbetstillfällen.

Clas Hedlund, näringslivsutvecklare i Munkedals 
kommun, är också glad över utvecklingen.

– Vi har ett bra logistiskt läge vid E6 mittemellan 
Oslo och Göteborg och det är väldigt roligt att fler 
företag ser möjligheter i att etablera sig här, säger Clas.

Förskolor

Bildmontage från Kynningsrud över tänkbara fastighetslösningar på industritomten vid Säleby.

Näringsliv

• Detaljplanens yta: 194 000 m2

• Möjliggör för nyetablering av verk-
samheter, industri och handel om 
totalt 171 500 m2

• Utveckling av området planeras utfö-
ras i två etapper

Detaljplan Säleby 2:3
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Välfärd

Uppdrag - rätt insats till rätt kostnader inför

Framtidens utmaningar
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
har i sina framtidsprognoser betonat att de 
framtida utmaningarna för välfärdssektorn 
är stora. Antalet yngre och äldre kommer att 
öka i förhållande till den arbetsföra delen av 
befolkningen och kommunerna behöver för-
bereda sig ekonomiskt för att möta framtida 
behov i välfärden. Välfärdsförvaltningen i 
Munkedals kommun har under flera år visat 
högre kostnader för delar av verksamheten 
än jämförbara kommuner. Välfärdsnämn-
den och dess förvaltning har nu ett uppdrag 
från kommunfullmäktige att hitta vägar till 
sänkta kostnader.

Catarina Dunghed, ny förvaltningschef på välfärds-
förvaltningen i Munkedals kommun sedan i maj i år, 
ser en nödvändighet, men också en stor utmaning i 
uppdraget.

 – Uppdraget från kommunfullmäktige, som egent-
ligen består av två delar, är väldigt tydligt, berättar 
Catarina. Jämfört med liknande kommuner så har vi 
betydligt högre kostnader för våra verksamheter både 
inom individ- och familjeomsorgen (IFO) och inom 
äldreomsorgen. Utmaningen ligger i att vi i förvalt-
ningen tillsammans med välfärdsnämnden kan hitta 
förändringar som sänker kostnader, men ändå fortsatt 
ger våra kommuninvånare en god kvalitet.

Den ena delen av uppdraget innebär att man ska påbör-
ja verksamhetsförändringar inom äldreomsorgen under 
2020–2024 som kan leda till lägre kostnadsnivåer. 

Den andra delen av uppdraget är att man ska arbeta 
med en långsiktig målsättning för att IFO:s kostna-
der ska vara i nivå med liknande kommuner.

– I grunden handlar det om att vi måste ge rätt in-

Catarina Dunghed är ny förvaltningschef på välfärdsförvaltningen.



Högre kostnader, jämfört med referenskostnad och jämförbara kommuner

Välfärdsförvaltningens
kostnadsbild

Välfärdsförvaltningens totala 
nettokostnad 2018 var cirka 283 
miljoner kronor.

Kostnadsfördelning 2018:

• Äldreomsorg 
168 miljoner kronor

• Individ och familjeomsorg (IFO) 
61 miljoner kronor

• Stöd funktionshinder (LSS) 
54 miljoner kronor  

Munkedals kommun Jämförbara kommuner

Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde kosta, 
enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen eller regionen bedriver den verksamheten med genom-
snittlig ambitionsnivå och effektivitet. Källa: kolada.se - nyckeltal för kommuner och regioner.
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satser, för rätt behov, till rätt kostnad, säger Catarina. Vi måste 
fortsätta arbeta för en effektiv, kvalitetsbaserad verksamhet 
inom IFO och äldreomsorg. Genom att minska kostnaderna 
nu kan vi möta framtidens utmaningar och skapa förutsätt-
ningar för en god omsorg för människor i vår kommun.

– Kostnaderna för IFO och LSS är inte lätt att ta höjd för 
då nya behov kan uppstå från en dag till en annan, vilket ofta 
resulterar i högre kostnader, fortsätter Catarina. Men jag tror vi 
kan vinna mycket på att hitta lösningar utifrån våra egna resur-
ser och i samverkan med andra verksamheter i kommunen.

Catarina ser även digitalisering som en möjlighet.

– Vi är igång med ett flertal smarta lösningar som kan göra 
omsorgen både bättre och mer effektiv. Bland annat kommer 
sex nya lägenheter på Allégården med bland annat sensorgolv, 
smart belysning och anpassningsbara toalettutrymmen stå 
klara att tas i bruk i slutet av året, avslutar Catarina. 
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Näringsliv

Komvux och företagare samverkar kring

Hantverksutbildningar

Näringslivsutvecklare Clas Hedlund med Mikael Johansson, ny VD på P&B golv sedan i maj. 

