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Munkedals Kommuns värdegrund 

 
 

Vårt uppdrag är att 
• möta alla med respekt och eftertanke

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
• samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet
• underlätta varandras arbete

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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Strategi 

Kulturmiljöprogram för 
Munkedals kommun – 

Kulturmiljöstrategi  

(förslag 220630) 
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Dokumentbeskrivning 

Typ Beskrivning 

Dokumenttyp: Kulturmiljöstrategi 

Antaget av: Ange beslutande instans 

Antagningsdatum: 

Diarienummer: Ange diarienummer 

Gäller till och med: Ange datum eller "Gäller tills vidare" 

Dokumentansvarig: Mikaela Danielsson 

Revisionshistorik: Uppdateras vid förändringar i dokumentet 
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Kulturmiljöprogram för 
Munkedals kommun
- Kulturmiljöstrategi (förslag 220630)
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Inledning 

Genom människans avtryck och påverkan på landskapet skapas vår 
nutida omgivning. Landskapet är under ständig utveckling, en 
utveckling som också lämnar spår: Vårt gemensamma kulturarv, våra 
kulturmiljöer.  

Kulturmiljöerna inom en kommun är tillsammans ett uttryck för den 
historia som ägt rum inom kommunens gränser. Kulturmiljöerna är en 
resurs för både förståelsen för det som har varit och utveckling av nya 
miljöer och platser. 

För att kunna ta till vara denna resurs har Munkedals kommun 2021-
2022 låtit ta fram ett uppdaterat kulturmiljöprogram. Materialet har 
tagits fram av Bohusläns museum på uppdrag av Munkedals kommun. 
Programmet är främst tänkt som ett stöd i den löpande kommunala 
hanteringen av kulturmiljöerna, men riktar sig också till alla som har 
ett intresse av kommunens historiska bakgrund. 

Munkedals kulturmiljöprogram är ett samlingsbegrepp för de olika 
ingående delarna: Historik, Kulturmiljöprofil för Munkedals kommun, 
Miljöbeskrivningar, och Kulturmiljöstrategi. 

Historiken ger det historiska sammanhanget. Kulturmiljöprofilen fångar 
det som är mest karaktäristiskt för Munkedals historia och 
kulturmiljöer. Miljöbeskrivningarna fungerar som ett rådgivande 
handläggarstöd för enskilda ärenden, men innehåller också historiska 
fakta för miljöerna.  

Historik, Kulturmiljöprofil och Miljöbeskrivningar utgör ett separat 
dokument, som fungerar som handläggarstöd och som underlag för 
Kulturmiljöstrategin. 

Detta dokument, Kulturmiljöstrategin är det som kopplar 
kulturmiljöerna till den översiktliga planeringen. Här finns en 
förteckning över de utvalda kulturmiljöerna med tillhörande 
översiktliga rekommendationer, samt ett strategiskt ställningstagande 
för kommunens arbete med kulturmiljöfrågor. Här finns också en 
analys av hur klimatförändringarna kan komma att påverka 
kulturmiljöerna. I Kulturmiljöstrategin finns även en något kortare 
version av kulturmiljöprofilen. 
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Kulturmiljöprofil 

Kulturmiljöprofilen fångar och samlar de historiska skeenden och 
bevarade kulturmiljöer som är karaktäristiska för Munkedals kommun. 

Dagens administrativa indelning i kommuner och län är relativt nya 
företeelser, sett ur ett historiskt perspektiv. Det område som idag är 
Munkedals kommun har en lång och unik historia, men ingår samtidigt 
i de västsvenska och bohuslänska historiska sammanhangen. 

Tematiserad historia tillgängliggör 

Landskapet i Munkedals kommun bär på spår och minnen av 
människans närvaro och aktiviteter under tusentals år. Spåren finns i 
byggnader och fysiska lämningar i landskapet, men också i historia och 
berättelser som kanske inte alltid kan kopplas till bevarade lämningar.  

Kulturmiljöprofilen sammanfattar historien under fem olika teman: 
Förhistoriens landskap, Odlingslandskapet, Industri- och 
flottningshistoria, Kommunikationer, Institutioner och samhälle samt 
Historiska händelser och skeenden.  

Kulturmiljöprofilen är tänkt som ett underlag för kommunens 
långsiktiga arbete med att tillvarata och utveckla kulturarvet och för 
förmedlingsarbetet kopplat till kulturmiljöernas pedagogiska potential. 

Underlag för miljöurval och fysisk planering 

Kulturmiljöprofilen och den historiska översikten speglas i urvalet av 
kulturmiljöer i kommunen. Miljöerna innehåller välbevarade 
kulturhistoriska objekt och lämningar som skildrar olika delar av 
kommunens historia.  

I kulturmiljöerna finns olika typer av historiska spår: kulturhistorisk 
bebyggelse, fornlämningar, odlingslandskap, vägsträckningar och 
mycket mer.  

Kulturmiljöprofilens olika teman representeras av ett antal 
kulturmiljöer. Samtidigt kan varje kulturmiljö rymma flera olika teman, 
eftersom flera olika tidsepoker satt sina spår i miljön.  

Kulturarvsförmedling 

Kulturmiljöprofilen sammanfattar den lokala historien och gör den 
tillgänglig för allmänheten. Kulturmiljöprofilen och kulturmiljöerna kan 
användas inom många utvecklingsområden, bland annat 
besöksmålsutveckling och turism. Ett prioriterat område är att 
förmedla kunskap om kulturvärdena till barn och unga, och då särskilt 
inom skolan. Kulturmiljöerna är en pedagogisk resurs där man på ett 
konkret sätt kan arbeta med historien på plats i landskapet.  
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Förhistoriens landskap 

Förhistorien finns mitt inne i dagens samhälle. Tjuvehögen vid Hagarne Ringväg i Munkedal är en 
av Bohusläns största gravhögar. Foto: Cecilia Wingård, Bohusläns museum. 

Spåren efter förhistoriens människor finns bevarade överallt i 
landskapet. De första människorna kom hit så snart inlandsisen dragit 
sig tillbaka för mer än 10 000 år sedan. Deras boplatser finns på flera 
håll i kommunen, men den första boplatsen som upptäcktes ligger i 
Hensbacka. Upptäckten var så betydelsefull att platsen fick ge namn åt 
en del av den västsvenska jägarstenåldern: Hensbackakulturen.  

Inom kommunen finns också hällristningar från bronsåldern. De flesta 
finns i kommunens västra delar som vid Bärby och Buråsen, men 
några ligger också i inlandet som vid Vassbotten. En av Bohusläns 
största hällristningar ligger vid Lökeberg med över 600 inristade 
figurer.  

Munkedal utmärker sig särskilt genom sina många välbevarade 
lämningar från järnåldern. De lämningar som är mest framträdande är 
gravarna och gravfälten. I kommunen finns flera större 
järnåldergravfält, ofta belägna på höjdlägen i terrängen. Exempel på 
större gravfält finns vid Svarteborg, Köpestad, Håby-Torp, Hede-Torp 
och Stenehed. På Steneheds gravfält står dessutom en gåtfull rad med 
nio resta stenar.  

De förhistoriska skeendena har präglat Munkedal på olika sätt och har 
legat till grund för kommunens fortsatta historiska utveckling. Det är 
under förhistorisk tid som människan genom jordbruk och bete börjar 
bruka landskapet och successivt ge det den form det har idag. 
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Kulturmiljöer som exemplifierar FÖRHISTORIENS LANDSKAP 

Hensbacka, Ås–Buråsen–Folkesberg, Svarteborg–Köpestad, Långevall–
Aspång–Hermanseröd, Vaglen–Ellingebo–Näset, Sanne kyrka–
Vassbotten, Tungenäset, Torp–Bråland, Svarteborg–Köpestad, 
Hällevadsholm, Torp-Sörbo-Hajum 

Odlingslandskapet 

Odlingslandskapet i Örekilsälvens norra dalgång. Foto: Teresia Eboskog. 
Kulturpräglade odlingslandskap med spår från många generationers 
bruk har skapat karaktären för en stor del av landsbygden i Munkedals 
kommun.  

Den långa jordbrukstraditionen inleddes under yngre stenålder, och 
har successivt utvecklats under historiens gång. På många håll kan det 
vara samma marker som brukas än idag, om än på förändrade sätt. 

Kulturlandskapen innehåller öppna, brukade åkrar, betesmarker i 
sluttningar och älvdalar och gårdsbebyggelse i traditionella lägen. 
Detta tillsammans med den bohuslänska topografin skapar 
landskapsupplevelser som är mycket karaktäristiska, och där 
kulturvärden och värdet av jordbruksmark ofta kan gå hand i hand. 

Ett särdrag för Munkedals kommun är att det funnits ovanligt många 
herrgårdar och storgårdar i jämförelse med övriga Bohuslän. Sannolikt 
är det mängden sammanhängande god jordbruksmark i kombination 
med tillgången på vattenkraft som lockat till sig de högre stånden. 
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Odlingslandskapet som vi ser idag bär spår av det laga skiftet, den 
jordbruksreform som ägde rum på 1800-talet då de nuvarande 
gårdsstrukturerna skapades. Det har också formats av jordbrukets 
modernisering under 1800- och 1900-talen, då bland annat 
jordbruksarbetet effektiviserades och större åkerytor plöjdes upp.  

Men här finns också lämningar som vittnar om äldre tiders sätt att 
bruka landskapet, som exempelvis röjningsrösen, fägator, 
stengärdesgårdar och andra lämningar.  

Befolkningsökningen på 1800-talet ledde till att ett stort antal torp och 
backstugor byggdes på ofri grund. Många av dessa är idag borta, men 
bevarade torp och torplämningar i dalgångarna och på fjällen berättar 
om den ofta hårda tillvaron för många bohusläningar under 1700- och 
1800-talen. Miljöer med många lämningar efter torp och backstugor 
finns bland annat på Skottfjället, liksom på Långön i Sörbygden.  

Kulturmiljöer som exemplifierar ODLINGSLANDSKAPET 

Hästhagen–Revet–Skådet, Knarrevik, Snipen–Furufjäll–Hästhagen, 
Hökärr – Fiskebo, Örekilsälvens norra dalgång, Grinås–Bön– Hult – 
Påstigen, Ulkeröd – Ed – Hultane, Torreby, Keddebo, Kynnefjäll, 
Skottfjället, Vågsäter, Tungenäset, Långevall – Aspång – 
Hermanseröd, Vaglen – Ellingebo – Näset, Åboland, Fisketorp – Långön 
– Brattönsgård, Sanne – Vassbotten

Industri- och flottningshistoria 

Borgmästarbruket – grunden till den vattendrivna sågen. Foto: Teresia Eboskog. 
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Det industri- och flottningshistoriska arvet är mer påtagligt inom 
Munkedals kommun än i övriga Bohuskommuner, och de lämningar 
som finns vittnar om en viktig del av det som är karaktäristiskt för 
Munkedals historia. 

De goda förutsättningarna för vattenkraft på många håll i kommunen 
ledde tidigt till omfattande etableringar av vattenkraftsdriven industri, 
bland annat sågverk, kvarnar och produktion av järnprodukter. 
Exempel på detta finns vid Vågsäter och Brattönsgård.  

Inte minst längs Örekilsälvens nedre lopp söder om Kärnsjön och längs 
Munkedalsälven finner man idag lämningar efter dessa verksamheter. 
Vid Torp, Borgmästarbruket och Brålandsfallet finns stengrunder från 
hus och kvarnar eller rester av fördämningar och andra anläggningar. 
Vid Munkedalsälven ligger dagens verksamma pappersindustri sida vid 
sida med några byggnader från den verksamhet som föregick 
pappersbruket: Gamla bruket.  

Sågverken i älvarna försågs med timmer som flottats från Dalsland via 
vattensystemen. Här märks särskilt Örekilsälven som var en av 
Sveriges äldsta allmänna flottningsleder, där flottning pågick i nästan 
300 år. Lämningar efter flottningen är bland annat stensatta 
strandkanter eller anordningar för att styra och kontrollera timrets färd 
på älvarna. Lämningarna syns i strandkanterna på många håll, bland 
annat i Örekilsälven och Munkedalsälven.  

Vid 1900-talets början blev stenen värdefull i Munkedals kommun. I 
Hällevadsholmstrakten finns granit i en ovanlig blågrå nyans och 
stenen började brytas 1906-1907. Den nybyggda Bohusbanan var en 
förutsättning för att stenindustrin skulle kunna etableras här, eftersom 
den möjliggjorde transport av stenen från brotten och ut i världen. 
Under 1900-talet blev även kvarts- och fältspatgruvor viktiga näringar 
i kommunen. Den största gruvan var Barhults fältspatgruva nära 
Åboland.  

Kulturmiljöer som exemplifierar INDUSTRI- OCH 
FLOTTNINGSHISTORIA 

Munkedals bruksmiljö, Torp–Bråland, Vågsäter, Munkedals hamn, 
Åboland, Kaserna, Hällevadsholm, Fisketorp–Långön-Brattönsgård. 
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Kommunikationer, institutioner och samhälle 

Bebyggelsen kring Munkedals station härstammar från början från 1900-talet och speglar 
Munkedals framväxt som centralort och kommuncentrum. Foto: Cecilia Wingård, Bohusläns 
museum. 

Det moderna Munkedals framväxt är ett resultat av samspelet mellan 
de äldre historiska epokerna, och utvecklingen under 1900-talet. 

Vägar och kommunikationer gav tidigt upphov till knutpunkter, där 
strömmen av resande och varor ledde till etableringar av gästgiverier, 
affärer, lastageplatser och färjelägen. Vid Kviström låg tingshus och 
gästgiveri, vid Röd på Tungenäset fanns överfart till Stångenäset och 
vid Saltkällan fanns lastageplats och marknadsplats. 

De större samhällen som finns i Munkedal idag växte dock inte fram 
förrän Bohusbanan anlades i början av 1900-talet. Järnvägen blev 
mycket betydelsefull för gods- och persontransporter, och så kallade 
stationssamhällen växte upp kring stationerna i Munkedal, Dingle och 
Hällevadsholm. Här etablerades handel men också andra 
samhällsfunktioner, som bank, hotell, post med mera. 

Från 1920-talet och framåt byggdes vägnätet ut och både nyanlagda 
bilvägar, som den från Svarteborg till Sörbygden, och förbättringar av 
äldre vägar, innebar förbättrade kommunikationer inom kommunen. 
På landsbygden växte också mindre centrumbildningar fram med 
skola, affärer, postkontor och annan service. Exempel på detta är 
Fisketorp och Medbön. 

Utbyggnaden av vägnätet har fortsatt under hela 1900-talet och 
samhällsutbyggnaden fortsätter att formas utifrån vägar och 
knutpunkter. 
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Munkedals samhälle har sina rötter både i brukssamhället kring 
Munkedals bruk och Stale, samt i stationssamhället kring 
järnvägsstationen och upp mot kyrkan. När Folkparken byggdes lades 
den mitt emellan de två delarna. Affärer och skolor har funnits i båda 
samhällsdelarna, men när kommunens organisation växte under andra 
halvan av 1900-talet, koncentrerades samhällsservicen till 
stationssamhället. Där hamnade också kommunhus och torg. 

Kulturmiljöer som exemplifierar KOMMUNIKATIONER, 
INSTITUTIONER OCH SAMHÄLLE 

Dingle stationsmiljö, Munkedals stationsmiljö, Hällevadsholm, 
Fisketorp–Långön–Brattönsgård, Önne–Sältorna, Röd, Kviström, 
Svarteborg–Köpestad, Grinås–Bön–Hult–Påstigen, Vaglen–Ellingebo–
Näset, Åboland, Munkedals bruksmiljö, Bärfendal, Munkedals hamn, 
Torp–Sörbo–Hajum. 

Historiska händelser och skeenden 

Bärfendals kyrka från 1100-talet. Kristnandet är ett av de viktigaste historiska skeendena. Foto: 
Cecilia Wingård, Bohusläns museum. 

Historiskt intressanta platser och miljöer är ofta exempel på hur 
samhället varit uppbyggt och hur människan brukat de resurser som 
finns på platsen. Men den historiska utvecklingen har också påverkats 
av viktiga händelser och utvecklingsprocesser. 

Sådana historiska händelser och skeenden har ibland lämnat fysiska 
spår efter sig och ibland inte, även om platserna där det hänt är 
kända. 
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En viktig transformation av samhället skedde i samband med 
kristnandet, en process som i nuvarande Västsverige inleddes 
århundradena strax före år 1000. Äldre tankesystem och seder 
övergavs för nya, kyrkor byggdes, och landskapen indelades i socknar 
på ett sätt som levt kvar i århundraden. I Munkedal finns fyra kyrkor 
kvar som är uppförda på medeltiden, med Bärfendals kyrka som den 
mest ursprungliga till sin utformning. 

Som en del i det medeltida norska riket hade bygderna i Munkedal 
betydelse för kungarna i maktspelen kring den norska kronan. År 1157 
dödades kung Eystein Haraldsson i maktkampen mellan tre 
kungabröder, och begravdes i Foss kyrka. Tjugo år senare inleddes 
nya inbördes strider, där Sverre Sigurdsson i Sörbo år 1177 utropades 
till kung av Norge av sina egna. Foss medeltida kyrka finns kvar, och i 
Sörbo står en minnessten över kung Sverre, rest 1929. 

Stormaktstidens krig lämnade inte Munkedal oberört, inte minst på 
grund av att den nord-sydliga landsvägen genom Bohuslän passerar en 
smal passage vid Kviström. Här skedde upprepade krigshändelser på 
1600- och 1700-talen och den tydligaste lämningen efter detta är en 
stor försvarsanläggning i form av en skans som tingshuset är byggt 
på.  

Kampen för demokrati och rättvisa villkor för alla, som inleddes under 
1800-talets slut, har naturligtvis förts också i Munkedal. Närvaron av 
en stark arbetarrörelse i framförallt brukssamhället märks exempelvis i 
att Folkets hus placerades på Stale. Även stenarbetarna i 
Hällevadsholm var fackligt engagerade och byggde Folkets hus. 

En viktig profil i Munkedal var fotografen Selma Sahlberg. Hon 
engagerade sig i kampen för kvinnlig rösträtt vid 1900-talets början 
och var ledamot i den lokala rösträttsföreningens styrelse. Selma 
Sahlbergs hus finns kvar på Hagarne vid Munkedals bruk. 

Det fanns fler personer med rötter i Munkedal som liksom Selma 
Sahlberg ville förändra och förbättra samhället på olika sätt. Ett par 
exempel är 1700-talspoeten och filosofen Thomas Thorild, som föddes 
i Svarteborg, och filosofen Pontus Wikner, som växte upp vid Kaserna 
på 1800-talet.  

Kulturmiljöer som exemplifierar HISTORISKA HÄNDELSER OCH 
SKEENDEN 

Bärfendal, Tungenäset, Torp–Sörbo–Hajum, Kviström, Hällevadsholm, 
Munkedals bruksmiljö, Kaserna. 
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Munkedals kulturmiljöer 

De kulturmiljöer som är utpekade att spegla Munkedals historia visar 
tillsammans på en stor bredd. Utpekandet grundar sig i att de inom sig 
innehåller tillräckligt höga kulturvärden på det sätt som avses i 
Kulturmiljölagen, Miljöbalken och Plan- och Bygglagen. Utöver detta 
finns också immateriella värden kopplade till den lokala historien, 
värden som i sig inte kan hanteras fullt ut med tillgängliga 
planeringsinstrument.  

Sett ur ett renodlat kulturhistoriskt perspektiv finns också platser med 
lokalhistorisk betydelse, men där de fysiska lämningarna 
(fornlämningar, landskap, bebyggelse) kanske inte fullt ut är så 
välbevarade att det utgör grund för formell reglering. Det är dock fullt 
möjligt att ur planeringshänseende ändå ta hänsyn till sådana värden. 

Kulturhistoriska värden finns givetvis också utanför de utvalda 
miljöerna, både i form av byggnader, fornlämningar och 
landskapsrum, men då mer i form av enskilda objekt. Dessa objekt 
kan i sig ha individuellt skydd (som exempelvis fornlämningar). 

Hållbar bebyggelseutveckling i kulturmiljöerna 

Ett övergripande mål är att kulturmiljöerna ska kunna bibehålla den 
karaktär de har, och därmed sin attraktion och pedagogiska potential. 
Därför måste bebyggelseutvecklingen vara långsiktigt hållbar. Det blir 
den om det sker på ett varsamt sätt. I enstaka fall även på ett 
sparsamt och begränsat sätt. 

Detta innebär inte ett stopp i utvecklingen. De allra flesta kulturmiljöer 
tål en fortsatt bebyggelseutveckling, när den sker på ett sätt som är 
varsamt i förhållande till de värden som identifierats.  

Man kan utveckla varsamt genom att förhålla sig till det som redan 
finns. Det kan handla om nya byggnaders utseende, det kan handla 
om lokaliseringen av var ny bebyggelse placeras, och det kan handla 
om omfattningen på ny bebyggelse. På ett mindre antal platser måste 
man dessutom vara mycket sparsam med ny bebyggelse. 

Därför är det relevant att i den översiktliga planeringen använda 
begreppen ”varsam bebyggelseutveckling” som generell och 
återkommande rekommendation, och i några fall också ”begränsad 
bebyggelseutveckling”. 

 ”Varsam bebyggelseutveckling” 

Detta utgår från att en fortsatt bebyggelseutveckling sker, men att det 
finns hänsyn som måste tas. Utvecklingen måste alltså ske varsamt. 
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Det kan röra sig om utformning av eventuell ny bebyggelse, om 
placering i landskapet eller i förhållande till annan bebyggelse. Det 
gäller även omfattningen, utifrån vilken påverkan det ger på helheten. 
Större exploateringar eller etableringar ryms inte inom begreppet 
”varsamt”. Varsam bebyggelseutveckling innebär även att befintliga 
byggnader ska hanteras varsamt. 

”Begränsad bebyggelseutveckling” 

Detta innebär att miljön har begränsad kapacitet att rymma ytterligare 
bebyggelse. Antingen för att det helt enkelt finns få eller inga ytor 
tillgängliga, eller att miljön är särskilt känslig. 

PBL, bebyggelseutveckling och kulturvärden 

Att styra bebyggelseutvecklingen i förhållande till platsens 
kulturvärden har bakgrund i PBL:s krav på anpassning (PBL 2:a 
kapitlet 6§), det vill säga att ny bebyggelse ska ha en utformning och 
placering som är ”lämplig med hänsyn till platsens … kulturvärden”.  I 
vissa fall är det aktuellt även med förvanskningsförbud för 
bebyggelseområde (PBL 8 kapitlet 13§). Här finns också hänsyn till 
fornlämningar (KML 2:a kapitlet).  

Dessutom kan finnas också aspekter som gäller enskilda befintliga 
byggnader: Förändringar av enskilda byggnader ska ske varsamt (PBL 
8 kapitlet 17§) och får inte förvanska karaktären på särskilt värdefulla 
byggnader (PBL 8 kapitlet 13§). 

Förteckning över Munkedals kulturmiljöer 

Följande miljöer är de som är utvärderade som särskilt kulturhistoriskt 
värdefulla. De speglar Munkedals identitet och historia på ett sätt som 
gör dem till en tillgång i en hållbar utveckling.  

Miljöerna Bärfendal, Önne-Sältorna, Knarrevik, Munkedals bruksmiljö, 
Torp-Bråland och Örekilsälvens norra dalgång är utpekade som 
riksintressen för kulturmiljövården.  

Mer utförliga miljöbeskrivningar och mer utvecklade 
rekommendationer finns i handläggarstödet ”Miljöbeskrivningar”. 

De mål och rekommendationer som presenteras här, är mål och 
rekommendationer för de kulturhistoriska värden som finns i 
respektive miljö.  

De ska användas som underlag tillsammans med andra intressen när 
samlade målbilder för respektive område tas fram, exempelvis i 
Översiktsplanen. 
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Lista över kulturmiljöerna 

1 Vågsäter 2 Dingle stationsmiljö 

3 Ås-Buråsen-Folkesberg 4 Hästhagen-Revet-Skådet 

5 Bärfendal  6 Önne-Sältorna 

7 Knarrevik 8 Torreby 

9 Röd 10 Tungenäset 

11 Munkedals hamn 12 Hensbacka 

13 Kviström 14 Munkedals stationsmiljö 

15 Munkedals bruksmiljö 16 Snipen-Furufjäll-Hästhagen 

17 Torp – Bråland 18 Svarteborg – Köpestad 

19 Långevall-Aspång-
Hermanseröd 

20 Hökärr – Fiskebo 

21 Grinås – Bön – Hult - 
Påstigen 

22 Vaglen-Ellingebo-Näset 

23 Åboland 24 Fisketorp-Långön-Brattönsgård 

25 Torp - Sörbo – Hajum 26 Ulkeröd-Ed-Hultane 

27 Sanne kyrka – Vassbotten 28 Örekilsälvens norra dalgång 

29 Keddebo 30 Kynnefjäll 

31 Kaserna 32 Hällevadsholm 

33 Skottfjället 
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Karta med kulturmiljöerna i Munkedals kommun markerade. Karta av Linnea Nordell.  
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1. Vågsäter

Kort beskrivning: Betespräglat, öppet odlingslandskap med 
koncentration av förhistoriska gravar och en privat begravningsplats. 
Plats för herrgård med lämningar efter järnverk och andra 
vattenkraftsdrivna verksamheter, samt en mjölnarstuga och några 
äldre bostadshus.  

Motivering: Värdefull industrihistorisk miljö i odlingslandskap med 
koncentration av fornlämningar. I miljön finns också värdefull äldre 
bebyggelse.  

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarad 
fornlämningskoncentration, med bibehållet sammanhang i landskapet. 
Fortsatt öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling, med bibehållen 
bebyggelse- och landskapsbild. 

2. Dingle stationsmiljö

Kort beskrivning: Miljön omfattar Dingle stationshus med godsmagasin 
och banvaktarstuga, uppförda i början av 1900-talet. Stationen har ett 
högt och vackert läge med vid utsikt över Dingleslätten och 
Skottfjället. 

Motivering: Välbevarad bebyggelsemiljö som är representativ för 
stationsmiljöer utmed Bohusbanan, och som har en tydlig historisk 
koppling till Dingles framväxt som samhälle.  

Mål och Rekommendation: Bevarad bebyggelsemiljö. Mycket varsam 
bebyggelseutveckling endast i begränsad omfattning. Varsamt 
hanterade byggnader. 

3. Ås – Buråsen – Folkesberg

Kort beskrivning: Välbevarad fornlämningsmiljö med hällristningar, 
gravar och fornborg. Öppet odlingslandskap med hävdade betesmarker 
och bebyggelse i traditionella lägen. Plats för en av Bohusläns 
försvunna medeltidskyrkor.  

Motivering: Mycket värdefull fornlämningsmiljö i öppet odlingslandskap 
med värdefulla hag- och betesmarker. Äldre jordbruksanknuten 
bebyggelse i traditionella lägen. Bevarade kulturlandskapselement som 
stengärdesgårdar, fägata och kvarnlämningar.  

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarad 
fornlämningskoncentration, med bibehållet sammanhang i landskapet. 
Fortsatt öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling. 

4. Hästhagen – Revet - Skådet

Kort beskrivning: Karaktäristisk torpmiljö från 1800-talets andra hälft
med enkelstugor i traditionella bebyggelselägen kring mindre
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dalsänkor. Kuperat odlingslandskap med före detta åker- och 
betesmark. 

Motivering: Välbevarad torpmiljö i småskuret kulturlandskap med 
värdefull äldre bebyggelse. 

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarad torpmiljö. Fortsatt 
öppet landskap. Varsam och begränsad bebyggelseutveckling, med 
bibehållen bebyggelse- och landskapsbild. Varsamt hanterade 
byggnader. 

5. Bärfendal

Kort beskrivning: Bärfendal bjuder på ett dramatiskt landskap med
höga berg som stupar brant ned mot trånga dalgångar med ett öppet
odlingslandskap. Det långa landskapsnyttjandet märks genom
fornlämningarna, den medeltida kyrkan och den välbevarade
kulturhistoriska bebyggelsen. Riksintresse för kulturmiljövården.

Motivering: Mycket värdefullt sockencentrum med medeltida kyrka i 
kulturpräglat odlingslandskap och med lång kontinuitet i 
landskapsutnyttjandet. I miljön finns mycket värdefull och välbevarad 
äldre bebyggelse.  

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bibehållet öppet landskap, 
med bevarad jordbruksbebyggelse samt miljö kring kyrkan och 
bykärnan vid Holma-Orreberg. Bevarade fornlämningar med bibehållet 
sammanhang i landskapet. Mycket varsam bebyggelseutveckling med 
bibehållen bebyggelse- och landskapsbild. Mycket varsamt hanterade 
byggnader. 

6. Önne - Sältorna

Kort beskrivning: Mycket värdefulla beteshävdade strandängar kring
Färlevfjordens inre del. Kommersiellt centrum på landsbygden med
affär, post och kommunikationer. Riksintresse för kulturmiljövården.

Motivering: Mycket värdefulla beteshävdade strandängar. Värdefull 
kommunikations- och handelsmiljö med lång kontinuitet och med 
bevarad handelsbod och poststation.  

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Fortsatt öppet landskap. 
Fortsatt betesdrift är en förutsättning för bevarandet av natur- och 
kulturvärdena på strandängarna. Bevarad bebyggelse vid Älvbacken 
och Önne. Varsam bebyggelseutveckling med bibehållen bebyggelse- 
och landskapsbild.  
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7. Knarrevik

Kort beskrivning: Öppet och betespräglat småskaligt odlingslandskap 
med strandängar, stengärdesgårdar och bryggor. Äldre bostadshus på 
historisk gårdstomt, samt torpstuga och torplämningar. Riksintresse 
för kulturmiljövården.  

Motivering: Välbevarat och mycket värdefullt småbrukslandskap med 
strandängar och med värdefull och autentisk äldre bebyggelse.  

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Fortsatt öppet landskap. 
Varsam bebyggelseutveckling. Bevarade fornlämningar med bibehållet 
sammanhang i landskapet. Bevarade kulturlandskapselement såsom 
som stengärdesgårdar, husgrunder och bryggor.  

8. Torreby

Kort beskrivning: Herrgårdsmiljö med både slott och äldre
herrgårdsbyggnad i parkmiljö med tillhörande arbetarbostäder och
ekonomibyggnader. Område med arkitektritade villor i 1970-talsstil.

Motivering: Mycket välbevarad och komplett herrgårdsmiljö med alla 
typiska beståndsdelar i parkliknande miljö. I miljön finns också 
utmärkande modern bebyggelse.  

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarad herrgårdsmiljön 
med alla sina beståndsdelar, varsamt hanterad. Varsam 
bebyggelseutveckling i anknytning till herrgårdsmiljön med bibehållen 
bebyggelsebild. Varsamt hanterade byggnader. Bevarade 
fornlämningar med bibehållet sammanhang i landskapet. 

9. Röd

Kort beskrivning: Området utgörs av en liten dal på sydvästra 
Tungenäset med bebyggelse samt färjeläge vid Färlevfjorden som före 
1950-talet tillsammans utgjorde en kommunikationspunkt.  

Motivering: Kommunikationspunkt med färjeläge och välbevarad äldre 
bebyggelse i småskaligt odlingslandskap. Värdefull fornlämning i form 
av hällkista. 

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Fortsatt öppet 
odlingslandskap med bevarade värdefulla kulturlandskapselement och 
bebyggelse. Varsam bebyggelseutveckling i begränsad omfattning i 
dessa delar, med bibehållen bebyggelsebild. Varsamt hanterade 
byggnader.  

10. Tungenäset

Kort beskrivning: Fornlämningsmiljö med rikligt med fornlämningar 
från hela förhistorien i ett öppet och välhävdat odlingslandskap. 
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Sockencentrum med medeltida kyrka. Välbevarad äldre 
jordbruksbebyggelse i traditionella lägen.  

Motivering: Mycket värdefull fornlämningsmiljö som inkluderar flera 
framträdande fornlämningar. Värdefullt odlingslandskap med lång 
kontinuitet och med välbevarad jordbruksbebyggelse i traditionella 
lägen. Sockencentrum med medeltida kyrka och prästgård.  

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarade fornlämningar 
med bibehållet sammanhang i landskapet. Bibehållet öppet landskap, 
med bevarad jordbruksbebyggelse. Bevarad miljö kring kyrka, 
sockencentrum och prästgård. Varsam bebyggelseutveckling med 
bibehållen bebyggelse- och landskapsbild. 

11. Munkedals hamn

Kort beskrivning: Miljön vid Örekilsälvens utlopp i Saltkällefjorden
omfattar dels järnväg, kaj och bebyggelse som alla har ett
industrihistoriskt samband med Munkedals bruk, dels torp och
fritidshus från mitten av 1900-talet utmed bergssluttningen på gården
Falebys före detta marker.

Motivering: Värdefulla industrihistoriska lämningar samt värdefull äldre 
bebyggelse. 

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarade brukshistoriska 
lämningar och äldre bebyggelse. Varsam bebyggelseutveckling, med 
bibehållen bebyggelsebild.  

12. Hensbacka

Kort beskrivning: Herrgårdsmiljö med omgivande öppet
odlingslandskap och äldre vägsträckningar. Boplats från jägarstenålder
av högt vetenskapligt värde.

Motivering: Värdefull herrgårdsmiljö med parklikande trädgård och 
omgivande öppet odlingslandskap, samt äldre vägsträckning. Boplats 
från äldre stenåldern av mycket högt vetenskapligt värde.  

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarade fornlämningar. 
Fortsatt öppet landskap. Bevarad herrgårdsmiljö. Varsam 
bebyggelseutveckling kring Hensbacka herrgård.  

13. Kviström

Kort beskrivning: Området bildar en historiskt betydelsefull knutpunkt 
med bro, gästgiveri och tingshus. Passet vid Kviström och bron över 
Örekilsälven har spelat en militärstrategiskt viktig roll under de strider 
som utkämpades på 1600- och 1700-talen. Här finns rester av en äldre 
skansanläggning. 
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Motivering: Mycket värdefullt äldre administrativt centrum som även 
inrymmer välbevarade kommunikations- och militärhistoriska 
lämningar. 

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarad bebyggelse- och 
fornlämningsmiljö. Varsam bebyggelseutveckling, med bibehållen 
bebyggelsebild. Varsamt hanterade byggnader. 

14. Munkedals stationsmiljö

Kort beskrivning: Järnvägsstation för Bohusbanan samt Munkedals
järnvägs nedre station med omgivande affärs- och administrativt
centrum som utgjorde grunden till Munkedals stationssamhälle.

Motivering: Mycket värdefull bebyggelsemiljö som är representativ för 
stationsmiljöer utmed Bohusbanan, och som har en tydlig historisk 
koppling till Munkedals framväxt som samhälle.  

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarad bebyggelsemiljö. 
Mycket varsam bebyggelseutveckling endast i begränsad omfattning. 
Varsamt hanterade byggnader.  

15. Munkedals bruksmiljö

Kort beskrivning: Äldre bruksmiljö av stort industrihistoriskt intresse
utmed Munkedalsälven. Miljön omfattar Munkedals herrgård,
bruksrelaterade arbetarbostäder och anläggningar samt kanalen från
Munkedals bruk och norrut till Björid damm. Riksintresse för
kulturmiljövården.

Motivering: Mycket värdefull bruks- och industrihistorisk miljö som 
även inrymmer värdefull bebyggelse och anläggningar med koppling 
till såväl gamla som nya bruket samt har en tydlig koppling till 
Munkedals framväxt som samhälle. Miljön är ett tydligt exempel på hur 
ett företag kan forma ett samhälle. 

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarad industrihistorisk- 
och bebyggelsemiljö. Varsam bebyggelseutveckling i delar av miljön. 
Varsam hantering av de utpekade byggnaderna.  

16. Snipen – Furufjäll - Hästhagen

Kort beskrivning: Karaktäristisk torpmiljö från 1800-talet med 
enkelstugor och torplämningar i traditionella bebyggelselägen kring en 
mindre dal. Kuperat småskaligt odlingslandskap av åker- och 
betesmark, till viss del igenväxt. 

Motivering: Välbevarad torpmiljö i småskuret kulturlandskap med 
värdefull äldre bebyggelse.  
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Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarad torpmiljö. Fortsatt 
öppet landskap. Varsam och begränsad bebyggelseutveckling, med 
bibehållen bebyggelse- och landskapsbild. Varsamt hanterade 
byggnader. 

17. Torp - Bråland

Kort beskrivning: Herrgårdsmiljöer i öppet odlingslandskap utmed 
Örekilsälven. Bybebyggelse på åsrygg. Värdefulla industrihistoriska 
lämningar efter sågverk, kvarnar och flottning. Stort område med 
gravfält på åsrygg. Riksintresse för kulturmiljövården.  

Motivering: Mycket värdefull industrihistorisk miljö med lämningar 
efter betydande kvarn- och sågverksamhet knuten till Torps herrgård 
och Brålands gård. I miljön ingår även mycket värdefulla 
fornlämningar och ett öppet odlingslandskap samt by på åsrygg med 
äldre bebyggelse.  

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarad fornlämnings-, 
bebyggelse- och industrihistorisk miljö. Fortsatt öppet landskap. 
Varsam bebyggelseutveckling med bibehållen bebyggelsebild.  

18. Svarteborg - Köpestad

Kort beskrivning: Fornlämningar av järnålderskaraktär, kyrkomiljö med 
gästgiveri och skola samt äldre vägsträckning visar på ett landskap 
med lång historia av brukande. Ett öppet och välhävdat 
odlingslandskap framhäver värdena ytterligare.  

Motivering: Mycket värdefull fornlämningskoncentration med flera 
unika drag i anslutning till äldre vägsträckning och medeltida kyrka, 
samt sockencentrum med gästgiveri och skola. Välhävdat 
odlingslandskap med jordbruksanknuten bebyggelse.  

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarade fornlämningar 
med bibehållet sammanhang i landskapet. Fortsatt öppet landskap, 
med bevarad miljö kring kyrkan och den äldre vägsträckningen. 
Varsam bebyggelseutveckling med bibehållen bebyggelse- och 
landskapsbild.  

19. Långevall – Aspång - Hermanseröd

Kort beskrivning: Fornlämningsmiljö med främst gravar och gravfält 
från järnåldern. Enligt traditionen har Aspångs försvunna medeltida 
kyrka legat här. Öppet odlingslandskap med betesmarker och äldre 
vägsträckningar samt jordbruksbebyggelse i traditionella lägen. 