I Svenskt Näringslivs undersökning av före-
tagsklimatet i Munkedal 2019 är frågan kring 
företagens tillgång på kompetens en av de 
mätpunkter där rankingen sjunker mest. 
Hantverksföretagen är en av flera branscher 
i landet som behöver rekrytera personal med 
rätt kompetens. Nu har Kunskapens Hus i 
samarbete med företagare i området startat 
komvuxutbildningar för golvläggare, plattsät-
tare och snickare. I kursen ingår arbetsplats-
förlagt lärande (APL) ute på företagen.

Mikael Johansson, nytillträdd VD i familjeföretaget 
P&B golv, med ett 40-tal anställda, har rekryteringsbe-
hov av både plattsättare och golvläggare.

– Vi har en bra efterfrågan på våra tjänster och produk-
ter och är inte främmande för att expandera, berättar 
Mikael. Bristen på utbildade hantverkare är ett hinder 
för branschen just nu, så vi är positiva till att kommu-
nen, i samverkan med oss företagare, tagit fram riktade 
komvuxutbildningar. 

Krister Johansson, som nyligen lämnat över rodret för 
P&B golv till sonen Mikael, är nu mer en av företagar-
na i kommunens Näringlivsråd. Rådet är ett forum där 
företagare, politiker, organisationer och tjänstemän kan 
föra dialog kring aktuella frågor.

– Näringslivsrådet är en bra plattform för närings-
livsfrågor i kommunen, säger Krister. Men vi behöver 
arbeta för att göra rådet och dess funktion mer känt 
bland företagen i området. Vi måste alla bli bättre på 
att ta ansvar och tala om vad vi tycker, annars är det 
svårt att nå framgång och enighet i olika frågor.

En näringslivsfråga som Mikael Johansson gärna skulle 
se mer diskussion kring är upphandlingskraven.

– Många företag har kommit långt gällande frågor som 
miljöarbete, certifieringar och arbetsmiljöfrågor. Frågor 
som kommunerna kan bli bättre på att kravställa kring, 
så att det inte bara är prisfaktorer som får betydelse i 
upphandlingarna, säger Mikael.
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UngDrive ger ungdomar möjlighet att  

Starta sommarföretag
I sommar har Munkedals och Tanums kommu-
ner varit med i ett pilotprojekt inom Fyrbodal 
där man provat konceptet UngDrive. Koncep-
tet ger ungdomar i åldrarna 15-18 år möjlighet 
att starta eget företag med hjälp av entrepre-
nörer under sommaren. Johanna Nilsson och 
Elin Fransson tog chansen att starta ett kläd-
koncept där en del av vinsten går till välgöran-
de ändamål - ett koncept som tog dem ända 
till SM för sommarföretagare i Gnosjö.  

Johanna Nilsson, 18 år och Elin Fransson, 17 år är 
uppväxta i Munkedals kommun och bästa kompisar 
sedan högstadiet. De läser tredje året på barn- och 
fritidsprogrammet i Uddevalla - och har numera även 
ett företag tillsammans.

– Innan sommaren fick vi inbjudan från kommunen 
till en informationsträff med UngDrive - en träff som 
inspirerade oss till tankar och idéer kring företagande 
som vi ville prova, berättar Johanna. Vi ansökte om att 
få delta och blev antagna till en kickoff-vecka i juni.

– Under fem dagar varvades föreläsningar om företa-
gande med att vi arbetade fram en affärsplan kring vår 
företagsidé. Vi blev jättetaggade och fick bra respons 
från både vår handledare på UngDrive och närings-
livsutvecklaren Clas Hedlund, berättar Elin. 

Affärsidén, som finansierats med startbidrag från 
kommunen samt egna pengar, ska skapa medvetenhet 
om sjuka barns situation och stötta organisationen 
"Min stora dag" genom delar av företagets intäkter.

– Vi har tagit fram huvtröjor med trycket "Be strong" 
och ett bildtryck på ryggen. Modellen är anpassad för 
både killar och tjejer, säger Johanna. Både marknadsfö-
ring och försäljning görs via internet.

Elin och Johanna tillhörde även de 72 deltagare bland  
3 000 som togs ut till SM i sommarföretagare i augusti.

– Det har varit jättekul och samtidigt väldigt utmanan-
de. Vi vill absolut fortsätta med företaget och vi kan 
verkligen rekommendera UngDrive till andra unga som 
vill prova sina idéer, avslutar Johanna och Elin.