Motivering: Välbevarad fornlämningsmiljö i anslutning till 
odlingslandskap med jordbruksbebyggelse i traditionella lägen. Enligt 
traditionen platsen för en av Bohusläns försvunna medeltida kyrkor. I 
miljön finns välbevarad gårdsbebyggelse. 
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Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarad 
fornlämningskoncentration, med bibehållet sammanhang i landskapet. 
Fortsatt öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling.  

20. Hökärr - Fiskebo

Kort beskrivning: Öppet odlingslandskap med äldre gårdsbebyggelse, 
stenåldersboplatser och fornborg utmed Södra Bullaresjöns västra 
strand.  

Motivering: Välbevarat odlingslandskap med gårdsbebyggelse i 
traditionella lägen med fägator och stengärdesgårdar. Fornlämningar i 
typiska sjönära lägen. I miljön finns välbevarad bebyggelse. 

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Fortsatt öppet 
odlingslandskap med bevarade värdefulla kulturlandskapselement och 
bebyggelse. Varsam bebyggelseutveckling i begränsad omfattning i 
dessa delar, med bibehållen bebyggelsebild. Varsamt hanterade 
byggnader.  

21. Grinås – Bön – Hult - Påstigen

Kort beskrivning: Variationsrikt odlingslandskap i dalgång ned mot 
Kärnsjön med koncentration av förhistoriska gravar, framförallt kring 
Islandsjön. Landskapet innehåller jordbruksbebyggelse i traditionella 
lägen och en välbevarad torpmiljö, liksom en av Bohusläns första 
bilvägar.  

Motivering: Välbevarad fornlämningsmiljö, med framför allt 
förhistoriska gravar, i ett karaktäristiskt öppet odlingslandskap med 
bebyggelse i traditionella lägen. I miljön finns värdefull bebyggelse. 

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarade fornlämningar 
med bibehållet sammanhang i landskapet. Fortsatt öppet landskap. 
Varsam bebyggelseutveckling, med bibehållen bebyggelse- och 
landskapsbild. 

22. Vaglen – Ellingebo - Näset

Kort beskrivning: Området utgörs av en äldre jordbruksmiljö med 
fornlämningar och odlingslandskap i sydöstra kanten av Kynnefjäll med 
en angränsande del av Örekilsälvens dalgång.  

Motivering: Välbevarad kulturlandskaps- och fornlämningsmiljö med 
jordbruksbebyggelse i traditionella lägen. I miljön finns värdefulla 
lämningar som stenhägnader och vägsträckningar. 

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarade fornlämningar 
med bibehållet sammanhang i landskapet. Fortsatt öppet landskap. 
Varsam bebyggelseutveckling, med bibehållen landskaps- och 
bebyggelsebild. 
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23. Åboland

Kort beskrivning: Ett öppet och varierat odlingslandskap med 
gårdsbebyggelse utmed skogskanterna. Här finns även fornlämningar, 
en äldre vägsträckning samt en fältspatsgruva. 

Motivering: Välbevarad odlingslandskaps- och fornlämningsmiljö med 
bebyggelse i traditionella lägen samt industrihistoriskt inslag i form av 
fältspatsgruva. 

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarade fornlämningar 
med bibehållet sammanhang i landskapet. Fortsatt öppet landskap. 
Varsam bebyggelseutveckling, med bibehållen bebyggelse- och 
landskapsbild. 

24. Fisketorp – Långön - Brattönsgård

Beskrivning: Öppen och kuperad långsträckt dalgång med kyrka och 
jordbruksbebyggelse i traditionella lägen på öar i landskapet. 
Backstugelämningar utmed lång fägata under Långön. Tidig industriell 
verksamhet under socknens största egendom, Brattönsgård. 
Centrumbildning vid Fisketorp med skolhus, ålderdomshem och 
affärer. 

Motivering: Mycket värdefullt odlingslandskap med kyrka på medeltida 
kyrkplats och relativt välbevarad jordbruksbebyggelse i traditionella 
lägen. Bevarade lämningar efter industriell verksamhet under socknens 
största egendom, Brattönsgård. För landsbygden betydelsefull 
centrumbildning vid Fisketorp med bevarade skolhus, ålderdomshem 
och affärer. Värdefulla lämningar efter backstugebebyggelse utmed 
fägata med karaktär av tåbebyggelse.  

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarade fornlämningar 
och bebyggelselämningar med bibehållet sammanhang i landskapet. 
Bevarad centrumbildning och miljö kring kyrkan med varsamt 
hanterade byggnader. Fortsatt öppet landskap med bevarade 
kulturlandskapselement. Varsam bebyggelseutveckling med bibehållen 
bebyggelse- och landskapsbild.  

25. Torp – Sörbo – Hajum

Kort beskrivning: Öppet odlingslandskap med förhistoriska gravar och 
gårds- och bymiljöer med lång kontinuitet av brukande. 
Kommunikationshistorisk miljö med gästgiveri, stenvalvbro och äldre 
vägsträckning.  

Motivering: Mycket värdefull fornlämningsmiljö i öppet odlingslandskap 
med välhävdade hag- och betesmarker. Äldre jordbruksanknuten 
bebyggelse i traditionella lägen. Bevarade kulturlandskapselement som 
stengärdesgårdar och fossil åkermark. Värdefull 
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kommunikationshistorisk miljö med gästgiveri, väg, stenvalvbro och 
kvarnlämning. I miljön finns också mycket välbevarad bebyggelse. 

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarad 
fornlämningskoncentration, med bibehållet sammanhang i landskapet. 
Fortsatt öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling med bibehållen 
bebyggelse- och landskapsbild. Varsamt hanterade byggnader.  

26. Ulkeröd – Ed – Hultane

Kort beskrivning: Öppet odlingslandskap kring Lerdalsälvens lopp med 
gårdsstrukturer utmed dalgångarnas sidor. Fornlämningskoncentration 
med bland annat hällkista och fornborg.  

Motivering: Välbevarad fornlämningsmiljö, med en hällkista som en av 
de viktigare lämningarna, i ett karaktäristiskt öppet odlingslandskap 
med bebyggelse i traditionella lägen.  

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarad 
fornlämningskoncentration, med bibehållet sammanhang i landskapet. 
Fortsatt öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling.  

27. Sanne kyrka – Vassbotten

Kort beskrivning: Öppet och böljande odlingslandskap kring 
Sannesjöns södra del med fornlämningar, kyrkomiljö och 
jordbruksbebyggelse.  

Motivering: Välbevarad odlingslandskaps- och fornlämningsmiljö i 
inlandet med kyrka och bebyggelse i traditionella lägen.  

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Fortsatt öppet landskap, 
med bevarad miljö kring kyrkan. Bevarade fornlämningar med 
bibehållet sammanhang i landskapet. Varsam bebyggelseutveckling 
med bibehållen bebyggelse- och landskapsbild. 

28. Örekilsälvens norra dalgång

Kort beskrivning: Dalgångslandskap som formats av Örekilsälvens lopp 
samt av odling och bete, med kyrka och jordbruksbebyggelse i 
traditionella lägen. Fornlämningskoncentration med främst gravar i 
typiska lägen för Bohusläns inland. Riksintresse för kulturmiljövården.  

Motivering: Mycket värdefull odlingslandskaps- och fornlämningsmiljö, 
samt värdefull kyrkomiljö och jordbruksbebyggelse med lång 
kontinuitet i landskapsutnyttjandet. Kommunikationshistoriskt viktig 
knutpunkt och vägsträckning. I miljön finns välbevarad bebyggelse. 

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarad 
fornlämningskoncentration, med bibehållet sammanhang i landskapet. 
Fortsatt öppet landskap, med bevarad jordbruksbebyggelse och miljö 
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kring kyrkan. Varsam bebyggelseutveckling med bibehållen 
bebyggelse- och landskapsbild.  

29. Keddebo

Kort beskrivning: En mindre jordbruksbygd vid östra stranden av 
Södra Kornsjön på Kynnefjäll med äldre bebyggelse samt ett 
småskaligt odlingslandskap. 

Motivering: Välbevarat småskaligt odlingslandskap med välbevarad 
äldre bebyggelse. I miljön finns en fornlämning i typiskt sjönära läge. 

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Fortsatt öppet landskap. 
Varsam bebyggelseutveckling, med bibehållen bebyggelse- och 
landskapsbild. Varsamt hanterade byggnader. Bevarade fornlämningar 
med bibehållet sammanhang i landskapet.  

30. Kynnefjäll

Kort beskrivning: Två separata bebyggelsemiljöer på det höglänta 
Kynnefjällsområdet, fjällgårdarna Östra och Västra Fjället respektive 
Kasebo. I Kasebomiljön ingår även kvarnlämningar samt 
Vaktarekullen, där de boende på Kasebo via ett torn hade som 
uppdrag att hålla utkik efter skogsbränder.  

Motivering: Välbevarade och mycket värdefulla små gårdsmiljöer i 
fjällandskap med mycket välbevarad äldre bebyggelse. I miljön finns 
värdefulla lämningar som fossil åkermark, fägator och kvarnlämningar. 

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarade 
bebyggelsemiljöer. Mycket varsam bebyggelseutveckling endast i 
begränsad omfattning. Mycket varsamt hanterade byggnader. Fortsatt 
öppet landskap kring Kasebo. Bevarade kulturlandskapselement som 
stengärdesgårdar och fossil åkermark. Bevarade fornlämningar med 
bibehållet sammanhang i landskapet.  

31. Kaserna

Kort beskrivning: Välbevarad torpmiljö vid sjön Vassbotten som var 
filosofen Pontus Wikners barndomshem. Flottningslämningar och två 
broar vid Vassbottens utlopp i Munkedalsälven. Fyndrika boplatser från 
äldre stenålder med högt vetenskapligt värde. 

Motivering: Välbevarad torpmiljö med personhistoria samt broar och 
flottningslämningar, som tillsammans med boplatser från stenåldern 
speglar äldre tiders varierade resursnyttjande utmed Munkedalsälven. 
I miljön finns välbevarad och värdefull bebyggelse.  

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarad bebyggelsemiljö. 
Bevarad fornlämningskoncentration samt bevarade flottningslämningar 
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och broar. Varsam bebyggelseutveckling. Varsamt hanterade 
byggnader. 

32. Hällevadsholm

Kort beskrivning: En tvådelad miljö vars södra utbredning omfattar 
delar av ett stationssamhälle med omgivande affärsbebyggelse samt 
villa- och verksamhetsbebyggelse från mitten av 1900-talet. Här finns 
också Steneheds gravfält och andra fornlämningar från järnåldern. Den 
norra utbredningen inrymmer stenindustrilämningar, äldre 
vägsträckning samt lastageplats vid Bohusbanan. 

Motivering: Värdefull bebyggelsemiljö representativ för stationsmiljöer 
utmed Bohusbanan, och som har en tydlig historisk koppling till 
Hällevadsholms framväxt som samhälle. I miljön finns värdefull 
samhälls- och näringsbebyggelse från tiden omkring sekelskiftet 1900 
fram till 1950-1960-talen samt värdefulla industrihistoriska lämningar. 
I miljön finns dessutom mycket värdefulla fornlämningar.  

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarad station, 
gårdsbebyggelse och utpekad bebyggelse från 1900-talets första hälft. 
Bevarade stenindustrilämningar. Mycket varsam bebyggelseutveckling 
i anknytning till stenbrotten. Varsam hantering av de utpekade 
byggnaderna. Bevarad fornlämningsmiljö. 

33. Skottfjället

Kort beskrivning: Höglänt fjällområde med många välbevarade 
torplämningar, främst från 1800-talet, samt enstaka bevarade äldre 
hus. Lämningar från utmarksbruket, exempelvis stengärdesgårdar, 
kolningsgropar och torvtorkningshus. 

Motivering: Stort antal välbevarade och mycket värdefulla 
torplämningar i fjällandskap med inslag av autentisk äldre bebyggelse. 
I miljön finns välbevarade lämningar knutna till torpen och 
utmarksbruket som stenhägnader, torvtorkningslador och fossil 
åkermark. Sammantaget speglar miljön livsvillkoren för många torpare 
för 100–200 år sedan. 

Mål och Rekommendation för kulturvärden: Bevarade torplämningar 
och äldre bebyggelse. Varsam bebyggelseutveckling, i skogsmiljön 
endast i mycket begränsad omfattning. Bevarade fornlämningar med 
bibehållet sammanhang i landskapet. Fortsatt varsamt skogsbruk. 
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Strategi för långsiktigt 
kulturmiljöarbete i Munkedal 

För en kommun som Munkedal är kulturmiljöerna en oskiljaktig del av 
identiteten och attraktionskraften. Väl vårdade och tillgängliggjorda 
utgör kulturmiljöer en resurs både för identitetsskapande och för 
utveckling, såväl för besöksnäring som föreningsliv. 

Kulturmiljöerna är inte statiska, de förändras över tid. De påverkas av 
generella förändringar i samhället och ”tidens gång”, men de kan 
också påverkas av specifika insatser, exploateringar eller andra 
åtgärder.  

Det är en resurs som måste brukas, förvaltas och låta förändras på ett 
hållbart sätt, så att man kan bibehålla de värden som gör miljöerna 
uppskattade och ger dem dess karaktär.  

Kulturmiljöer - en resurs i kommunal utveckling 

Arbetet med kulturarv och kulturmiljöfrågor handlar om utveckling, 
bruk och bevarande. Detta kan för Munkedal fångas i ett strategiskt 
ställningstagande:  

Kulturmiljöerna är en del av Munkedals identitet och attraktion. 
Munkedals kulturmiljöer ska därför vara väl omhändertagna, 
angelägna och tillgängliga för alla. Munkedals kulturmiljöer är 
en resurs för kommunens långsiktiga utveckling. 

Ställningstagandet består av flera delar: 

 Kulturmiljöerna är en del av Munkedals identitet och
attraktion. Kulturhistorien och dess miljöer bygger tillsammans
med natur, näringsliv, kulturliv med mera upp den komplexa
helhet som utgör identiteten för Munkedals kommun.
Kulturmiljöerna är också viktiga komponenter i det som gör
kommunen attraktiv.

 Kulturmiljöerna ska vara väl omhändertagna. För att
kulturmiljöerna ska kunna fortsätta vara en resurs, måste de tas
om hand, vilket dels handlar om vård och skötsel, dels om att
de hanteras varsamt i frågor om planering och byggande. Därför
finns en tydlig koppling till både långsiktiga
samhällsplaneringsfrågor som löpande hantering i frågor om
bygglov och detaljplaner.

 Kulturmiljöerna ska vara angelägna och tillgängliga för
alla, och en resurs för kommunens långsiktiga utveckling.
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För att man ska kunna och vilja ta del av kulturmiljöerna måste 
man ha en relation till dem, och de bör också vara möjliga att 
besöka och att förstå. Bäst relation får man om de kan brukas: 
Som upplevelse, för undervisning och kunskapsförmedling, och 
för utveckling.  

Målbilden tar stöd i de nationella kulturmiljömålen 

Denna målbild ansluter till de nationella kulturmiljömålen från 2014. 
Enligt dessa ska arbetet med kulturmiljöer främja 

 Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som
bevaras, används och utvecklas.

 Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att
förstå och ta ansvar för kulturmiljön.

 Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam
källa till kunskap, bildning och upplevelser.

 En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att
kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Det första målet innebär att kulturmiljöerna ska spegla hela samhällets 
historia, och att de ska tas om hand och brukas för lokal utveckling. 
De andra och tredje målen innebär att människor ska göras delaktiga i 
arbetet med att ta om hand och utveckla kulturmiljöerna, som också 
ska göras tillgängliga för alla och nyttjas exempelvis i 
skolundervisning. Det fjärde målet innebär att kulturmiljöfrågor ska 
vara en integrerad och jämbördig del i framtida samhällsutveckling. 

- Munkedals kulturmiljöer är väl omhändertagna

Delmål: 

 Kulturmiljöfrågorna hanteras i planeringen jämbördigt med
andra allmänna intressen.

 Det finns ett aktuellt och uppdaterat kulturmiljöunderlag.
 Det finns handläggarstöd för kulturmiljöerna som ger effektiv

handläggning.
 Fastighetsägare har tillgång till den information som behövs för

att tillvarata kulturvärden.

Kulturvärden är ett av de allmänintressen som pekas ut i miljöbalken, 
och de behöver därför hanteras jämbördigt med andra intressen i 
samhällsplaneringsfrågor. 

För en kommun som Munkedal är det en utmaning att med rimlig 
arbetsbelastning hantera de många intressen som påverkar den 
framtida utvecklingen. Därför behövs också aktuella och effektiva 
handläggarstöd i kulturmiljöfrågor, liksom rutiner för att få in 
kulturhistoriska bedömningar tidigt i processerna. 
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Ansvaret för att ta hand om kulturarvet är gemensamt och delas av 
alla, var och en utifrån sitt ansvarsområde: Allmänhet, föreningsliv, 
fastighetsägare, kommun, och stat. Det är därför viktigt med 
information tillgänglig för att stötta fastighetsägare i att göra rätt. 

- Munkedals kulturmiljöer är angelägna och tillgängliga
för alla

Delmål: 

 Kulturmiljöerna är tillgängliggjorda genom vård och information,
till nytta för såväl allmänhet som besöksnäring.

 Kulturmiljöerna används som utbildningsresurs.
 Kulturarvsföreningar är involverade i kulturmiljöarbetet.

Det måste vara möjligt att besöka kulturmiljöerna, både fysiskt och 
digitalt, och ta del av de upplevelser de ger. Det innebär vård- och 
informationsinsatser. Det är viktigt att miljöerna och informationen om 
dem kan nyttjas exempelvis i skolundervisningen, för att göra dem 
angelägna för nya generationer. Därför behövs material som underlag 
för skolans arbete. Det är också viktigt att det finns en delaktighet i 
hur kulturmiljöarbetet bedrivs, och här är de lokala 
kulturarvsföreningarna en resurs att bygga vidare på.  

- Munkedals kulturmiljöer är en resurs för långsiktig
utveckling

Delmål: 

 Ett aktivt arbete med kulturmiljöer som positiv utvecklingsfaktor
för såväl näringsliv som föreningsliv.

 Tillgängliggör kulturmiljöer genom vård och information.

Kultur och natur är kommunens två fokusområden i arbetet med 
besöksnäringen, som är en viktig näringsgren för Munkedal. Därför 
finns en naturlig koppling mellan kulturmiljöarbetet och arbetet med 
utvecklingsfrågor. Kulturmiljöerna är en viktig beståndsdel i det som 
gör en plats attraktiv.  

Därför behöver både besöksnäringens aktörer, besökare och 
kommuninvånare på ett enkelt sätt få tillgång till platsernas historia. 
Man behöver också ha åtkomst till sådana historiska platser som inte i 
sig själva är enkelt tillgängliga. 

Kulturmiljöer i ett förändrat klimat 

Delmål: 
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 Klimatanpassningsåtgärder som berör kulturmiljöer sker med
hänsyn till miljöernas kulturvärden.

 Vid analyser inför klimatanpassningsåtgärder som berör
kulturmiljöer ska kulturvärden finnas med bland de kriterier eller
faktorer som ingår i analysen, och kulturhistorisk kompetens
medverka i processen.

 Flexibilitet i val av lösningar ska så långt möjligt tillämpas.

Kulturmiljöer och andra kulturlämningar kommer att påverkas av 
klimatförändringarna. Hur och när detta blir påtagligt varierar med 
vilken typ av kulturmiljö eller objekt det är frågan om. Även 
naturgeografin spelar in, låglänta strandpartier påverkas exempelvis 
mer av havsnivåhöjningar än vad brantare kustpartier gör. 

Merparten av påverkan ligger ett antal år fram i tiden, exempelvis 
havsnivåhöjningen går inledningsvis relativt sakta, för att accelerera 
efter omkring 2050. Se vidare bilaga 1 för utförligare analys hur 
klimatförändringar kan komma att påverka kulturmiljöerna i Munkedals 
kommun. 

Sammanfattningsvis visar analysen att klimatförändringarnas påverkan 
på kulturarvet i Munkedals kommun kan bedömas som måttlig. 
Havsnivåhöjningarnas effekter blir exempelvis begränsad i Munkedal, 
eftersom det finns relativt få kulturlämningar eller bebyggelse i sådana 
vattennära lägen som blir direkt påverkade av detta.  

Munkedal har förhållandevis stora arealer med skog och 
odlingslandskap, det vill säga produktionsmarker. Kulturlämningar i 
dessa lägen kommer påverkas löpande av förändringar i bruket av 
dessa marker, men här är klimatförändringarna endast en del av de 
förändringsfaktorer som styr utvecklingen.  
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Andra relevanta strategiområden 
Visionsdokument 

Ett visionsdokument är ett överordnat styrdokument, som visar på ett 
önskvärt framtida tillstånd, och därmed på verksamheternas inriktning. 
Denna inriktning ska återfinnas och fördjupas eller förtydligas i övriga 
styrdokument.  

I visionen fångar man upp vilka tillgångar inom kommunen som är 
viktiga att vårda och utveckla, tillsammans med de frågor som rör 
framtiden. 

Kulturmiljöfrågorna är i detta sammanhang relevanta för de delar av 
kommunens vision som handlar om att invånare ska må bra och trivas 
med livet och känna sig stolta, ha en kreativ och spännande miljö, 
kunna vara delaktiga, och att tillväxten sker på ett hållbart sätt.  

Kulturmiljöerna utgår också en del av det mervärde som finns i 
utgångpunkten för Munkedals visionsdokument: ”Munkedal – mer av 
livet”. 

Den historiska förankring som kulturmiljöerna kan förmedla är en del i 
det livslånga lärandet. De upplevelser som kulturmiljöerna kan ge blir 
en del av ett varierande utbud inom natur, kultur och fritid. 
Kulturmiljöernas behov av en varsam utveckling är en tillgång i arbetet 
med ett hållbart samhälle, där man tar vara på de resurser som finns. 

Strategier för konst, offentlig miljö och Gestaltad livsmiljö 

En del av kulturmiljöernas innehåll berör frågor om arkitektur, 
gestaltning och det offentliga rummet. Det gäller oftast 
bebyggelsemiljöer, men i Munkedal har man också arbetat med 
offentlig konst också i andra typer av kulturmiljöer. 

Dessa frågor är aktuella inte minst inom politikområdet Gestaltad 
livsmiljö. Gestaltad livsmiljö fokuserar på hur arkitektur, form och 
design på olika sätt formar samhället och invånarens vardag och hur 
de kan bidra till att lösa samhällets utmaningar. 2018 antogs ett nytt 
nationellt mål för arkitektur, form och design: 

”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och 
mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, 
där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den 
gemensamma miljön. Det ska uppnås genom att: 

 hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska
överväganden,

 kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids,
 det offentliga agerar förebildligt,
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 estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara
och utvecklas,

 miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och samarbete
och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt.

Arkitektur och estetisk utformning är naturligtvis en viktig del av detta, 
men frågan är större och handlar också om demokrati och social 
inkludering, om tillgänglighet, om barnperspektiv, om kulturhistoriska 
värden, om tätort och landsbygd, om offentlig konst, om kreativa 
miljöer, och om samhällsplanering i stort.  

Att ha en strategi för att hantera kulturvärden är en del i att skapa en 
god gestaltad livsmiljö för kommunens invånare och besökare. 
Omhändertagandet av kulturmiljövärden har stor betydelse för att 
uppnå hållbara och attraktiva livsmiljöer. Det gäller både hur framtida 
bebyggelse placeras och utformas och om hur man tar hand om och 
utvecklar befintlig miljö och bebyggelse. Dessa frågor behöver därför 
vara integrerade och tas till vara i plan- och byggprocesser. 

Ett mål kan vara att skapa goda processer för den samverkan mellan 
olika intressen och professioner som krävs för att uppnå bra resultat. 
Det gäller naturligtvis inte enbart för kulturmiljörelaterade frågor. En 
omsorgsfullt gestaltad livsmiljö är en tillgång var den än kan skapas. 

Strategier för näringsliv, turism och besöksnäring 

Kulturvärden är en tillgång och resurs inom turism och besöksnäring, 
och därmed också för den del av näringslivsstrategier som berör dessa 
delar av näringslivet. 

Detta gäller i synnerhet för ett landskap som Bohuslän, för vilket 
besöksnäringen är en viktig del av näringslivet. Kulturmiljöerna är ofta 
en del av det som bygger attraktionen när man arbetar med att 
utveckla en destination. Det kan vara så att historien och de bevarade 
lämningarna är en direkt del av besöksmålets innehåll, men det kan 
också vara så att kulturmiljöerna mer indirekt är med och skapar den 
atmosfär och upplevelse som är en del av besöksmålets attraktion.  

Strategier för friluftsliv 

Många kulturmiljöer är en tillgång också för det rörliga friluftslivet. 
Även naturmiljöer är en resurs i detta sammanhang, och framförallt 
finns det ofta en kombination av natur- och kulturvärden som gör 
miljöerna attraktiva för friluftslivet. Iordningställande för friluftslivet 
innebär därför också att man tillgängliggör natur- och kulturvärden för 
allmänheten. 
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Kulturmiljöer i ett förändrat klimat 

För att kunna se kulturmiljöfrågan också i ett klimatperspektiv, har 
klimatförändringarnas påverkan på kulturmiljöerna belysts utifrån 
tillgängliga prognoser för framtida klimat i Sverige. 

Generellt 

Klimatförändringarna kommer successivt att på olika sätt påverka 
planeringsförutsättningarna för flertalet samhällssektorer. Så även 
kulturmiljöfrågorna. Dels är det själva klimatförändringarna, och dels 
är det de åtgärder vi gör för att antingen bromsa klimatförändringarna 
eller för att hantera deras effekter.  

Effekterna av klimatförändringarna kommer att variera för olika 
kommuner, beroende på det geografiska läget i landet och på hur 
naturgeografin ser ut lokalt. 

Därför finns i inledningen av denna analys en beskrivning av hur det 
framtida klimatet troligen kommer att bli. Underlaget för denna 
prognos är det material kring framtidens klimat som finns tillgänglig 
via SMHI på sidan www.smhi.se/klimat/ . Precis hur utvecklingen 
faktiskt blir beror på flera faktorer, inte minst i vilken takt utsläppen av 
växthusgaser kan minskas. Beskrivningarna nedan ska därför inte ses 
som precisa, utan som trender hur förändringarna kommer att bli. 

Som underlag för bedömning hur kulturarvet kommer påverkas av 
klimatförändringarna finns utredningen ”Kulturarv för framtida 
generationer – Med klimatperspektiv på Västsveriges kulturarv” 
(Länsstyrelsens rapport 2016:48) kompletterat med kommunvis 
genomgång (Länsstyrelsens rapport 2016:48 bilaga 2). 

Analysen utgår från tidshorisonten 2100 och utgår från 
utsläppsscenariot RCP8,5. Den är gjord med hjälp av de klimatdata 
som SMHI tillhandahåller, dels som uppdaterade kartskikt och 
scenarier via SMHI:s hemsida, dels via länsvisa rapporter. För det 
framtida klimatet i Västra Götaland finns ”Framtidsklimat i Västra 
Götalands län − enligt RCP-scenarier” (SMHI Klimatologi Nr 24, 2015) 
med komplettering av framtida havsnivåer ”Framtida havsnivåer i 
Sverige” (SMHI Klimatologi Nr 48, 2017), och ”Data för framtida 
medelvattenstånd per kustkommun” (SMHI 20180123).  

Nya eller uppdaterade rapporter och underlag utkommer löpande. 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en sammanställning av 
tillgängliga underlag i rapporten ”Riskanalyser i ÖP - 
planeringsunderlag och förslag på metoder” (Rapport 2020:10). 

41



 Förslag till Kulturmiljöstrategi för Munkedals kommun 2022-06-30 

Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 37 

Problemområden orsakade av 
klimatförändringarna 

I Västsverige som helhet (Västra Götalands och Hallands län) har 
följande problemområden identifierats, som direkt eller indirekt 
påverkar kulturarvet:  

 Stigande havsnivå, med åtföljande nya översvämningsnivåer

 Höga flöden och nivåer i sjöar och vattendrag, orsakade av ökad
nederbörd, med åtföljande översvämningar, erosion och ökade
skredrisker.

 Den påverkan i tätortsmiljöer på de samlade kulturvärdena som
kan bli effekten av såväl klimatförändringarna själva, som av
klimatanpassningsåtgärder.

 Ökade risker för sårbara historiska byggnader, liksom ökade
risker för arkiv och samlingar som finns i byggnader som
påverkas av klimatförändringarna.

 Det biologiska kulturarvet påverkas. Förändrade
växtförutsättningar, i form av högre medeltemperaturer, längre
växtperioder, ökad årsnederbörd, torrare somrar mm, kanske
också förändrat växtmaterial, kommer påverka
förutsättningarna för att bibehålla önskade utseenden på
kulturhistoriskt värdefulla kulturlandskap, parker och
trädgårdar.

 Kulturhistoriskt värdefulla objekt och lämningar som finns i
skogs- och jordbrukslandskap kommer indirekt att påverkas, i
och med att förutsättningarna för produktionens bedrivande
kommer att förändras, t ex genom allt blötare marker med risk
för körskador, etc.

Framtida klimat inom Munkedals kommun 

Generellt kommer det framtida klimatet i Västsverige präglas av en 
högre havsnivå, ökad nederbörd, samt några grader genomsnittlig 
högre temperatur. Dessutom följdeffekter av detta.  

De västliga och lägre delarna i Munkedals kommun kommer att ha ett 
mer kustnära lite mildare klimat, medan de östliga och ofta lite högre 
belägna delarna ett lite svalare inlandsklimat.  

Temperatur 

Temperaturhöjningen innebär flera saker. Den mest påtagliga 
förändringen är de mildare vintrarna. Snö som ligger kvar kommer bli 
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mindre vanligt, och en större del av nederbörden under vintern 
kommer att falla som regn. Likaså kommer tjäle att vara mer sällsynt, 
med åtföljande problem att exempelvis köra ut virke ur skogen. 
Förändringen kommer troligtvis att vara något större i de inre östliga 
delarna av kommunen, jämfört med idag. 

Dessutom kommer det att vara fuktigt i luften under större del av 
vinterhalvåret, när perioderna med minusgrader (och därmed torr luft) 
kommer vara färre. Det kan påverka utvecklingen av exempelvis 
påväxt på byggnader av till exempel svartmögel och alger. 

Temperaturhöjningen leder också till att den temperaturmässiga 
växtperioden kommer att förlängas jämfört med hur det varit hittills, 
med i storleksordningen ungefär en månad fram till 2050 och omkring 
två månader 2100, med variationer inom kommunens olika delar.  

Nederbörd 

Det kommer vara en påtaglig ökning av årsmedelnederbörden, det vill 
säga medelvärdet för hela årets nederbörd. Ökningen kommer dock 
vara störst under vinterhalvåret, liksom i höglänta områden. En 
avsevärt mindre mängd nederbörd kommer, som nämnts ovan, att 
falla som snö.  

Dessutom kommer det bli fler sammanhängande perioder med regn. 
Samtidigt kommer troligen också sammanhängande perioder utan 
regn att bli vanligare, särskilt under sommarhalvåret. Sammantaget 
leder detta till en successivt mer ”polariserad” nederbördssituation, 
med både mycket regniga perioder och torrperioder. Torrperioder 
kommer att uppträda främst under sommarhalvåret. 

Detta är alltså medelvärden sett över flera år. Det kommer fortsatt att 
vara stora variationer mellan enskilda år. 

Flöden i vattendrag 

Minskade snömängder tillsammans med ökade regnmängder under 
vinterhalvåret innebär att perioden med vårflod efter snösmältningen 
kommer att minska i betydelse och försvinna helt under många år. I 
stället kommer flödena i vattendrag vara mer direkt kopplade till 
nederbörden. Problematiskt höga flöden med tillhörande risker för 
såväl översvämningar som skred kommer bli vanligare. 

Havsnivåhöjning 

Havet längs Bohuskusten kan komma att stiga med 0,7 – 0,8 m fram 
till år 2100, kanske mer. Själva havsnivån beräknas höjas med i 
storleksordningen en meter, men motverkas något av landhöjningen. 
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Effekterna av detta varierar med hur topografin ser ut. Vid låglänta 
strandområden blir påverkan större, dvs en större yta påverkas, 
jämfört med mer branta partier. 

Påverkan på kulturarvet i Munkedal 

Generellt 

En närmare beskrivning inom de olika typerna av klimateffekter och 
vilka miljöer eller objekt som påverkas följer här nedan.  

Problem på grund av höga flöden i sjöar och vattendrag 

Ökade nederbörd, liksom fler sammanhängande perioder med 
nederbörd, kommer öka de tillfällen då det är höga nivåer i sjöar och 
vattendrag, med åtföljande översvämningar. Det blir också fler 
tillfällen med kraftigare flöden i vattendragen. Som nämnts ovan 
kommer dock tillfällen med vårflod att minska. 

Detta kan vara problematiskt för kulturlämningar som ligger i 
anslutning till sjöar och vattendrag. Det kan vara kvarn- och 
såglämningar, men också äldre lämningar. Många av dessa lämningar 
är inte registrerade.  

Problematiken kan vara att de drabbas av översvämning, men också 
att de vid höga flöden då de kan hotas av erosion och skred. 
Kulturlämningar i anslutning till vattendrag kan också utgöra hinder för 
fri vattenväg. När det finns skredrisker kan kulturlämningar också 
påverkas av skredsäkringsåtgärder. 

I Munkedals kommun kan påverkan på kulturarvet bedömas som 
måttlig utifrån tillgängliga data. Det finns visserligen höga skredrisker 
på flera platser, men relativt få kulturlämningar finns inom dessa 
områden. Genom kommunen rinner Örekilsälven och Munkedalsälven, 
ett vattensystem som kartlagts för höga flöden och nivåer enligt MSB:s 
landsomfattande bedömning av betydande översvämnings-risker. 
Längs dessa vattendrag kan följande problematik identifieras vad 
gäller översvämningar: 

 I Örekilsälvens övre dalgång ner till Kärnsjön är det främst de
låglänta stränderna som påverkas. Här finns boplatser, bland
annat vid Gunnarsbo naturreservat, som vid höga nivåer och
höga flöden riskerar att erodera. Vid biflöden Hajumsälven, vid
Sörbo, finns en stenvalvbro.

 Den nuvarande såganläggningen vid Lilla Röd (Väster om
Hedekas) kan påverkas av höga nivåer och flöden.

 I Kärnsjöns strandkanter finns flera boplatser som kan påverkas
vid höga nivåer. I dess södra del, liksom i Örekilsälvens nedre
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del, finns ett flertal flottningslämningar i strandkant och 
vattenbryn, som kan påverkas av framför allt höga flöden. Vid 
Borgmästarbruket och Brålandsfallet finns lämningar i direkt 
anslutning till vattenfåran. 

 Omformuleringsförslag: I Viksjön, som ingår i Munkedalsälvens
system, finns flottningslämningar som kan påverkas. Där finns
också låglänta strandängar, vid Vågsäter, som kan
översvämmas.

 När det gäller risker för skred och erosion kan följande
problematik identifieras i Munkedals kommun:

 I kommunen finns flera skredkänsliga områden, inte minst i
anslutning till Örekilsälven. Det finns hög risknivå längs
Örekilsälvens hela lopp, inklusive biflöden, som riskerar att
påverka kulturmiljöer och kulturlämningar utmed hela
sträckningen. Två riksintresseområden finns längs älven,
riksintresset Örekilsälvens dalgång i den övre delen av loppet
och Torp-Munkedal i den nedre delen.

 Vid Hensbacka kan det uppstå risker för skred i Åsanebäcken
kring Hensbacka herrgård vid kraftiga regn. Framförallt är det
då Hensbackaboplatsen (som är en av de äldsta
stenåldersboplatserna i Bohuslän) som riskerar att påverkas.

Påverkan på historiskt värdefulla byggnader 

All bebyggelse kommer påverkas främst av att klimatet blir fuktigare, 
och så även kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det är framförallt de 
ökande nederbördsmängderna, med risker för läckage och därmed 
tydligare krav på fungerande avvattning och löpande underhåll. Likaså 
det faktum att det under en större del av året kommer vara fuktigt och 
med dålig uttorkning. Mögel- och algpåväxt kommer att gynnas av 
detta, liksom även mer allvarliga angrepp av röta eller skadegörare. 

Merparten av dessa problem kommer att hanteras inom ramen för 
löpande underhåll och reparationer. Det blir då viktigt att detta görs 
varsamt och med hänsyn till bebyggelsens kulturvärden, så att inte 
byggnadernas utseende och karaktär påverkas mer än nödvändigt. 

En mindre andel av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen är mer 
känslig, eller mer utsatt än andra genom exempelvis sin placering. 
Byggnader nära vatten och med en nästan konstant fuktig miljö är ett 
exempel, ålderdomliga byggnader på en hembygdsgård ett annat. Det 
kan också röra sig om känsliga interiörer som absolut inte får drabbas 
av inträngande vatten, även om byggnaden i övrigt är mer tålig. 
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I Munkedals kommun bedöms riskerna för direkt påverkan vara 
begränsad till ett mindre antal byggnader: 

 Båda badhusen till Torreby slott kan påverkas av framtida
översvämningar.

 Svarteborgs kyrka, kan få problem pga framtida ökad
nederbörd, där otätheter i yttertaket riskerar orsaka skador på
det målade innertaket.

Den mer generella frågan om ökat underhållsbehov, 
avvattningssystem etc, och hur dessa lösningar kan påverka 
kulturvärden är viktig att vara medveten om. Sådana åtgärder 
omfattas exempelvis av Plan och Bygglagens varsamhetskrav i både 8 
kap 17§ (ändring) och 8 kap 14§ (underhåll), oavsett om åtgärderna 
är bygglovspliktiga eller ej. 

Påverkan på historiskt värdefulla kulturlandskap, parker och 
trädgårdar 

Förutsättningarna för skötsel av kulturpräglade odlingslandskap med 
särskilt höga kulturvärden kommer att förändras. Detta är ofta inte de 
reguljära odlingsmarkerna, utan mindre områden som anses särskilt 
värdefulla. Ibland är de delar i naturreservat. 