Förskolor

Johanna Nilsson och Elin Franssons klädkoncept i UngDrive tog dem till SM i Gnosjö.

Näringsliv
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Kommunens pappersarkiv kompletteras med ett

DIGITALT E-ARKIV 

Ulrika Skreberg Karlsson och Maria Ström arbetar med övergången från pappersarkiv till e-arkiv.

Munkedals kommun har, i samverkan med 
13 andra kommuner i Västra Götaland, upp-
handlat en ny e-arkivtjänst. E-arkivet kom-
mer komplettera kommunens befintliga pap-
persarkiv genom att handlingar nu ska kunna 
lagras digitalt. E-arkivet är under uppbyggnad 
och kommer först och främst lagra nutida 
och framtida handlingar. På sikt ska även 
medborgare kunna söka och beställa allmän-
na handlingar från e-arkivet via internet.

Munkedals kommunarkiv består av allmänna hand-
lingar som ska bevaras för all framtid och den äldsta 
handlingen är upprättat redan 1869. 

Det är inte alla handlingar som behöver bevaras för all 
framtid. Om en handling är av mindre betydelse för 
eftervärlden kan den gallras bort, det vill säga förstö-
ras. Om gallringsfristen för en handling är exempelvis 
fem år, innebär det att handlingen får förstöras efter 
fem år, och sparas då inte i arkivet.

Maria Ström och Ulrika Skreberg Karlsson arbetar 

som registratorer på kommunen och även med infö-
randet av det nya e-arkivet.

– Fram till nu har vi varit tvungna att skriva ut alla di-
gitala dokument på papper för att kunna säkerställa ett 
bevarande av handlingarna, berättar Maria och Ulrika. 
Det nya e-arkivet är utformat för säker och beständig 
lagring av digitala dokument. E-arkivet kommer på 
sikt även göra det möjligt för allmänheten att söka och 
beställa allmänna handlingar via internet.

I e-arkivet kommer det arkiveras handlingar från flera 
olika verksamhetssystem inom kommunen och man 
räknar med att det kan ta cirka två år innan alla system 
är anslutna.

– Vi kommer förbereda och aktivera ett system i taget 
för överföring av digitala handlingar till e-arkivet, 
fortsätter Maria. Uppbyggnadsfasen kan ta sin tid att 
genomföra, men det kan man kanske sätta i perspektiv 
till att handlingarna faktiskt ska bevaras och finnas 
tillgängliga för all framtid.

Digitalisering



Sedan några veckor har barnfamiljer och ung-
domar i Munkedals kommun möjlighet att få 
samtalsstöd av familjebehandlare via telefon 
eller möte. Stödet riktar sig till både föräldrar 
och ungdomar som behöver råd och stöd i 
frågor kring problem med familjerelationer, 
konflikter, beteenden, otrygghet med mera. 
Samtalen dokumenteras inte och familjebe-
handlarna har tystnadsplikt.

Clarie Engström, avdelningschef för individ- och fa-
miljeomsorgen (IFO) i Munkedals kommun, berättar 
att den nya servicetelefonen är ett komplement till 
IFO:s befintliga kontaktvägar.

– Vi ser att det finns ett behov av ett mer lättillgäng-
ligt samtalsstöd där föräldrar och unga kan få råd och 
vägledning i vardagen, berättar Clarie. Via servicetele-
fonen har vi möjlighet att ge individuellt samtalsstöd 
upp till fem samtal och vi behöver inte dokumentera 
samtalens innehåll.

Alla samtal bokas i förväg genom att skicka ett sms 
till servicetelefonen eller genom att tala in en sam-
talsförfrågan på telefonsvararen. Bokningen kan göras 
dygnet runt. Sedan ringer en familjebehandlare upp 
inom cirka två arbetsdagar under måndag till fredag.

Nytt stöd till barnfamiljer och unga via

Familjebehandlarnas servicetelefon

• Samtalsstödet riktar sig till föräldrar i 
barnfamiljer och äldre barn/ungdomar

• Samtal bokas i förväg genom att skicka 
ett sms till servicetelefonen eller genom 
att tala in på dess telefonsvarare

• Namn eller ärende behöver inte lämnas 
vid bokning, men det går bra att lämna 
önskemål om tidpunkt för samtalet

• Samtalen omfattas av tystnadsplikt och 
sker under dagtid måndag till fredag via 
telefon eller möte

• Samtalen dokumenteras inte

• Stödet är begränsat till fem samtal

• Familjebehandlarna har anmälnings-
skyldighet vid misstanke om att ett 
barn far illa

Välfärd

Så funkar servicetelefonen

Telefonnummer till servicetelefonen: 
076 695 41 34

Vid allvarlig och direkt fara, ring: 
112
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Föreningsliv

Ta del av bygdens historia genom kommunens

HEMBYGDSFÖRENINGAR
Är du intresserad av lokal historia och vill veta mer 
om hembygden? I Munkedals kommun finns flera 
hembygdsföreningar som arbetar med att samla in, 
dokumentera och tillgängliggöra traktens historia. I 
föreningarna kan du bland annat ta del av historiska fö-
remål, bilder och dokument. Du kan även engagera dig i 
föreningsarbete med dokumentation och digitalisering 
av bilder och information.

I Munkedal finns en av kommunens hembygdsföreningar, där 
Håkan Grundberg och Sverker Balksten är två av eldsjälarna.

– Vår förening har verksamheter både i Önnebacka skola på 
Staleområdet samt på Kaserna. Dessutom ansvarar vi för Arctic 
Papers stora arkiv som sträcker sig från 1871 till omkring 1950, 
berättar Håkan. I vårt museum har vi över 1 000 föremål, samt ett 
bildarkiv med tusentals bilder som vi arbetar med att digitalisera.

– Det är väldigt spännande att ta del av historiska händelser och 
föremål och få göra dem tillgängliga för fler, säger Sverker. Vi 
ser gärna fler yngre och gärna datakunniga medlemmar, då vi 
vill arbeta ännu mer med digitalisering och hemsidor.

Håkan Grundberg och Sverker Balksten är två av eldsjälarna i Munkedals hembygdsförening.

• Bärfendals hembygdsförening

• Munkedals hembygdsförening

• Svarteborgs hembygdsförening

• Sörbygdens hembygdsförening

• Valbo-Ryr Sockenförening

Hembygdsföreningar

Läs mer om hembygdsföreningar, 
kulturföreningar med flera: 
munkedal.se/foreningar

Hembygdsföreningarna arbetar 
oftast med att beskriva, doku-
mentera och tillgängliggöra his-
toriska spår och uttryck. Ta gärna 
kontakt med föreningarna för mer 
information om verksamheterna.
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Många sätt att ta del av

DITT BIBLIOTEK • Skönlitteratur - romaner, 
barnböcker, ungdomsböcker, 
noveller, poesi med mera

• Facklitteratur - om allt från 
rymdresor till trädgårdsskötsel

• Läshörna med dagstidningar 
och veckotidningar

• Biblio - app för mobil eller 
surfplatta där du kan låna både 
ljudböcker och e-böcker

• Böcker på andra språk, bland 
annat via varldensbibliotek.se

• E-böcker - böcker via läsplatta 
eller surfplatta

• Talböcker via CD eller internet 
för dig med läshinder

• Barn- och ungdomsaktiviteter 
som barnteater och lovbio 

• Lånedator, surfplattor och fri 
trådlös internetanslutning

Att våra bibliotek har bokhyllor fyllda med spännan-
de, roliga, berörande och kunskapsgivande böcker av 
alla de slag är väl ingen nyhet i sig. Men biblioteken 
kan erbjuda dig mycket mer än så - både på plats och 
hemma i soffan via internet.

Anders Zettergren, 1:e bibliotekarie i Munkedals kommun, 
berättar att biblioteken idag kan erbjuda ett rikt och modernt 
utbud av tjänster till dig som kommuninvånare.

– Förutom vårt stora utbud av böcker har även biblioteken 
digitaliserats under senare år, berättar Anders. Med lånekort och 
internet kan du få tillgång till allt från appar med ljudböcker 
och e-böcker, till böcker på andra språk och läsanpassade böcker, 
berättar Anders. Wifi och surfplattor kan du låna på plats.

Biblioteken anordnar även aktiviteter som filmvisning, barntea-
ter, utställningar, IT-café med mera. 

- Vi välkomnar fler att ta del av vad biblioteken på våra olika 
orter kan erbjuda, säger Anders. Vi finns till för dig som bor 
i kommunen och du får gärna komma med idéer och förslag 
kring verksamheten till oss som jobbar här.

Här hittar du bland annat ...

Anders Zettergren, Sara Westfelt och Ulrika Björnram med kollegor finns till din hjälp på kommunens bibliotek.

Läs mer om biblioteken på 
munkedal.se/bibliotek
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Skola

Munkedals fritidslyft samordnar kompetensen hos

Fritidshemmens personal
Våra svenska fritidshem, vars tidiga ursprung 
kan spåras ända tillbaka till 1800-talet, är idag 
en naturlig och viktig del av många familjers 
vardagsliv. De senaste åren har fritidshem-
mens uppdrag att komplettera skolundervis-
ningen förtydligats med en egen läroplan och 
höjda krav från Skolverket. Genom Munkedals 
fritidslyft får nu personalen nya verktyg i arbe-
tet med att stimulera fritidsbarnens utveckling 
och lärande enligt läroplan.