För dessa marker är det viktigt att de specifika värden och karaktärer 
som finns också kan bibehållas utan allt för stora förändringar. Detta 
kan bli svårare, exempelvis när risken för igenväxning ökar i och med 
generellt förbättrade växtbetingelser (längre växtsäsong, fuktigare, 
mildare), vilket leder till större behov av skötsel och hävd. I dessa 
landskap finner man också en biologisk mångfald, liksom markslag och 
landskapselement som är karaktäristiska för markernas brukande 
under århundraden. Kan inte dessa bibehållas påverkas landskapens 
värde negativt. 

i Munkedals kommun kommer tillväxtbetingelserna för växter och djur 
i värdefulla kulturpräglade landskap generellt att bli mer gynnsamma, 
med ökade behov av hävd för att bibehålla de biologiska 
kulturvärdena, önskad karaktär och läsbarhet.  

 I kommunen kan särskilt nämnas kulturvärdena i landskapen vid
Västra Fjället på sydöstra Kynnefjäll.

Också anlagda gröna miljöer (parker, trädgårdar, kyrkogårdar etc) kan 
ha kulturhistoriska värden som påverkas. I parker och trädgårdar 
kommer tillväxtbetingelserna generellt bli mer gynnsamma, vilket 
leder till ökat behov av skötsel för att bibehålla önskad karaktär. Det 
handlar om ökad årsmedeltemperatur, ökad årsnederbörd och förlängd 
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växtsäsong, liksom risker för skadegörare. Likaså att det kan bli 
svårare att hitta historiskt rätt sorts växtmaterial.  

Perioder av torka, främst sommartid, kan komma att bli en utmaning 
genom ökade bevattningsbehov och tuffare villkor för vissa växter. 

För kyrkogårdarnas karaktär är de klassiska parkträden (alm, ask, lind, 
oxel) ofta viktiga för deras upplevelse och karaktär. Här har redan 
sjukdomar som almsjuka och askskottsjuka kommit att påverka 
trädbestånden och val av trädslag vid omplantering. Om det kommer 
nya sjukdomsangrepp och hur de påverkas av klimatförändringarna är 
svårt att uttala sig säkert. Man får betrakta detta som en risk som 
finns redan idag, och som eventuellt kan accentueras längre fram. 

I Munkedals kommun kan dessa risker bedömas som måttliga, och 
gäller främst 

 Alla kyrkogårdar i kommunen har trädplantering i någon form,
men det är främst på kyrkogårdarna i Svarteborg, Bärfendal,
Krokstad, Sanne och Foss som träden idag utgör en större del
av kyrkogårdarnas upplevelsevärde.

 Torreby slott omges av en parkmiljö med många olika trädslag.
Parken har visserligen blivit starkt påverkad av att man anlagt
en golfbana, men träden är fortsatt en mycket viktig del av
värdet i kulturmiljön.

Påverkan på kulturlämningar i skogsmark 

Klimatförändringarna kommer innebära att skogsbrukets 
förutsättningar kommer att förändras. Jordbrukets förutsättningar 
påverkas också av andra faktorer, och på lång sikt är det svårt att 
förutsäga vilka delar i jordbrukets utveckling som framförallt är 
påverkade av klimatförändringarna. 

En ökad närvaro av skogsbruksåtgärder i kombination av 
klimatbetingade förändringar kommer att öka risken för skador på 
kulturlämningar i skogsmiljö. I och med att vintrarna blir utan tjäle, 
samtidigt som nederbörden ökar, så ökar exempelvis risken för 
körskador. Ökade skador från skadedjur kommer att leda till snabbare 
avverkning, med åtföljande behov av att forsla bort timret. Det finns 
ingen specifik åtgärd som kan motverka denna påverkan, utan här rör 
det sig om varsamhet vid arbeten i skogsmarker, liksom information 
och uppmärksamhet. Vidare ökar troligen behovet av att hantera 
vattenmängder exempelvis genom dränering.  

Det som riskerar att drabbas är främst yttäckande lämningar, som 
exempelvis boplatser, gravfält, torplämningar och spår av äldre 
odlingar, skogsbete och stengärdesgårdar. 
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Det finns en stor mängd kulturlämningar i skogsmarkerna. En del finns 
registrerade som fornlämningar, men de flesta skogsmarker är inte 
fullständigt inventerade. Skogsmarkerna innehåller ofta betydligt fler 
kulturlämningar än vad som idag är känt. 

Riskerna för att kulturarv i skogsmark skadas är redan idag påtaglig, 
och risken kommer sannolikt att öka. Möjligen kan detta motverkas för 
de kända och registrerade kulturlämningarna genom en allt mer 
utvecklad tillgång till digital information om var lämningarna finns, 
liksom inventeringsinsatser för att identifiera de lämningar som ännu 
inte är kända. 

 I Munkedals kommun gäller detta främst Skottfjället, Kynnefjäll,
skogsområdena öster och väster om Kärnsjön.

Påverkan på kulturlämningar i jordbruksmark 

Klimatförändringarna kommer innebära att också jordbrukets 
förutsättningar kommer att förändras. Jordbrukets förutsättningar 
påverkas också av andra faktorer, och på lång sikt är det svårt att 
förutsäga vilka delar i jordbrukets utveckling som framförallt är 
påverkade av klimatförändringarna. 

Faktorer som kommer att påverka jordbruket är stigande 
temperaturer, ökande årsmedelnederbörd och förlängda växtsäsonger. 
Likaså nya eller förändrade grödor kan påverka hur jordbruket bedrivs. 
Vidare behovet av att hantera vattenmängder exempelvis genom 
dikningar, dränering, erosionsskydd och invallningar. Generellt är 
problemet mindre på sandjordar och större på lerjordar.  

Jordbrukslandskapet är en viktig del i flera av kulturmiljöerna i 
Munkedal. Det som ur kulturmiljösynpunkt riskerar att påverkas är 
främst kulturlandskapselement i odlingsmarken, som exempelvis 
stenmurar, odlingsrösen, tegindelningar, brukningsvägar.  

Men även landskapets helhetsbild och förståelsen av landskapet kan 
påverkas vilket också kommer att påverka. Den biologiska mångfalden 
kan också komma att påverkas. 

I närtid kommer denna påverkan på kulturarvet vara begränsad, men 
kommer successivt att öka. I Munkedals kommun finns det risker för 
påverkan främst i landskapsavsnitten  

 Hela Bärfendalsdalgången, från Åbyfjorden upp till Rom och
Medbo.

 Slätterna kring Dingle och Håby.

 Tungenäset.
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 Området kring Hede och Hedekas (Örekilsälvens övre
dalgångslandskap.

Problem på grund av höjd framtida havsnivå 

Detta kommer att vara ett mindre problem i Munkedal än i de övriga 
Bohuskommunerna som har längre kuststräcka. Generellt är det så att 
flertalet lämningar, undantaget strandängar, klarar själva 
havsnivåhöjningen. Däremot kan framtida översvämningsnivåer bli 
problematiska, om de påverkar anläggningar och bebyggelse.  

I Munkedals kommun kan påverkan på kulturarvet av stigande 
havsnivåer bedömas som liten, eftersom det finns få låglänta områden 
inom kommunen. Följande problematik kan dock identifieras: 

 Vid Skulevik, Knarrevik och Sältorna kommer strandängarna
sannolikt att permanent hamna under vatten i och med den
höjda havsnivån, vilket påverkar kulturlandskapets karaktär.

 De historiska lastageplatserna vid Gamla Saltkällan och
Munkedals hamn, liksom kulturlämningarna utmed hela
Saltkällefjorden, i första hand brygglämningar och husgrunder,
kommer att påverkas av framtida översvämningar. Eftersom
havsrelaterade översvämningar är relativt kortvariga, kommer
dessa lämningar sannolikt att tåla att bli översvämmade.

Påverkan på samlingar och arkiv 

Museisamlingar och arkiv kan påverkas om de byggnader de finns i är 
lokaliserade så att de är utsatta för exempelvis översvämningsrisk, 
eller om byggnaden i sig är känslig för fukt- och regnpåverkan. 
Exempel på det senare kan vara samlingar tillhörande 
hembygdsföreningar och som förvaras i äldre byggnader.  

Med det underlag som finns till hands i nuläget har inga påtagliga 
risker kunnat identifieras. Huruvida det finns samlingar tillhöriga någon 
av hembygdsföreningarna och som förvaras i lokaler som är långsiktigt 
klimatkänsliga bör dock klarläggas.  

Sammanfattning 

Effekterna av klimatförändringarna skiljer inte ut sig från effekterna av 
andra faktorer som är aktuella redan idag, som exempelvis skredrisker 
och erosion, eller behovet av att röja och hålla kulturmarker öppna. 
Klimatförändringarna kommer däremot att i en del fall öka 
problematiken. 

Generellt bedöms kulturvärdena i Munkedals kommun påverkas 
måttligt av de kommande klimatförändringarna. Ett antal enskilda 
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miljöer och objekt kommer dock att påverkas mer påtagligt, och här 
kan punktinsatser bli aktuella, i flera fall längre fram. 

Klimatanpassningsåtgärder i vid mening kommer också att påverka 
kulturmiljöerna, i många fall långt tidigare än själva 
klimatförändringarna. Därför är det viktigt att kulturmiljöaspekten 
finns med när sådana åtgärder planeras. 

Munkedal är en kommun med mycket odlingsmark, och även 
skogsmark, som utgör viktiga delar av värdet i landskapsbaserade 
kulturmiljöer. Här kommer klimatförändringarna att påverka 
förutsättningarna för det jord- och skogsbruk som bedrivs inom 
miljöerna, men det kommer också flera andra faktorer att göra. 
Landskapet kommer successivt att förändras, men att skilja ut 
klimateffekterna eller kulturmiljöaspekterna i detta skeende låter sig 
inte enkelt göras. Det är dock viktigt att kulturmiljöaspekten finns med 
som en av flera faktorer när man diskuterar landskapets framtid. 
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Diarienummer: 2022–000005 
Datum: 2022-09-30 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sabina Trohne 
Nämndsekreterare 
Administrativa enheten 

Anmälan av delegationsbeslut - 
september 2022 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Redovisning av delegationsbeslut. Förteckningen redogör för beslut tagna 
under perioden 2022-09-01 till 2022-09-30. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 
Inga sociala konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 
Inga miljömässiga konsekvenser. 

Beslutet skickas till: 

Akten 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Kultur och fritidsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 
Datum 
2022-09-01 – 2022-09-30 

Delegationsförteckning 
Datum Dok. ID Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 
2022-09-20 1575 UPPR Kultur- och 

fritidsförvaltningen 
Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 
punkt 2.2.3 - Besluta i 
lönebidragsärenden om bidrag till 
föreningar och organisationer  

Margareta Svensson-
Hjorth 

2022–000055 

2022-09-13 1560 UPPR Kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 
punkt 2.2.1 - Besluta om bidrag till 
ungdoms- och idrottsföreningar 
samt övriga föreningar enligt 
fastställda bidragsregler. 

Margareta Svensson-
Hjorth 

2022–000051 
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Diarienummer: 2022–000004 
Datum: 2022-09-27 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sabina Trohne 
Nämndsekreterare 
Administrativa enheten 

Redovisning av pågående motioner 
och medborgarförslag som ej beretts 
färdigt - Kultur- och fritidsnämnden  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens 
redovisning. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har inga pågående medborgarförslag eller 
motioner som ej beretts färdigt. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 
Inga sociala konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 
Inga miljömässiga konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

53



Sida 2 av 2 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef kultur- och fritid 
Kultur- och fritidschef  
Akten 
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Diarienummer: 2022–000001 
Datum: 2022-10-03 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Moa Gustafsson 
Ekonom 
Ekonomiavdelningen 

Tjänsteskrivelse - Svar på återremiss 
Delårsrapport KFN 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat återremiss delårsbokslut per 
augusti 2022. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritid har för perioden januari till augusti 2022 en positiv avvikelse 
med 714 tkr mot budget. Överskottet ses till stora delar på mer statliga 
bidrag än budgeterat och mindre personalkostnader. Anledningen är bland 
annat till följd av vårens ej tillsatta tjänster. Bedömningen per augusti månad 
är att Kultur- och fritidsnämndens årsprognos har en positiv avvikelse om 580 
tkr. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Barnkonventionen 

Enligt artikel 6 i Barnkonventionen har alla barn rätt till liv och utveckling. 
Dessutom har barn rätt till en bra fritid för att kunna utvecklas på ett bra sätt. 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Kultur- och fritid 
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Delårsrapport augusti 2022 

Kultur- och fritidsnämnden 

Nämndsordförande 
Martin Svenberg Rödin (M) 

Förvaltningschef 
Liselott Sörensen Ringi 
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Äppleträd. Fotograf Lotta Karlsson 

Ansvarsområde 

Kultur- och Fritidsnämndens ansvarsområde innefattar turism, kulturverksamhet, Kulturskolan, Ung 
fritid, bibliotek samt allmän fritidsverksamhet. 

Viktiga händelser 
Föreningar 

I samband med Covid-19 hörsammades en skrivelse från en stor del av föreningslivet och bidrag 
utbetalades enligt föregående års utbetalning. Nu är bidragsarbetet igång enligt det nya regelverket. 
Stor del av digitaliseringen av bidrag och ansökningar är genomförda. Några få föreningar behöver stöd 
i ansökningsprocesserna. 

Sista sponsringsavtalet är uppsagt. 

Nyhetsbreven fyller en allt större funktion som informationskanal. 

Arbetet med att etablera en Fritidsbank i Munkedal har intensifierats under våren. Ett flertal möten 
har hållits med David Mathiason för att få stöd i att, när vi är redo, kunna bli godkända för 
Fritidsbankens koncept. Ett flertal lokaler har besökts och den sista, f.d. GM Plåt, är den mest lämpliga. 

Biblioteket 

Fortsatt arbete med lokaler. Har erhållit lokal i Hedekas som iordningställts men tyvärr med uppkomna 
arbetsmiljöproblem. Personalen har blivit starkt påverkade av att arbeta i lokalen och en fuktskada har 
upptäckts. Detta har inneburit förseningar av Mer-öppet. 

Rekryterat en litteraturpedagog som började i slutet av augusti. Tjänsten riktar sig i mycket stor 
utsträckning mot skolorna. 
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Svarteborgsområdet fungerar mycket bra med Hällevadsholms filialbibliotek och Bellas hörna som in- 
och utlämningsställe. 

Även inom biblioteket arbetas det hårt med att genomföra digitalisering. Låntagarna går alltmer ofta 
in och reserverar sina böcker på hemsidan ”Bibliotek i Ranrike”. Detta innebär dock mer arbete för 
personalen med att packa och färdigställa bokpåsar för avhämtning. 

Ung Fritid 

Har haft en turbulent period med svårigheter att få ihop en solid personalgrupp. Har dock haft många 
ungdomar och av dessa är många relativt unga men väldigt engagerade i verksamheten. Munkedals 
Förening för Ungdomar har fått en ny engagerad styrelse och har arrangerat en mycket fin 
skolavslutningsfest på Örekilsgården. Här kom ”Garaget” väl till pass då man dukade upp med bord 
både inne och ute. 

Genomfört FeriePraktik 2022 med färre ungdomar än tidigare då inget extra stöd utgick från 
arbetsförmedlingen. Utav 28 ungdomar har fyra stycken utfört arbetet så bra att de blivit erbjudna 
arbete efter avslutad praktikperiod. Tyvärr har ett par stycken inte lyckats genomföra praktikperioden. 

Sommarlovsaktiviteterna har varit i betydligt mindre omfattning än tidigare då det aktivitetsstöd som 
utbetalats de senaste sju åren inte kom i år. Örekilsgården har varit öppen varje vecka och minst två 
utflykter har genomförts varje vecka. Kommunens badplatser har besökts och utflyktsmål som Smögen 
och Innovatum i Trollhättan. Även Vita Sannar har besökts och då tillsammans med Melleruds 
fritidsgård. 

Turism, kultur och friluftsliv 

Samtliga avtal kring Bohusleden är på plats och Friluftsfrämjandet i Munkedal har numera ansvar för 
röjning av leden i både norr och söder. Justering har gjorts av Västkuststiftelsen i naturreservatet 
Strömmarna där broarna över Munkedalsälven är i dåligt skick, en är t o m avstängd. 

Ny turismutvecklare har rekryterats och kunde tillträda tjänsten omedelbart vilket innebar en stor 
avlastning för kommunens näringslivsutvecklare. Kommunens besöksmagasin ”Grejen med Munkedal” 
har en bra åtgång och är numera efterfrågad. 

Arbetet med ÖP fortlöper och ett gott samarbete med samhällsbyggnadsenheten har inneburit en 
uppdatering av kommunens arbete med konst i offentlig miljö samt nytt Kulturminnesprogram. 

Kulturskolan 

Då Kulturskolledaren slutade med kort varsel vid årsskiftet har en musiklärare tillfrågats och tackat ja 
till att vara tillförordnande Kulturskolledare under våren. Under tiden har rekrytering skett och t.f. har 
sökt och erhållit tjänsten. 

En stor utmaning har varit att hålla musikundervisningen igång då det saknas musiklärare och är 
mycket svårt att rekrytera. Med hjälp av vikarie har man klarat vårterminen men med en hög 
arbetsbelastning på befintlig personal. 
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Ekonomi 
Resultaträkning 

Konto Utfall jan - 
aug 2021 

Utfall jan - 
aug 2022 

Bud jan - 
aug 2022 

Avvikelse jan - aug 2022 

Intäkter/inkomster 1 472 1 696 597 1 099 

Summa Intäkter 1 472 1 696 597 1 099 

Kostnader utgifter -2 886 -3 004 -2 950 -54

Personalkostnader -7 091 -6 946 -7 812 866 

Övriga kostnader -2 978 -4 696 -3 499 -1 197

Summa Kostnader -12 955 -14 646 -14 261 -385

Summa Resultaträkning -11 484 -12 950 -13 664 714 

Kultur- och fritidsnämnden har för perioden januari till augusti ett positivt resultat om 714 tkr. 

Intäkterna för perioden visar på en positiv avvikelse om 1 099 tkr. Intäktsavvikelsen är kopplad till 
högre intäkter på lokaluthyrning än förväntat och mer statliga bidrag än budgeterat. 

Kostnader för utgifter har en negativ avvikelse mot budget med 54 tkr. 

Personalkostnaderna har en positiv avvikelse mot budget med 866 tkr. Avvikelsen är till följd av vårens 
ej tillsatta tjänster samt sjukdom. 

Övriga kostnader har en negativ avvikelse mot budget med 1 197 tkr. Dessa kostnader går jämt ut med 
intäktsavvikelsen. 

Nettokostnadsökningen är 1 466 tkr i jämförelse med samma period föregående år, det vill säga 12,7 
%. Kostnadsökningar i jämförelse med föregående år beror på ökad verksamhet efter pandemin. 

Eget kapital 
Nämnd, tkr Ingående 

eget kapital 
Årets 
resultat 

Justerad 
resultatöverföring 

Utgående 
eget kapital 

Kultur- och fritidsnämnden 561 

Överskott- och underskott i driftbudgeten behandlas enligt kommunens ekonomiregler. En nämnds 
egna kapital får högst vara +/- 3 % av nämndens budgetram. Underskott/negativt eget kapital skall 
avbalanseras snarast och senast inom 2 år. Om en nämnd planerar att ianspråkta medel ur det egna 
kapitalet ska begäran om detta behandlas i samband med kommunens årsredovisning eller i 
kommande budgetarbete. Nämnden ska upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska återställas. 
Planen ska delges kommunstyrelsen. 