Ann-Charlotte Mellgren Sernemo, avdelningschef 
skola i Munkedals kommun, berättar att Munkedals 
fritidslyft kommer bli en viktig del i kvalitetsarbetet på 
fritidshemmen.

– Sedan 1 juli 2019 finns nytt krav på att undervisningen 
på fritidshemmen ska ledas av en legitimerad fritidspeda-
gog, säger Ann-Charlotte. Satsningen på fritidslyftet gör 
att även personal som barnskötare, förskolelärare, fritids-
ledare med flera får utbildning i fritidshemmets möjlig-
heter att stimulera elevernas lärande och utveckling.

Fritidslyftet innebär även att personalen gemensamt och 
veckovis planerar undervisningen i linje med läroplanen. 
I planeringstiden finns utrymme för kollegialt lärande, 
vilket innebär att personalen genom strukturerat samar-
bete lär av varandra och utvecklar en förmåga att kon-
struktivt granska sitt eget och andras arbetssätt.

– Fritidshemmen har idag en mycket tydligare roll i att 
vara en kompletterande pedagogisk verksamhet som 
ska stimulera elevens lärande och utveckling, berättar 
Ann-Charlotte. Undervisningen sker löpande i samspel 
med barnen, leken och situationen. 

Undervisningen kan handla om att stimulera barnens 
idéer och kreativitet och hur de kan omsätta dessa i 
handling - eller att ge möjligheter till språk- och läsut-
veckling och hur man kan använda kommunikation för 
att samarbeta eller hantera konflikter.

Arbetet redan påbörjat

På Munkedalskolans fritidshem har man redan påbörjat 
arbetet i linje med fritidslyftet och biträdande rektor 

Ingrid Rosell, Maha Alzrair och Gustaf Svedjenäs med kollegor tar del av fritidslyftet på Munkedalskolans fritidshem.
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Camilla Eklund är imponerad av fritidspersonalens engagemang i 
utvecklingsarbetet.

– Det kollegiala lärandet innebär att fritidspersonalen tillsammans 
tar del av utbildningsmaterialet, där man även tittar på hur delarna 
i läroplanen kan planeras in i den dagliga verksamheten, berättar 
Camilla. Här tycker jag vår fritidspersonal har gjort stora framsteg.

Webbaserade kurser via Skolverket

Skolverket har tagit fram webbkurser till all fritidspersonal med 
fokus på innehåll i läroplanen och planering av undervisning.

– En central del i fritidslyftet är Skolverkets webbkurser kring 
fritidshemmens uppdrag, som fokuserar på hur vi som fritidshem 
kan komplettera och kompensera den undervisning som bedrivs 
i skolan, säger Camilla. Som fritidshem kan vi dra nytta av lekens 
betydelse och arbeta med ett situationsstyrt och upplevelsebaserat 
lärande där vi anpassar undervisningen efter barnens behov.

I utvecklingsarbetet ingår även att fritidshemmen gemensamt följer 
upp och utvärderar aktiviteter och undervisningsmetoder.

Framtida utmaningar

Skolverket har flaggat under flera år för en ökad lärarbrist i 
skolorna. Nuvarande prognos pekar på att det kommer saknas 
80 000 lärare och förskollärare 2031.

– Som det ser ut nu kan det bli en utmaning att rekrytera ex-
empelvis fritidspedagoger i den utsträckning som vi kommer ha 
behov av. Det är då extra viktigt att all fritidspersonal har goda 
kunskaper och insikter i hur vi arbetar i linje med läroplanen. 
Munkedals fritidslyft blir en viktig del i fritidshemmens kom-
petensutveckling och i skolornas arbete med likvärdig undervis-
ning, avslutar Ann-Charlotte. 

Ann-Charlotte Mellgren Sernemo,  
avdelningschef skola.

Munkedals fritidslyft

• Munkedals fritidslyft är ett 
samlingsnamn för utveck-
lingsarbetet inom kommunens 
fritidshem

• En strategisk plan för utveck-
lingsarbetet kommer läggas 
fram i början av 2020

• I utvecklingsarbetet ingår 
bland annat kompetenshöjan-
de webbkurser från Skolverket 
med fokus på hur läroplanen 
kan stimulera barnens utveck-
ling och lärande

• Läroplanen tar bland annat 
fasta på att stimulera barnens 
problemlösningsförmåga, kre-
ativitet, språk, empati, estetik, 
kunskaper om natur, teknik och 
samhälle, hälsa med mera

• I ett så kallat kollegialt läran-
de arbetar fritidspersonalen 
tillsammans med bland annat 
kompetensutveckling, planering 
och utvärderingar

Fritidshemmens läroplan

Fritidshemmet följer läroplanens första och andra 
del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt 
Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. 
Fritidshemmet har också en egen del i läroplanen: 
del 4 med syfte och centralt innehåll.

Läs mer om läroplanen på 
skolverket.se



22 |    INFORMATION FRÅN MUNKEDALS KOMMUN

Biogas i kommunbilar
- minskar utsläpp av växthusgaser
Projektet Fossilfri gränsregion 2030 arbetar 
för en fossilfri fordonsflotta inom kommuner 
och näringsliv senast år 2030. Munkedal är en 
av 39 kommuner på båda sidor om svensk-
norska gränsen som är engagerade i projek-
tet. Under året har 27 av kommunens 85 bilar 
ersatts med biogasbilar i syfte att minska 
utsläppen av växthusgaser.

I Munkedals kommun är det räddningstjänstens 
bilvårdsenhet som via avtal sköter om kommunens 
bilpark. Sofia Brändström och Fabian Danielsson har 
dubbla roller, dels som brandmän med dagjour och 
dels som bilvårdare för kommunen.

– Vi hade ett flertal leasingavtal på bilar som gick ut 
under året, vilket gjorde att vi kunde ta ett stort kliv 
framåt i målsättningen med miljöbilar, berättar Sofia. 
Biogasbilarnas motorer kan köras på både gas och 
bensin/diesel, så det är förstås viktigt att köra bilarna 
med gasdrift så mycket som möjligt. Gastankningssta-
tion finns i Håby.

Kommunen använder kommunbilarna i verksamheter 
som hemtjänsten, fastighetsenheten, Munkbo, boen-
destöd, socialtjänst med flera.

– Än så länge finns inte en tillräckligt utbyggd infra-
struktur av laddstolpar för en effektiv användning av 
elbilar, berättar Kristin Karlsson på ekonomienheten. 
Men det kanske kan bli verklighet i framtiden.

Resterande fordonspark ersätts med miljöbilar i takt 
med att bilarnas leasingavtal löper ut.

Fossilfri gränsregion 2030

Hela gröna vägen – fossilfri gränsregion 
2030, är ett projekt som drivs av samt-
liga kommuner i norska Östfold, Follo 
och svenska Fyrbodal, tillsammans med 
Elbilforeningen och Gröna bilister.  

Läs mer om projektet på 

fossilfri2030.se

Fabian Danielsson, Kristin Karlsson och Sofia Brändström med ett par av kommunens biogasbilar.

Miljö
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Sömn behövs för att din kropp och din hjärna 
ska få återhämta sig och bearbeta intryck. 
När du sover på natten klarar du lättare av 
stress och påfrestningar under dagen. Sömn 
kan också minska risken för sjukdomar. 

Under sömnen varvar kroppen ner, blodtrycket sjun-
ker, pulsen och kroppstemperaturen går ner, andetagen 
blir färre och musklerna slappnar av. I delar av hjärnan 
minskar aktiviteten. Samtidigt lagras minnen och ny 
kunskap och nya intryck bearbetas.

När du sover aktiveras kroppens immunsystem och 
viktiga hormoner bildas. Samtidigt minskar produktio-
nen av stresshormoner. God sömn kan minska risken för 
sjukdomar som Alzheimers sjukdom, hjärt-kärlsjukdom, 
diabetes typ 2, depression och utmattningssyndrom. 

För barn och ungdomar som växer har sömnen stor 
betydelse eftersom tillväxthormon bildas då.

Så länge du känner dig pigg och fungerar bra på dagtid 
får du tillräcklig sömn. I genomsnitt sover vuxna cirka 
sju timmar per dygn. Spädbarn och tonåringar behöver 
mer sömn. Ett nyfött barn sover ungefär 20 timmar per 

dygn. Sedan minskar sömnbehovet med åldern, bortsett 
från en tillfällig ökning under tonåren. 