Kultur- och fritid har per augusti månad ett eget kapital motsvarande 2,8 % av nämndens budgetram. 
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Driftredovisning verksamhet 
Verksamhet 2021 Utfall 

Helår 
2022 Prognos 

helår 
2022 Budget 

Helår 
2022 Avvikelse 

Prognos 

Nämnd- och styrelse -248 -242 -222 -20

Turism -435 -347 -397 50 

Allmän fritidsverksamhet -6 579 -7 645 -7 795 150 

Kultur -937 -822 -822 0 

Bibliotek inkl. skolbibliotek -3 391 -4 232 -4 232 0 

Kulturskola -4 059 -3 591 -3 991 400 

Fritidsgårdar -2 366 -2 773 -2 773 0 

Summa -18 014 -19 652 -20 232 580 

Bedömningen per augusti månad är att Kultur- och fritidsnämndens årsprognos har en positiv 
avvikelse om 580 tkr fördelat på följande verksamheter. 

Nämnd- och styrelse verksamheten visar för augusti månad en negativ avvikelse på 20 tkr. 
Verksamheten löper på enligt plan och prognosen för året bedöms bli -20 tkr baserat på förra årets 
utfall. 

Verksamheten för turism visar för perioden en positiv avvikelse på 66 tkr. Tjänsten som 
turismutvecklare har ej varit tillsatt under hela året. Prognosen för året är uppskattad till 50 tkr. 

Allmän fritidsverksamhet som till stora delar består av föreningsbidrag har per augusti månad en 
positiv avvikelse med 120 tkr. Under perioden har det inkommit högre intäkter på lokaluthyrning än 
förväntat. Verksamheten löper på som planerat och har en årsprognos på 150 tkr. 

Verksamheten Kultur visar för perioden en negativ avvikelse på -28 tkr. Verksamheten löper på enligt 
plan som till stor del är bidragsfinansierat och prognosen för året är därför uppskattad till +- 0. 

Biblioteket inklusive skolbiblioteken för år F-6 har en positiv avvikelse om 186 tkr per augusti månad. 
Under perioden har litteraturpedagogtjänsten varit vakant vilket bidrar till det positiva resultatet. 
Tjänsten är nu tillsatt och litteraturpedagogen startade i början på augusti. Även projektet "bokstart" 
är påbörjat vilket är tänkt att utveckla verksamheten. Årsprognosen beräknas för biblioteket bli +- 0. 

Kulturskolan har en positiv avvikelse på 379 tkr för perioden. Under perioden har bemanningsfrågan 
varit aktuell med en vakant kulturskolledartjänst samt långtidssjukdom. Tjänsten är nu tillsatt. 
Projektet med ridån flyttades över till en investering. Årsprognosen för verksamheten visar på ett 
överskott på 400 tkr. 

Ung fritid har för perioden en positiv avvikelse på 8 tkr. Verksamheten löper på enligt plan och 
prognosen är uppskattad till +-0 resultat för året. 
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Investeringsredovisning 
Projekt Utfall jan - aug 

2022 
Budget tot 

2022 
Prognos aug 

2022 
1304 Konst i offentlig miljö -36 -100 -100
2215 inventarier Kultur- och fritid -250 -250
2230 Ombyggnation bibliotek -62 -62
2231 Skolbibliotek -200 -200
2258 Kulturskolan -321 -158 -158
2260 Inventarier bollhall -1 000 -500
2261 Inventarier Ung Fritid -50 -50
Summa alla projekt -357 -1 820 -1 320

De investeringar som påbörjats under perioden är projekt 1304 konst i offentliga miljöer samt projekt 
2258 Kulturskolan. Prognosen för kultur- och fritid är att förbruka 1 320 tkr av den tilldelade 
investeringsramen om 1 820 tkr. Vad gäller projekt 2258 är överskjutande investeringskostnader 
finansierad av övergripande investeringsmedel för kultur och fritid. Projekt 2260 inventarier bollhall 
finns en tanke att flytta resterande medel till sporthall för att finansiera ny matchklocka och 
sekretariat. 

Personal 
Attraktiv arbetsgivare 
Sjukfrånvaro  
Sjukfrånvaron har ökat under delåret 2022. Största andelen består av långtidssjukfrånvaro, som 
innefattas av ett ärende som kontinuerligt hanteras av chef med stöd av HR med en plan för återgång 
i arbete. Vidare består korttidssjukfrånvaron av dels medicinska orsaker men också av covidrelaterad 
sjukfrånvaro så som förkylningssymtom. 

Måluppfyllelse 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 

Inriktningsmål Bedömning Trend 
1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara
2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor
för hela befolkningen
3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs
utifrån behov
4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra med minskad klimatpåverkan

Nämndens verksamhetsmål och mått 
Nämndens verksamhetsmål är en konkretisering av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Målen ska 
vara mätbara. 
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1.1 Verksamhetsmål: Vi ska arbeta för ökad folkbildning 

Bedömning Trend 

Vi ska arbeta för ökad folkbildning. Genomföra bokstartsprojekt på samtliga bibliotek. Bedömningen 
ligger kvar då vi inte vet utvecklingen i Hedekas.  

Prognos för årets måluppfyllnad är 100 %. 

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 
Genomföra Bokstartsprojektet på samtliga bibliotek 80.00% 100.00% 

2.1 Verksamhetsmål: Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla 

Bedömning Trend 

Samtliga hemsidor på kommunens hemsida har idag funktionen lyssna, förstora och lättläst. 
Bedömning är att måttet om att vår information ska finnas tillgänglig på för invånare med 
funktionsnedsättning är uppfylld. 

Måttet om vår information ska finnas på fler språk än svenska är svår att avgöra då det inte finns uttalat 
vilka språk som ska finnas. Ej heller finns tolkar att tillgå för att tillhandahålla korrekt information. 
Bedömningen är att måttet bör tas bort. 

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 
Vår information ska finnas tillgänglig för invånare med 
funktionsnedsättning 

1 1 

Vår information ska finnas tillgänglig på fler språk än 
svenska 

0 1 

3.1 Verksamhetsmål: Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och forum för gemenskap 

Bedömning Trend 

Under våren har vi bjudit in två föreningar till ung fritid för medverkan av aktiviteter och tre är inbokade 
inför hösten. Bedömningen är att genomför alla fem. 

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 
Bjuda in föreningar till Ung fritid som medverkar i 
aktiviteter 

2 5 
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3.2 Verksamhetsmål: Vi ska stödja och inspirera invånarnas engagemang i att skapa en aktiv fritid 

Bedömning Trend 

Under året har verksamheterna inom kultur och fritid haft svårt att fokusera på enkäten på grund av 
låg bemanning. Bedömningen är att målet inte kommer uppfyllas detta året. 

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 
Genomföra riktade aktiviteter utifrån LUPP-resultat 0 5 

4.1 Verksamhetsmål: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil 

Bedömning Trend 

Biblioteket har haft helgöppet med tema klädbyte och rubriken ” Passa på och förnya din garderob och 
samtidigt gå hem med ett ekosamvete!” Det erbjöds samtidigt litteratur i ”miljöämnen”. 

Elevutställning planeras till hösten. Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas detta året. 

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 
Enheten genomför event med fokus på hållbar livsstil, 
antal/år 

1 2 

Elevutställning i Forum, antal/år 0 1 

Framtid 
Det är en stor turbulens kring personal då Ung Fritid och Kulturskolan är underbemannade och det är 
svårt att få behörig personal. 

Alla våra verksamheter arbetar för att nå målen i årets målarbete och granska servicepolicyn och 
lönekriterier. 

På grund av föräldraledigheter, studier och sjukdomar kommer höstterminen att kräva en uthållighet 
av all personal. Rekrytering pågår med tillfälliga lösningar för att klara terminen. 

Kulturskolan måste få en dräglig arbetsmiljö. Kinnarps kontorsmöbler ska komma för att se över 
lösningar för Bibliotekets barnyta och kommer samtidigt besöka Kulturskolan för att hitta förslag på 
arbetsytor. 

Fortsatt arbete med är att säkra upp etableringen av Fritidsbanken. Placeringen är viktig och kan på 
rätt plats bistå med så mycket mer än enbart utlåning av fritidsartiklar. 

Invigning av bollhallen kommer att genomföras i slutet av september. 
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Diarienummer: 2022–000037 
Datum: 2022-10-03 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Jan-Olof Karlsson 
Kultur och fritidsutvecklare 
Kultur och fritidsförvaltningen 

Friluftsplan Munkedals kommun 

Förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att anta Friluftsplan Munkedals kommun. 

Sammanfattning 
Kultur och fritidsförvaltningen har redigerat och gjort tillägg enligt beslut 2022 
– 09 – 13 §41 om återremiss av ärendet angående den kommunala
friluftsplanen som redovisar värdefulla frilufts - och naturområden i Munkedals
kommun. Friluftsplanen är ett viktigt underlag för den fysiska planeringen och
som stöd i arbetet med friluftsfrågor.

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 
Välmående hos varje individ. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 
Inga miljömässiga konsekvenser. 

Folkhälsa 
Främjande av god hälsa. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen- Ringi  Ylva Morén 
Förvaltningschef Kommundirektör 
Barn och utbildning, Kultur och fritid 
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Beslutet skickas till: 

Jan-Olof Karlsson, kultur och fritidsutvecklare 
Arkiveras 

65



Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 1 av 20 

Plan 

Friluftsplan Munkedals 
kommun 
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Dokumentbeskrivning 

Typ Beskrivning 

Dokumenttyp: Friluftsplan Munkedals kommun 

Antaget av: Kultur och fritidsnämnden 

Antagningsdatum: Ange datum 

Diarienummer: 2022 - 000037 

Gäller till och med: Tillsvidare 

Dokumentansvarig: JanOlof Karlsson/Kultur och friluftsutvecklare 

Revisionshistorik: Uppdateras vid förändringar i dokumentet 
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Friluftsplan Munkedals kommun 

Syftet med friluftsplanen 
Friluftsplanen ska utgöra ett aktuellt kunskapsunderlag för översiktsplanering 
och detaljplanering, så att friluftslivets intressen tas tillvara och utvecklas. 
Aktiviteter och åtgärdsförslag för friluftslivet i Munkedals kommun  
presenteras i planen. Den är ett underlag för att bevara och utveckla 
värdefulla friluftsområden i kommunen. Planen fungerar även som ett bra 
informationsmaterial för den friluftsintresserade och för turister. 

Definition av friluftsliv 
I Naturvårdsverkets definition av friluftsliv anges:  
”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och 
naturupplevelser utan krav på tävling” (1).

1)Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer - Regeringen.se

Forskning om friluftsliv 
SCB:s statistik kring utövande av friluftsliv visar att omkring en tredjedel av 
befolkningen är friluftsaktiv (2). Statistiken visar också skillnader mellan olika 
grupper: störst andel friluftsaktiva har åldersgruppen 55 - 74 år, där omkring 
två femtedelar utövar friluftsliv frekvent. Inrikes födda är också i högre grad 
friluftsaktiva jämfört med utrikesfödda. Vidare är en större del av de som bor 
i glesbefolkade kommuner friluftsaktiva, än människor i storstäder och 
förortskommuner. Det finns studier som visar på att det är bra för såväl den 
fysiska som den psykiska hälsan, att vistas i naturen. Att röra sig i naturen är 
bra för både kropp och själ. Enligt Svenskt Friluftsliv räcker det med bara 
några minuter ute i skog och mark för att både puls och blodtryck ska gå ner, 
och mängden stresshormoner i blodet minskar (3). Friluftslivet är en av de 
vanligaste formerna av fysisk aktivitet och grunden för en människas livsstil 
läggs redan tidigt i livet, därför är det särskilt viktigt att arbeta för att främja 
friluftslivet i tidiga åldrar. 

2) Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) (scb.se)
3) Ur informationsmaterial ”Mer friluftsliv”;
http://svensktfriluftsliv.se/informationsmaterial/
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Kommunal friluftsplan 
Kommunens inriktning är att skapa förutsättningar för goda möjligheter till 
motion och ett varierat friluftsliv för alla.  

Kommunen ska bidra till människors möjligheter att röra sig i naturen och 
utöva friluftsliv.  

Kommunen stimulerar till motion och friluftsliv genom att: 

• i samverkan med olika aktörer utveckla kvaliteten på kommunens
motionsspår, vandrings- och cykelleder.

• tillsammans med näringslivet och föreningar skapa attraktiva miljöer för
uteliv och rörelse.

• informera om kommundelarnas möjligheter för uteliv och rörelse.

Antaget av Kultur och fritidsnämnden 21-10-13 § 45 

Kommunen arbetar aktivt med friluftslivet för befolkningens välbefinnande 
och naturkontakt. Friluftsliv bidrar till ökad folkhälsa, förståelse för naturen 
och även till landsbygds-utveckling (genom exempelvis naturturism). 
Friluftslivet berör flera områden ex. idrotten och dess föreningsliv, ungdomar, 
folkhälsa och naturvård.  

Munkedals kommuns friluftsplan beskriver områden, anläggningar, 
smultronställen och dess betydelse för friluftslivet. Planen för friluftslivet ska 
vara aktuell och tas hänsyn till i kommunens översikts- och detaljplanering. 
Målsättning för friluftslivet ska ingå i planen och friluftsplanen ska ha ett 
tydligt hållbarhets- och tillgänglighetsperspektiv. Målet är att öka 
tillgängligheten till naturen för fler kommuninvånare och även för besökare. 

”Kommunerna har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för ett väl 
fungerande friluftsliv. Att planera friluftslivet långsiktigt är av stor vikt för ett 
bra friluftsliv för kommunernas invånare.” (Naturvårdsverkets förord i rapport 
6533, Kommunala friluftsplaner (4). 

Friluftsplanen ska ligga till grund för åtgärder som förbättrar tillgängligheten 
till naturområden. En ökad tillgänglighet ökar också möjligheterna för flera att 
ta sig ut i naturen och på så sätt få en ökad kunskap om naturvärden och 
intresse för naturvårdsfrågor.  

Värdefulla och attraktiva friluftsområden hyser ofta höga naturvärden. 
Friluftsplanen utgör ett viktigt dokument för att bevara och utveckla dessa, 
vilket i sin tur ger positiva effekter för den biologiska mångfalden.  
För att kunna utveckla ett långsiktigt och hållbart lokalt friluftsområde behövs 
en genomarbetad friluftsplan så att insatserna för både friluftslivet och 
naturvården har tydlig styrning. Folkhälsoarbetet i form av förbättrad 
tillgänglighet för det rörliga frilufsarbetet anser vi går hand i hand med 
insatser för ett rikt växt – och djurliv.  
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Förutom arbetet med naturbevarande och tillgängliggörande, är friluftsliv, 
folkhälsa, fysisk planering, park-, mark- och näringslivsfrågor i olika grad 
delar av den kommunala naturvården. 

4) Kommunala friluftsplaner En kunskapsbas för verkningsfulla och användarvänliga
kommunala friluftsplaner Forskningsrapport ISBN 978-91-620-6533-1 (diva-
portal.org)

Nationella, regionala och kommunala mål för 
friluftslivet 
Den statliga friluftspolitiken anger nationella mål som innebär att alla 
människor ska ha möjlighet till naturupplevelser, välbefinnande, social 
gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Sedan 2012 finns det tio 
friluftsmål framtagna inom friluftspolitiken. De ska utgöra mätbara mål för 
friluftspolitiken och det övergripande målet är att stödja människors 
möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en 
grund för friluftslivet. Naturvårdsverket har ansvaret att samordna det 
nationella friluftsarbetet mellan olika myndigheter (5,6).  
De tio målen är: 
1. Tillgänglig natur för alla
2. Starkt engagemang och samverkan
3. Allemansrätten
4. Tillgång till natur för friluftsliv
5. Attraktiv tätortsnära natur
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet
8. Ett rikt friluftsliv i skolan
9. Friluftsliv för god folkhälsa
10. God kunskap om friluftsliv

Allemansrätten
I Sverige betraktas allemansrätten ofta som ett kulturarv och ibland nästan 
som en nationalsymbol. Begreppet allemansrätt etablerades dock så sent som 
i mitten på 1900 – talet, i samband med att friluftslivet i landet växte sig 
starkare och krävde mer utrymme.  

Den svenska allemansrätten har en stor betydelse, inte bara för den enskilda 
individen utan även för organisationer och turistnäring. Allemansrätten 
garanterar alla människors rätt att röra sig fritt i Sveriges natur och ger oss 
även rätt att plocka bär och svamp med mera.  
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 Men allemansrätten är en frihet under  
  ansvar, och för också med sig    
  skyldigheter. Vi måste visa varsamhet 
  och hänsyn för natur och djurliv såväl  
  som mot markägare och andra  
  människor i naturen. Allemansrätten  
  finns inskriven i en av Sveriges fyra  
 grundlagar och i Regeringsformens  
 kapitel om grundläggande fri – och  
 rättigheter står att ”alla ska ha tillgång 
 till naturen enligt allemansrätten”.

5) http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-
promemorior/1999/01/ds-199978/
6) Regional handlingsplan för friluftslivet – Västra Götaland (idrelay.com)

Allemansrätten i sig är ingen lag och det finns heller ingen lag som exakt 
definierar den; allemansrätten omges av lagar som sätter gränser för vad 
som är tillåtet men svensk lagstiftning nämner bara övergripande allas 
tillgång till och ansvar för naturen, och det här gör att osäkerheten om vad 
allemansrätten egentligen innebär ofta är stor, och vad som är tillåtet att göra 
i naturen är ibland svårt att ge exakta besked om. 

”Allemansrätten tryggar allmänhetens tillgång till naturen. Det är därför 
angeläget för oss alla att slå vakt om denna urgamla sedvana, inte minst 
genom att tillämpa den med omtanke.” Ur Naturvårdsverkets publikation 
Allemansrätten – vad säger lagen? (7)

I skyddade områden kan allemansrätten i vissa fall vara begränsad eller 
utökad genom särskilda föreskrifter. Några sådana områden kan exempelvis 
vara naturreservat, Natura 2000 – områden, naturminnen, 
strandskyddsområde, djur – och växtskyddsområde eller kulturminne. 
Människor som rör sig i naturen har ett eget ansvar att ta reda på vilka 
bestämmelser som gäller i det aktuella området.  

7) Allemansrätten – vad säger lagen? (naturvardsverket.se)

Tätortsnära natur
I Sverige bor mer än 80 procent av befolkningen i tätorter. Möjligheten att 
utöva friluftsliv är av stort värde för många människor och så många som 
cirka 40 % värderar det så högt att det påverkar deras val av bostadsort och 
bostadsområde. Det tätortsnära friluftslivet är därför viktigt att beakta när det 
gäller användningen av mark och vatten i anslutningen till tätorter.  

De allra flesta anser att det är kommunernas och statens ansvar att skydda 
mark som är lämplig för friluftsliv. Tätortsnära natur bör inte ligga längre ifrån 
bostaden än att det är gångavstånd, man bedömer avståndet till 1 km, som 
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längst 2 km. Desto närmare ett friluftsområde man bor desto oftare besöker 
man det. 

Skyddad natur 
Värdefull natur kan på olika sätt skyddas mot exploatering eller andra 
ingrepp. Syftet är ofta att bevara den biologiska mångfalden, men 
naturskyddet kan också vara inriktat på att upprätthålla möjligheter till 
rekreation och friluftsliv. Natur – reservat är den vanligaste skyddsformen. 
Skyddsbestämmelserna anpassas för varje reservat beroende på syftet med 
reservatsbildningen. Strandskydd är en lag som stärker allemansrätten vid 
vatten. Strandskyddet ska trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och bevara goda livsmiljöer för växt och djurliv. Det generella strandskyddet 
sträcker sig 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet, längs hav, 
sjöar och vattendrag. Strandskyddet kan utökas upp till 300 meter (8). 

8)Naturvårdsprogram Munkedals kommun

Kviströms naturreservat 

Friluftslivet i Munkedals kommun 
Munkedals kommun har mycket goda förutsättningar för friluftsliv bland annat 
genom rika och unika tillgångar till natur – och kulturmiljöer, varav flera är 
utpekade som riksintresse för både friluftslivet och kulturarvet. 
Havet, sjöarna och naturen är viktiga tillgångar för kommuninvånarnas 
möjligheter att utöva friluftsaktiviteter och tillgodose en ökande efterfrågan 
på upplevelser (9). 

9)Sveriges friluftskommun (naturvardsverket.se)
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Friluftsliv i den kommunala förvaltningen 
Flera olika kommunala förvaltningar ansvarar för 
frågor som rör friluftslivet: 
• Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för fritidsfrågor.
• Kommunledningsförvaltningen ansvarar för naturvård

och folkhälsa.
• Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för hänsyn vid
exploatering och byggnation, förvaltande av allmän plats,
parker och bostadsnära rekreationsområden.

• Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att friluftsliv är
en naturlig del i skolans arbete.

Friluftsområden i Munkedals kommun 

Vandringsleder, motionsspår och klätterleder 
I friluftsplanen används begreppen motionsspår, spår och leder 
enligt följande: 

• Motionsspår är anlagda markerade banor. Ibland finns
avståndsmärken. De kan vara mer eller mindre markberedda.

• Spår avser markerade naturliga stigar/spår, endast mindre grad
iordningställda och underhållna.

• Leder följer i stort naturliga stig – och/eller vägsträckningar,
markerade med ledmärken eller andra ledsymboler.

Naturstigar kan vara såväl spår som leder med natur – och eller 
kulturinformation. 

Kanotled som ej behöver vara uppmärkt annat än vid iläggningsplatser, vid 
kanotlyft samt vid andra hinder. 

Beskrivning och kartor av spår och leder finns på kommunens 
hemsida (10).

10) Vandringsleder och strövområden - Munkedals kommun

Vandringsleder: 

Bohusleden sträcker sig 37 mil genom Bohuslän varav ca 7 mil går igenom 
Munkedals kommun. Kommunalt avtal med Västkuststiftelsen som förvaltar 
leden. Skötselavtal finns upprättat mellan kommunen och Friluftsfrämjandet 
Munkedal. 

Torreby. Här finns Flaggberget med en led som är 2,5 kilometer lång och 
ligger alldeles norr om och i anslutning till golfbanan. 
Leden börjar och slutar vid golfbanans parkering, går österut och svänger upp 
norrut i skogen mitt emot herrgården. 

Leden över Trebeneberget vid Torreby är 7 kilometer lång, börjar vid 
golfbanans parkering och går västerut mot Färlevfjorden. Förvaltas av 
Göteborgs Stift. 
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Kynnefjäll. Från Kasebo utgår flera leder av varierande längd och 
svårighetsgrad. Några av lederna ansluter till Bohusleden. Informationstavla 
finns vid parkeringsplatsen. Gångvägen från parkeringen till vindskyddet och 
grillplatsen vid Lilla Holmevattnet är tillgänglighetsanpassad. Förvaltas av 
Västkuststiftelsen.  
Vintertid finns fina möjligheter till skid – och skridskoåkning. 

Tose leden. Lättillgänglig led på befintlig grusväg som utgår från 
Utvecklingscenter Munkedal f d Dingleskolan och är 3 km lång. Underhålls av 
Arbetsmarknadsenheten Munkedals kommun. 

Viksjöleden. Går från Hattefjälls bro till Valbo – Ryrs kyrka. Sträckan är cirka 
4,3 kilometer lång och går genom ett mycket varierat landskap. Vandringen 
är krävande då den går både längs sjökanten och upp på höga höjder. 
Underhålls av Valbo Ryrs Sockenförening. 

Bärfendal. Här kan man vandra på Bottnaberget, Tyberget eller runt Hedums 
vatten. De förstnämnda startar och slutar vid Bärfendals hembygdsgård. 
Hedums vatten utgår från parkeringen vid sjön ca 4,5 km från 
hembygdsgården. Lederna förvaltas av Bärfendals Levande Landsbygd.  

På Skottfjället, i kommunens västra del, kan man träffa på en stor mängd 
olika natur- och kulturlämningar. Följer man den så kallade Skörbostigen 
kommer man fram till fjällets rand med en fantastisk vy över Bärfendal. 

Maltes stig vid Örekilsälvens utlopp i Saltkällefjorden ligger Maltes stig som 
är cirka 4,5 kilometer lång. Utgångspunkt och parkering är vid Saltkällan och 
stigen går runt Rödberget och utefter älven. Stigen är barnvagns- och 
rullstolsvänlig. Underhålls av Intresseföreningen Maltes stig. Här erbjuds vida 
utblickar över fjord- och kulturlandskapet. 
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Kanotcentral och kanotled 
Kanotcentralen drivs och förvaltas av Friluftsfrämjandet Munkedal. Den 4 mil 
långa kanotleden, Flottarleden sträcker sig från kanotcentralen vid Kaserna 
genom Strömmarna naturreservat via Viksjön, Munkedalsälven och upp mot 
sjösystemen i Färgelanda kommun och Uddevalla kommun. Här finns 
iordningställda vindskydd och tältplatser. 

Flottarleden 

Bilaga1: Karta vandringsleder, motionsspår, kanotled, båt och badplatser 

Motions – cykel och skidspår, skridsko 
Hällevadsholms motionsspår. 2 km beläget vid  
Kolstorpsvattnets och utgår från Sjövallen intill fotbollsplanen. 

Hedekas motionsspår underhålls av Sörbygdens Samhällsförening. Beläget 
bakom Hedekas Bygdegård och är 2 km lång. Elbelyst. Skidspår vintertid.  

Munkedal motionscentral. I den nordöstra delen av Munkedals tätort finns ett 
välskött 2,5 kilometers elljusspår som drivs av Munkedals Skid- och 
Cykelklubb. Förutom det elbelysta spåret finns flera andra iordningsställda 
spår med olika längd. Vintertid ordnas skidspår. Här finns också anlagd MTB 
bana (Mountainbike). Ett ute gym är beläget intill spårcentralen som är fritt 
för allmänheten att använda.  
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Cykling 
Motionscykling och pendelcykling är en del av friluftslivet. Västkustleden är en 
nationell cykelled under uppbyggnad och kommer att gå igenom kommunen. 
Sammankopplas med Kattegattleden som sträcker sig genom Halland och 
vidare söderut.   

Ridning 
Ridning är en kombination av idrott och friluftsliv. Ridklubbarna har egna ej 
officiella ridvägar för sin verksamhet. 

Klätterleder 
Området kring Bärfendal och Dingle erbjuder  
klättringsleder med fantastisk granit med naturligt 
säkrade spricklinjer i världsklass. Bohusläns Klätterklubb 
har sin klubbstuga belägen i Bärfendal. Vintertid vid 
gynnsamma förhållanden kan man isklättra på ett par 
platser inom kommunen. 

Skridsko 
Vintertid finns flera sjöar som lämpar för skridskoåkning. Framför allt 
Kynnefjälls sprickdalssjöar, Kärnsjön och södra Bullaresjön. 

Naturreservat och områden av riksintresse för friluftslivet. 
Kvistrum (1) 
Berggrunden består av gnejs med inslag av kalkhaltig dioritskiffer, som 
tillsammans med ett gynnsamt lokalklimat utgör de viktiga förutsättningarna 
för en rik och exklusiv flora. Sluttningarna består av lövskog med framför allt 
alm, ask, lind, lönn, ek och hassel. Örtfloran är yppig med bland annat 
kärrfibbla, springkorn, hässleklocka, liten nunneört och kransrams. En 
botanisk raritet i länet är murrutan som växer på klipphyllor. 

Strömmarna (2) 
Naturreservatet Strömmarna utgörs av en canyon liknande dalgång kring 
Munkedalsälven med jättegrytor, lövskogar och barrskogsklädda branter. 
Genom reservatet går Bohusleden på båda sidor av vattnet där hängbroarna 
möjliggör att ta sig runt. Vindskydd och rastplatser följer leden.  

Kynnefjäll (3) 
Kynnefjäll är ett platåområde som begränsas av Bullaresjöarnas sänka i 
väster och Örekilsälvens dalgång i öster. Den mycket jordfattiga platån 
genombryts av parallella sprickdalar med vattendrag och på många ställen 
långsmala sjöar. Skogsallmänningen är ett viktigt dokument över Bohusläns 
skogs historik. Här finns övernattningsstuga vid Vaktarkullen som ligger vid 
Bohusleden som går igenom reservatet. Förutom stugan finns även vindskydd 
och rastplatser som ombesörjs av Västkuststiftelsen. Från Kasebo utgår ett 
flertal vandringsleder. 
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Södra Harska (4) 
Landskapet i Södra Harska består av en bäckenformad sluttning ner mot 
Kärnsjön. I sluttningen rinner flera kallkällor upp, och genom deras erosion 
har små raviner bildats. 
Området ingår i ett gammalt kulturlandskap som består av åker, betad 
hagmark och inslag av träddungar. Det vackert formade isranddeltat kan 
iakttas från både de omgivande vägarna och Kärnsjön. 

Vågsäter (5) 
Vågsäter naturreservat utgörs av en grusavlagring, som har stora geologiska 
värden. Avlagringen ligger vid änden av Viksjön, där den delar dalgången som 
en barriär. Den har betydelse för tolkningen av den senaste nedisningen och 
israndlägena i denna del av Bohuslän. Avlagringens ytformer visar dels en 
vacker och lättolkad morfologi och har bearbetats av havsvågorna under 
landhöjningsperioden. I de ytliga sedimenten på avlagringen kan man med 
lätthet finna de fossil som gör det möjligt att tolka den mångtusenåriga 
utvecklingen, vegetationshistoriskt och klimatologiskt, inom denna trakt. 
Bohusleden sträcker sig delvis igenom detta område. 

Vågsäter bokskog (6) 
Naturskog med utrotningshotade mossor och lavar. 
Bokskogen är belägen på en östsluttning cirka en kilometer, söder om gården 
Vågsäter i Valbo-Ryr. Skogen är med största sannolikhet spontan och som 
sådan landets nordligaste belägna. Bokskogen har inte skötts i skoglig mening 
och har många förmultnade eller stående döda träd. Naturskogskaraktären 
förstärks dessutom av ett flertal sällsynta eller mindre allmänna mossor och 
lavar knutna till bokstammarna. 

Boklöv
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Hakerudssjön (7) 
Områdets värde ligger främst i skogarna som är fria från påverkan av det 
moderna skogsbruket. 
Här finns en av de från biologisk mångfaldssynpunkt finaste 
barrskogsmiljöerna i Bohuslän med bland annat lunglav, purpurmylia, stor 
aspticka, blylav, västlig njurlav, stubbtråd – mossa samt en rik tillgång på 
skogshöns, främst tjäder men även orre och järpe. 

Gunnarsbo (8) 
Naturreservatet utgörs av en grusavlagring från den senaste nedisningen och 
israndlägena i denna del av Bohuslän och som är skyddad för sina geologiska 
värdens skull. Den har väsentlig betydelse för landskapsbilden i Örekilsälvens 
dalgång och den pastorala skönheten i sig.  

Gunnarsbo 

Bredmossen, Kynnefjäll (9) 
Mossen består av en terrasserad översilningsmyr som sluttar mot norr. Den 
påminner med sina stora kärrdråg, tuvor och höljor liksom stråk av öppen 
myrjord om de norrländska myrarna. Runtom mossen finns den 
karakteristiska laggen. Det vill säga kärr som ligger mellan fastmarken och 
den egentliga mossen. 

Som de flesta myrar så är Bredmossen näringsfattig med få växtarter. 
Förutom de olika vitmossarterna finns det kärlväxter som myrsälting och 
tuvsäv. I kärrdrågen växer flaskstarr, trådstarr och myrlilja. Ljungpipare 
häckar regelbundet och här finns såväl orre, ängspiplärka som ormvråk. 

Malevattnet (10) 
Malevattnet ligger i ett platå- och sprickdalslandskap. Naturreservatet är 
uppdelat i fyra delområden med gammal barrskog, främst hällmarkstallskog, 
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och en del surdråg. Närheten till naturreservatet Kynnefjäll gör att 
Malevattnet ingår i ett stort område av vildmarkskaraktär. 

Bredmossen, Hensbacka (11) 
Bredmossen som delas mellan Uddevalla och Munkedal är en flikig och 
mångformig myr som domineras av en stor excentrisk mosse. Det vill säga 
mossens högsta punkt är förskjuten från mossens centrum till en mer perifer 
del av mossen. Jämför centrisk som är mitt på.På mossen kan man se stora 
lösbottenhöljor, några små gölar och flera mindre dråg som korsar mossen. 
På mossen växer kallgräs, dystarr, myrsälting, vitag, brunag och samtliga 
sileshårsarter. I kanten av myren finns randtallskog och den för myren 
typiska laggen. Det vill säga kärr som får sitt vatten både från omgivande 
fastmark och från nederbörd. Fågellivet är rikt och på mossen häckar 
regelbundet ljungpipare. Ängspiplärka, orre och ormvråk hör också till 
områdets fauna. 

Herrestadsfjället, Vågsäter, Viksjön, Modalen, Kaserna (12) 
I kommunens södra del gränsar Uddevalla kommun och Herrestadsfjället. 
Området är av riksintresse för friluftslivet och är utsett som ett kommunalt 
naturreservat i Uddevalla kommun. 
Här finns en del kala berg och fukthedar som minner om den tid när fjället var 
skoglöst, men för övrigt domineras området av barrskogar. Bohusleden går 
genom området och in i Munkedals kommun. Utefter leden finns rastplatser 
med vindskydd och eldstäder. Leden följer del av Viksjön där kanotleden 
Flottarleden finns. Vid Modalen, intill Strömmarnas naturreservat finns stuga, 
vindskydd och eldstad.  

Bilaga 2; Naturvårdsområden och Naturreservat i Munkedals kommun 

Smultronställen 
Ordet smultronställe används ofta för att beskriva ett trevligt utflyktsmål med 
höga natur, kultur – och friluftsvärden. Det är en plats dit man som boende 
och besökare gärna kommer tillbaka fler gånger, någonstans där man kan 
koppla av och må bra. Nedan listas några välbesökta och uppskattade platser 
och miljöer i Munkedals kommun. 

Borgmästarbruket, Bråland, Torp; 
Kulturmiljö med industrilämningar från kvarn –, sågverksamhet 

Lerberg, Torp; 
Järnåldersgravfält på isälvsavlagringen vid Kärnsjöns sydspets. 

Stenehed, Hällevadsholm; 
Järnåldersgravfält med unik stenrad med bautastenar. 

Lökeberg, Tungenäset; 
Mäktiga hällristningar med ett omfattande ristningskomplex. 
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Kviströmberget, Munkedal; 
Förutom ett naturskönt område även varit av stort strategisk betydelse under 
16 och 1700 – talet.  

Torreby kulturmiljö; 
En mångfald av unika byggnader varav en del har en alldeles speciell 
byggnadsstil. Fornlämningar inramat av en vacker och värdefull naturmiljö 
med bl a en hel del ädla lövträd.  

Vinterberget, Dingle; 
Beläget ovanför järnvägsstationen med vacker utsikt över landskapet. 

Gamla Bruket, Munkedal; 
Äldre industrimiljö med bebyggelse där Munkedals industrialisering tar sin 
början med järnbruk, såg, kvarn och färgeri.  

Kasebo, Kynnefjäll; 
Naturskönt friluftsområde för året runt aktiviteter. 

Skridsko på Restad Långevatten 

Kaserna, Munkedal; 
Bostaden efter filosofen Pontus Wikners (född 1837) ingående i Munkedals 
Hembygdsförenings hembygdsgård. Samling av äldre vägstenar. Naturskönt 
område ovanför Vassbottensjön.  

Skottfjäll, Bärfendal; 
Kommunens ”oslipade diamant”. Lämningar av bosättningar från 1800 – talet 
i ett vackert natur – och kulturlandskap.  

Valbo Ryr/Viksjön; 
Naturreservat, kulturmiljö med industrilämningar och friluftsområde med 
vandringsled. 
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Örekilsparken 
Rekreationsområde i tätorten för avkoppling och aktivitet. 

Gullmarsfjorden 
Gullmarsfjorden är kommunens kontakt med Västerhavet och Sveriges enda 
riktiga tröskelfjord (11). Här ligger öarna Lilla Bornö (Uddevalla kommun) och 
Stora Bornö (Lysekils kommun) och är populära utflyktsmål för rekreation och 
fiske. 
11) Tröskelfjord (Länsstyrelsen Västra Götaland)

Bad, båt och fiske 

Badplatser 
Gårvik, Hällevadsholm, Sannesjön och Saltkällan är badplatser som sköts av 
kommunen. Utöver dessa finns det fler platser som nyttjas av invånarna 
såsom Kärnsjön och Viksjön.  

Sannesjöns badplats 

Båt 
Kommunala båtplatser finns i Munkedals Hamn, Gårvik med bl a kommunal 
gästbrygga 4 platser. På Carlanders varv och Torreby hamn finns båtplatser i 
privat regi.  
Munkedals Båtklubb har båtplatser i Ellingeröd och Saltkällan.  
För de större insjöarna såsom Södra Bullaresjön, Kärnsjön, Sannesjön, 
Lersjön och Viksjön är det privata markägare med egna båtplatser som det 
krävs tillstånd för. 
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Fiske 
Kommunen bjuder på fina fiskevatten i både söt och saltvatten.  Örekilsälven 
är en av Sveriges få vildlaxälvar på Västkusten. Gullmarsfjorden är landets 
enda tröskelfjord som innebär att mynningen är grundare än längre in i 
fjorden.  

Lax vid Brålandsfallet 

Fiskevårdsområden; 

Bullarens FVOF 
Kärnsjöns FVOF 
Nedre Örekilsälvens FVO-förening (Örekilsälvens Laxfiske) 
Viksjöns FVO-förening 
Örekilsälven- och Hajumsälvens FVO-förening 
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Aktiviteter och åtgärder för lokal friluftsutveckling 

Nedan förslag till åtgärder som delvis kopplas samman med den Regionala 
handlingsplanen för friluftsliv för Västra Götaland (12).  
12) Regional handlingsplan för friluftslivet – Västra Götaland (idrelay.com)

Åtgärdsförslag  Ansvarig 

Kommun Lst VGR* Förening 

Utveckla 
friluftsområdena i 
Bärfendal och 
Örekilsälven inom 
Munkedal.  