Folkhälsa
För både vuxna och barn är  

Sömn viktig för hälsan

• Få dagsljus, ät och var aktiv på dagen 
– och gör det motsatta timmarna innan 
sovdags

• Ägna 15 minuter varje dag åt att reflek-
tera – så grubblar du mindre i sängen 
när du ska somna

• Skapa en fungerande kvällsrutin – som 
lär hjärnan att det är vad du gör innan 
du ska somna

• Skriv en lista vad du ska göra nästa dag 
– med en tydlig plan blir det lättare att 
slappna av

• Lämna mobiltelefonen utanför sovrum-
met – och läs absolut inte jobbmail på 
kvällen

5 tips för en god natt

Källor: 1177.se, Christian Benedict, 
sömnforskare vid Uppsala universitet.
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Samverkan mellan civilt och militärt försvar i 
TOTALFÖRSVARSÖVNING 2020 

Beredskap

Läs mer om totalförsvarsövning 2020 

lansstyrelsen.se

Läs mer om källkritik på 

dinsäkerhet.se

Källor: Länsstyrelsen, Försvarsmakten

Under år 2020 genomförs en totalförsvarsöv-
ning i Sverige - TFÖ 2020. Övningen ska bidra 
till att öka Sveriges motståndskraft. Totalför-
svaret omfattar det civila och militära försva-
ret och gäller all verksamhet som behövs för 
att förbereda Sverige för krig.

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, 
finns det allt fler komplexa hot mot vår säkerhet och 
självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste 
skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner 
och kommuner, företag och organisationer ansvarar 
för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands 
säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som 
bor här.

Öva för att stärka motståndskraften

Totalförsvarsövningen ska bidra till att öka Sveriges 
motståndskraft och genomförs i en fiktiv situation där 
regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret 
mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

I totalförsvarsövningen kommer man bland annat att 
öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur sam-
hällsaktörer ska samverka med varandra, för att sam-
hällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera 
och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Övningen 
prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela 
viktiga förnödenheter.

Kommunens roll i övningen

Samtliga kommuner kommer att delta i totalförsvars-
övningen 2020. Det är en möjlighet för kommunerna 
att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna orga-
nisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare. 

Kommunernas verksamheter är viktiga för att totalför-
svaret ska fungera. Samhället är i behov av att kom-
munernas samhällsviktiga verksamheter upprätthålls, 
som exempelvis vård, skola och omsorg. I krig ska 

samhället fungera så likt vardagen som möjligt.

Johan Celinder, ny säkerhetsstrateg i Munkedals kom-
mun sedan augusti, vill understryka vikten av att vi alla 
lär oss mer om källkritik.

- Stater och olika aktörer använder vilseledande 
information för att försöka påverka våra värdering-
ar och hur vi agerar. Syftet kan vara att minska vår 
motståndskraft och försvarsvilja. En del i allas vårt 
ansvar för totalförsvar är att lära sig mer om källkritik, 
vara vaksam och söka fakta från flera trovärdiga källor, 
berättar Johan.

Johan Celinder, säkerhetsstrateg
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Ljuskväll med workshop, uppträdande, marknad m.m. 
25 oktober i kommunhuset Forum och på torget i Munkedal.

Gospelkonsert, Munkedal blåsorkester, Strömstad Gospel  
och barnkören Himmelrik under ledning av Annelie Karlsson
Lördag 26 oktober kl. 16.00 i Kulturhuset Munkedal.

Spökhistorier och creepypasta i Munkedals bibliotek
29 oktober kl. 18.15. 10–13 år. Föranmälan.

Höstlovsbio Lassemajas detektivbyrå i Munkedals bibliotek
31 oktober kl. 13.00. Från 7 år. Föranmälan.

Daniel Wikslund - riksspelmannen från norr 
5 november kl. 18.30 i kommunhuset Forum i Munkedal. Entré.

Berättarkväll med Stefan Edman
7 november kl. 18.00 i hembygdsgården på Kaserna.

Lasse Edwartz – 49 år som fotograf för Bohusläningen
14 november kl. 19.00 i Bärfendals hembygdsgård.

Bygdespel i Hedekas bygdegård
8, 9, 15 och 16 november. SMoK teatergrupp. Förköp.

Tomtetåget 2019 Munkedals Jernväg
30 november och 1 december.

Julkonsert, Sörbygdens manskör
8 december kl. 18.00 i Krokstad kyrka, Hedekas.

Jul på Gamla Bruket med hantverk och kaffestuga
8 december. Föreningen Munkedalsslöjd.

Luciafest i hembygdsgården i Bärfendal
13 december kl. 19.00. Arrangör är Bärfendals Vi Unga.

Doggerland – Nordsjölåtar, shantys och julvisor
14 december kl. 18.00 i lokalen Sporren i Dingle. Entré.

EVENEMANG

Ljuskväll

Luciafest

För alla evenemang och uppdaterad information
- se webbplatsen www.vastsverige.com/munkedal
Följ även facebooksidan facebook.com/grejenmedmunkedal

Munkedals kommun - ett axplock

Kultur & Fritid

Riksspelman
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SVERIGES VIKTIGASTE JOBB
Gör skillnad varje dag - sök

Medarbetare i kommuner och landsting är mer engagerade och motiverade och anser att 
deras arbete är viktigt och meningsfullt, säger Sveriges Kommuner och Landsting. Munkedals 
kommun söker medarbetare med viljan att göra skillnad och hjärtat på rätta stället för viktiga 
arbeten inom bland annat vård, skola och utveckling.

Läs mer på www.munkedal.se/ledigajobb

Intresserad av yrkesvägar inom kommunens verksamheter?

• Arbetsmarknadskonsulent
• Arbetsterapeut
• Biståndshandläggare
• Bygglovshandläggare
• Chef
• Controller
• Ekonom
• Ekonomibiträde
• Familjebehandlare
• Fastighetsskötare
• Folkhälsostrateg
• Fysioterapeut
• Förskollärare
• HR-specialist

• IT-tekniker
• Kock
• Kommundirektör
• Kommunikatör
• Kulturpedagog
• Kurator
• Logoped
• Lokalvårdare
• Lärare
• Löneadministratör
• Måltidspedagog
• Nämndsekreterare
• Parkarbetare
• Personlig assistent

• Psykolog
• Registrator
• Rektor
• Sjuksköterska
• Socialsekreterare
• Specialpedagog
• Stödassistent
• Systemförvaltare
• Säkerhetsstrateg
• Undersköterska
• Upphandlare
• Verksamhetsutvecklare
• Webbredaktör

I Munkedals kommun jobbar bortåt tusen personer dagligen med allt från barn- och äldreomsorg till 
byggfrågor och bibliotek. Nära åtta av tio medarbetare i kommunen kan rekommendera Munkedals 
kommun som arbetsgivare till en vän. Här är några exempel på yrken inom kommunen.
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Krisberedskap och larmnummer
Din kommun ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fung-
erar även vid en samhällskris. Du som privatperson har också ett ansvar. Med rätt förberedelser kan du 
klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som orsakat den.

VIKTIGA TELEFONNUMMER 
OCH WEBBPLATSER  

112  
Vid nödsituation som kräver omedelbar hjälp  

av ambulans, brandkår eller polis. 
 

113 13  
För att lämna eller få information vid  
allvarliga olyckor eller krissituationer.  

114 14  
Alla polisärenden som inte handlar om  

pågående brott eller händelser. 

 
1177  

Sjukvårdsrådgivning. 

Dinsäkerhet.se 
Om risker och säkerhet för dig  

som privatperson. 
 

Krisinformation.se 
Samlad information från Sveriges  

myndigheter vid kriser.

VIKTIGT MEDDELANDE 
TILL ALLMÄNHETEN

Viktigt meddelande till allmänheten 
(VMA) används vid krissituationer - till 
exempel vid utsläpp av farliga ämnen, 
bränder med explosionsrisk, skogsbrän-
der och andra naturkatastrofer. 

Viktigt meddelande till allmänheten 
sänds framför allt i Sveriges Radios ka-
naler, Sveriges Televisions kanaler och 
på SVT Text. VMA kan också skickas 
som SMS till mobiltelefoner inom ett 
visst område.

Vid sällsynta tillfällen används utom-
husvarning (”Hesa Fredrik”). Anlägg-
ningar för utomhusvarning finns på de 
flesta större orter samt runt Sveriges 
kärnkraftverk och testas klockan 15.00 
den första helgfria måndagen i mars, 
juni, september och december.

Om du hör signalen: gå inomhus, stäng 
fönster, dörrar och ventilation och 
lyssna på Sveriges Radio P4 som har i 
uppdrag att ge samhällsinformation.

VAR FÖRBEREDD I HEMMET
Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan störning eller kris i samhället så måste du 
själv ha en hemberedskap. Det betyder att du ska vara beredd på att ordna vatten, värme och något 
att äta. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myn-
digheter. Läs mer på Dinsäkerhet.se



MEDBORGARCENTRUM

Välkommen till Munkedals kommuns 
Medborgarcentrum för service 
och vägledning. 

Telefon: 0524-180 00
E-post: mc@munkedal.se

Medborgarcentrum
Centrumtorget 5, 455 30 Munkedal

Ordinarie öppettider:
Måndag–torsdag: 08.00–16.30
Fredag: 08.00–16.00 

www.munkedal.se

facebook.com/munkedalskommun

För information om sevärdheter och evenemang

www.vastsverige.com/munkedal

facebook.com/grejenmedmunkedal