X x x 

Naturvård inom 
naturreservaten och 
ledutveckling/underhåll 
av Bohusleden 

x x 

Skapa en kommunal 
friluftsidentitet. X x 

Främja tätortsnära 
friluftsupplevelse. X x 

Årliga kvalitéts 
säkringar av leder, 
rastplatser, 
informationsskyltar. 

X x 

I välbesökta 
naturområden verka för 
att sprida allmänheten 
till andra områden för 
att minska slitage. 

X x x x 

Information om 
allemansrätten i skolor 
och för allmänheten. 

X x x 

Skapa skötselplan för 
vandringsleder. x x 

Flera bra vindskydd 
och/eller tältplatser 
samt eldplatser. X x x 
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Utökad information om 
biotoper, kulturhistoria 
med mera längs 
lederna.  

X x x 

Skapa ned-
laddningsbara kartor på 
lokala vandrings – och 
cykelleder. 

X x x 

Information på 
hemsidor om regler 
som gäller för 
mountainbike, elcykel 
eller andra nya sätt att 
ta sig fram i terrängen. 

X x x 

Skyltning från 
hållplatser fram till 
vandringsled eller 
naturreservat. 

X x 

Skapa Fritidsbank för 
gratis frilufts-
utrustning. 

X 

Skolan anordnar 
friluftsdagar. X x 

Förskolan ordnar 
pedagogiska naturstigar 
för barn. 

X x 

Riktade insatser för 
friluftsliv till de som 
saknar eller endast har 
liten erfarenhet av att 
vistas i naturen. 

X x 

Ge friluftsfrågorna stor 
vikt i detalj – och 
översiktsplanerings 
arbetet. 

X 

Samordna det 
geografiska 
informationssystemet 
(GIS) med information 
och symboler. 

x x 

*Västkuststiftelsen
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Diarienummer: 2022–000049 
Datum: 2022-10-05 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Margareta Svensson-Hjorth 
Kultur- och fritidschef 
Kultur och fritidsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse - investeringsmedel 
Bollhall 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överföra investeringsmedel från objekt 
Bollhall till objekt Sporthallen motsvarande 431 700 kr. 

Sammanfattning 
I samband med byggnation av Munkedals kommuns bollhall har en miljon 
kronor avsatts till inventarier. Beloppet för beställda inventarier uppgår till 
266 028 kr. Då behovet av en uppgradering i den publika Sporthallen är 
mycket stor överförs 431 700 kr för uppgradering av matchklocka och 
sekretariat.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomiska konsekvenser 
Inventarier motsvarande 697 728 kr bekostas av investeringsmedel avsatta 
för Bollhallen. För detaljspecifikation se bifogad bilaga. 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 
Att investera med god kvalitet och moderna tekniska lösningar underlättar för 
föreningslivet. Blir god ekonomi i ett längre perspektiv. 

Hållbar utveckling – Social dimension 
Att underlätta för föreningslivets ideella krafter ökar möjligheten för fler att 
vilja delta. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 
Att kunna tillhandahålla träningsarena och matcharena i direkt anslutning till 
varandra sparar korta pendlingar. 
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Beslutet skickas till: 

Henriette Alsterlin -Föreningsadministratör 
Margareta Svensson-Hjorth – Kultur- och fritidschef 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Kultur- och fritidsförvaltning 
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Bilaga investeringar i Bollhall/Sporthall 

Investeringar Bollhall 

Artikel Leverantör Pris EX moms 

Sarg Sport & frit.grossist 73 976:- 

Avdelarsarg  Klubbhuset  32 706: - 

Målburar Sport & frit.grossist 11 968: - 

Förvaringsvagn Sport & frit.grossist 4 862: - 

Speglar Lekolar 5 836: - 

Duschdraperi  IKEA  520: - 

Högtalare  Atea AB 6 160: - 

Trappa o övergångställe PEAB 100 000: -  

Ansökan skyltning Vägverket 30 000: - 

SUMMA 266 028: - 

Investeringar Sporthall 

Artikel Leverantör  Pris EX moms 

LED skärm4 x 2,5 m APM Sport  279 200: -  

ScorePad APM Sport  17 500: - 

Montering  APM Sport  35 000: - 

Sekretariat  Pauls Bygg AB 100 000: - 

SUMMA 431 700: - 

TOTALT    697 728: - 

Reservation för eventuella prisjusteringar kopplade valutaläget. 
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Diarienummer: KFN 2022–56, SBN 2022–000137 
Datum: 2022-10-04 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Remiss - Bostadsförsörjningsprogram 
för Munkedals kommun 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att man tagit del av remissutgåvan till 
bostadsförsörjningsprogram som en del i arbetet med ÖP 2040, och att 
nämnden inte har något att erinra. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
Bostadsförsörjningsprogrammet som en del av underlaget till ÖP 2040. 

Sammanfattning 
Arbetet med Bostadsförsörjningsprogrammet inleddes i juni 2021 genom att 
en arbetsgrupp formades och som utarbetade ett förslag till uppdrags-
/projektbeskrivning för ett bostadsförsörjningsprogram som en del i ÖP 2040. 

Projektbeskrivningen beslutades av Ks 2021-09-13 (§ 143, Dnr 2021–
000158) 

Drivande i arbetet har varit Rådhuset Arkitekter AB, vilka sedan fortlöpande 
stämt av frågor och resultat mot den politiska styrgruppen och berörda 
tjänstepersoner. 

Politisk styrgrupp har haft möten med innehåll enligt nedan: 
2021-09-15:  Presentation av antagen projektbeskrivning samt 

dialog kring bostadspolitisk vision 

2021-11-17 Presentation av planberedskap för bostäder/ 
 ”lucktomter” samt dialog utifrån specifik  
 frågeställning kring detta. 

2022-01-24  Fortsatt diskussion utifrån tidigare frågeställningar 
samt synpunkter på skiss till utbyggnadsområden  
ÖP2040. 
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Inför mötet 2022-01-24 gjordes en avstämning i respektive partigrupp och 
synpunkter lyftes upp vid nästa styrgruppsmöte 2022-02-07. 

Bostadsförsörjningsprogrammet har tidigare varit ute på internremiss i 
tjänstemannaorganisationen. 

Utkast till bostadsförsörjningsprogrammet utgjorde bakgrundsdokument till 
den work-shop som den politiska styrgruppen genomförde 2022-09-05, då 
med fokus på mark- och vattenanvändning. 

Bostadsförsörjningsprogrammet är sedan 2022-10-03 ute på remiss enligt 
särskild sändlista, och svar från externa remissinstanser väntas till 2022-11-
14. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 
Inga konsekvenser under remisskedet. 

Hållbar utveckling – Social dimension 
Inga konsekvenser under remisskedet. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 
Inga konsekvenser under remisskedet. 

Barnkonventionen 

Inga konsekvenser under remisskedet. 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef för hantering 
Akten 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Förord 
Munkedals centrala och strategiska läge i norra Bohuslän, med bra 
kommunikationer för kollektivtrafik, tåg och bil samt närheten till naturen utgör 
grunden till att Munkedal är en attraktiv kommun att bo i. Här finns ett brett 
utbud av aktiviteter, ett rikt och aktivt föreningsliv samt en god tillgång till 
arbetsmarknader i närområdet.

För att ligga i framkant gällande välfärd och ytterligare främja det goda livet 
för kommuninvånarna har Munkedal som mål att växa till 12 500 invånare år 
2040. För att uppnå en hållbar tillväxt eftersträvas en balans mellan antalet 
invånare, företagsetableringar och arbetstillfällen, vilka var för sig eller i 
kombination kommer påverka bostadsmarknaden.

Kommunens långsiktiga utveckling påverkas av vår förmåga att tillgodose 
behovet av en god bebyggd miljö med bostäder för alla målgrupper och utifrån 
olika behov och önskemål.

Den demografiska utvecklingen innebär att Munkedal på sikt behöver se över 
boendealternativ för våra äldre, men också boendeformer som möjliggör att 
den yngre generationen får goda förutsättningar för att kunna ta sig in på 
bostadsmarknaden och bo kvar i kommunen.

Bostadsförsörjningsprogrammets syfte är att lyfta fram bostadsförsörjningen 
för alla målgrupper i kommunen samt vilka konsekvenser det får för den 
kommunala planeringen. Programmet ska även ge en tydlig 
planeringsinriktning för kommunen, men också för kommunala bolag och andra 
aktörer som vill bidra till Munkedals utveckling.

Strategisk planering, markförsörjning och planberedskap är viktiga aspekter för 
fortsatt bebyggelseutveckling och för att kunna erbjuda byggherrar attraktiv 
mark för exploatering.

I Munkedal ska det inte spela någon roll vem man är eller var man bor, det ska 
finnas goda förutsättningar för ett bra, säkert och tryggt boende för alla, i alla 
delar av kommunen och genom hela livet - därav vår kommunslogan, ”MER AV 
LIVET”.
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Sammanfattning 
Enligt lagen om kommuners bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun 
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. 
Kommunen ska därför i ett bostadsförsörjningsprogram ange mål och rikt-
linjer för bostadsförsörjningen. Bostadsförsörjningsprogram 2022 syftar till att 
upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen i Munkedals kommun och redo-
visar förutsättningar, fakta och statistik om befolkning och bostäder. 
Programmet behandlar även förutsättningar för bostadsbyggandet och 
bostadsmarknaden i kommunen och redovisar ett bedömt bostadsbehov i 
förhållande till målbilden om 12 500 invånare år 2040. Sist i programmet 
presenteras kommunens mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen fram till 
2040. 

I slutet av 2021 var invånarantalet i Munkedals kommun 10 588 personer och 
antalet bostäder 5 137. Ungefär tre fjärdedelar av kommunens bostads-
bestånd utgörs av villor med äganderätt. Cirka en fjärdedel av bostads-
beståndet är hyresrätter, det finns få bostadsrätter. Nyproduktionen av 
bostäder de senaste 30 åren är relativt låg. Priserna på småhus är relativt 
låga i kommunen jämfört med i flera av grannkommunerna. Bedömningen är 
att det i kommunen inte råder någon särskilt stor bostadsbrist i dagsläget, 
men för dem som har begränsad boendeekonomi kan det ändå vara svårt att 
hitta en bostad som matchar behoven. 

Munkedals kommun har som målbild att nå ett invånarantal på 12 500 
personer år 2040. Det innebär en befolkningsökning på nästan 2 000 personer 
vilket motsvarar 18% fler invånare jämfört med idag. För att uppnå målbilden 
har kommunen ett bostadsbehov på totalt 6 200 bostäder, vilket innebär cirka 
1 100 fler än idag. 

Utifrån antagandet att alla pågående bostadsprojekt och bostadsplaner 
genomförs och står inflyttningsklara till år 2030 finns det tillräckligt många 
bostäder för att möta bostadsbehovet till 2030. Mellan 2030-2040 behöver 
ytterligare 500 bostäder stå inflyttningsklara för att möta det förväntade 
bostadsbehovet till 2040. Det är dock angeläget att se över huruvida de 
tillgängliga bostadstyperna möter bostadsbehovet.  
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Kommunfullmäktige har i och med antagande av Bostadsförsörjnings-
programmet fattat beslut om att följande mål ska gälla för bostads-
försörjningen i Munkedals kommun:  

1. Munkedals kommun ska vara en attraktiv boendekommun som erbjuder
ett varierat utbud av bostäder för alla.

2. Alla kommuninvånare ska ha tillgång till en egen bostad och boendemiljö
av god kvalitet.

3. Bostadsplaneringen ska leda till ett bostadsutbud som ger invånarna
möjlighet att leva hela livet i Munkedals kommun

4. Bostadsförsörjningen ska på ett hållbart sätt svara upp mot kommunens
befolkningsutveckling med målsättningen att vara 12 500 invånare år
2040.

Kommunens strategi för att nå de uppsatta målen för bostadsförsörjning är 
att kommunens olika förvaltningar arbetar utifrån tio framtagna riktlinjer, som 
redovisas under Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i slutet av detta 
dokument. 
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1. INLEDNING
Kommunens attraktionskraft är en viktig del i att locka nya kommuninvånare 
och företag att etablera sig i Munkedal. Munkedal är en kommun som värnar 
om sina invånare och som vill utvecklas. Det finns ett driv och engagemang 
att inkludera alla i kommunens framtid. Munkedals kommun ligger i 
tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo med motorvägen E6 som en länk 
mellan två växande storstadsregioner. Det strategiska läget erbjuder närhet 
till stad, kust, skog och land med väl uppbyggd infrastruktur gällande tåg, 
buss och bil. Den relativt låga prislappen för ett eget boende i jämförelse med 
omkringliggande kommuner och städer bidrar också till kommunens 
attraktivitet och den varierade naturen tillsammans med ett rikt kultur- och 
föreningsliv skapar goda förutsättningar för en meningsfull fritid för 
kommunens invånare och företag.  

1.1 Syfte 
Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att redovisa bostadsbehovet för 
kommunens förväntade befolkningsutveckling till år 2040, och upprätta 
riktlinjer för bostadsförsörjningen i Munkedals kommun. Riktlinjerna ska antas 
av kommunfullmäktige. 
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1.2 Lagstiftning 
Enligt lagen (SFS 2000:1383) om kommuners bostadsförsörjningsansvar ska 
varje kommun skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder. Ett bostadsförsörjningsprogram ska ange inriktningen för den 
långsiktiga bostadsutvecklingen i kommunen, och ska redovisa riktlinjer som 
kommunen sedan kan använda som verktyg för framtida bostadsplanering. 

Munkedals bostadsförsörjningsprogram är till stor del framarbetat under 
våren 2022 men antas efter 1 oktober 2022 vilket innebär att ny lagstiftning 
ska tillämpas. Den nya lagstiftningen1 innebär att kommunerna ska göra en 
analys av den demografiska utvecklingen, kommunens marknadsförutsätt-
ningar samt vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden.  

Enligt lagen ska riktlinjerna minst innehålla: 

• kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet,

• kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala

mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska grundas på en analys av: 

• den demografiska utvecklingen,
• marknadsförutsättningarna,
• vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden.

Med dessa uppgifter kan planeringen av bostadsförsörjning gå i linje med 
förväntad befolkningsutveckling och utifrån efterfrågan på bostäder och även 
utifrån bostadsbehov som inte tillgodoses på marknaden. 

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med 
berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt 
tillväxtarbete i länet (Västra Götalandsregionen) och andra regionala organ 
tillfälle att yttra sig. 

Kommunfullmäktige ska minst en gång under varje mandatperiod ta ställning 
till bostadsförsörjningsprogrammets aktualitet. Programmet är vägledande 
och inte juridiskt bindande. 
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1.3 Hänsyn till relevanta mål 
I arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet har hänsyn tagits till 
nedanstående mål, planer och program. 

1.3.1 Globala mål 
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som består av sjutton 
globala mål för en hållbar utveckling som ska nås till 2030. Mål 11 – Hållbara 
städer och samhällen, inkluderar att alla människor världen över ska få 
tillgång till säkra och sunda bostäder i trygga miljöer och till en överkomlig 
kostnad. Bostadsförsörjningsplaneringen för alla grupper i samhället är en del 
av en hållbar utveckling för att uppnå målet. 

1.3.2 Nationella mål 
Det övergripande politiska 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. 

Sveriges miljömål beslutades av riksdagen år 1999 och består av ett 
övergripande generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt flera etappmål. Bland 
miljökvalitetsmålen finns God bebyggd miljö: ”Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en 
god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas.  

Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten 
och andra resurser främjas.” 

1.3.3 Regionala mål 
I ”Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030” uttrycks som 
en av fyra långsiktiga prioriteringar att ”knyta samman Västra Götaland”. Det 
inkluderar att samordna kommunikation, bebyggelseplanering, 
energiförsörjning och klimatanpassning och därmed bidra till mer jämlika 
villkor för alla regionens invånare och en samhällsplanering som bidrar till att 
minska klimatpåverkan.   

En prioritering som både handlar om regional samverkan av hållbar 
markanvändning för en starkare region, samtidigt som den ska utgå från 
individuell platsutveckling. 
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1.3.4 Kommunala mål – vision 2025 
Kommunstyrelsen fattade i oktober 2007 beslut om att formulera en vision för 
Munkedals kommun. I en bred process bland annat med rådslag med lokala 
utvecklingsgrupper (bygdeföreningar) formulerades Vision 2025. 
Utgångspunkten för visionen är: 

Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade 
invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans! 

De övergripande målen i visionen är: 

• Människor känner sig välkomna
• En hållbart växande kommun
• En kreativ och spännande miljö
• Invånarna mår bra och trivs med livet
• Invånarna är delaktiga, handlingskraftiga och stolta.

För att nå målen finns strategier bland annat för Bostadsbebyggelse: 
”Munkedals kommun är unik som framtida bo- och arbetsplats. Här finns kust 
och fjäll med närhet till arbete och service. Ett varierat boende för alla smaker 
och generationer är viktigt.” 

1.3.5 Tidigare bostadspolitisk vision 
Visionen Bostadspolitik i Munkedals kommun 2014-2019 antogs av 
kommunfullmäktige i februari 2014. Visionen lyder i korthet: ”Munkedals 
kommun vill att dess invånare ska kunna forma ett bra boende för sig och 
sina familjer. En befolkning som trivs i sitt boende väljer att stanna kvar och 
lockar dessutom andra att flytta hit. Det får också kommunens ungdomar att 
vilja stanna kvar eller återvända efter studier.”  

För att förverkliga visionen finns strategier under följande rubriker: 

• Aktuella detaljplaner / aktivt planarbete
• Byggklara tomter i tätorter
• Boende på landsbygden
• Mark att planlägga
• Hyresrätter
• Hållbar utveckling

Till visionen finns en faktabilaga med analyser, befolkningsstatistik och 
områden för planerad bebyggelse. 
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR
Följande kapitel redovisar fakta och statistik om befolkning och bostäder samt 
förutsättningar för bostadsbyggandet och bostadsmarknaden i kommunen. 
Källor till statistik anges i noter, se slutet av dokumentet. Statistik redovisas i 
huvudsak för åren 2000 till 2020. Jämförelser görs med några grannkommun-
er och med Sverige som helhet. 

2.1 Företagande och näringsliv 
Munkedal som kommun har ett starkt och varierat näringsliv med drygt 1 400 
aktiva företag. Det största företaget i kommunen, Arctic Paper Munkedals AB, 
har drygt 300 anställda följt av nästa företag, New Wave Mode AB, med drygt 
100 anställda. En stark entreprenörsanda präglar näringslivet i kommunen där 
97% av företagen är små med färre än 50 anställda och av dessa har 90% 
färre än 10 anställda. Besöksnäringen är en viktig bransch då den ofta är en 
inkörsport till arbetsmarknaden för ungdomar och personer utländsk 
bakgrund och unga2. 
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2.2 Demografi och boende 

2.2.1 Befolkning 
I Munkedals kommun bodde i slutet av 2021 10 588 personer. Invånarantalet 
inom dagens kommungränser har varierat mellan 10 000 - 11 000 personer 
sedan år 1950. Variationerna ser ungefär likadana ut i de jämnstora grann-
kommunerna. Under samma tid har befolkningen i hela Sverige ökat från 
cirka 7 miljoner till knappt 10,5 miljoner och i Uddevalla kommun från cirka 
34 500 till cirka 57 000 personer.3 

I faktabilagan till dokumentet ”Bostadspolitik i Munkedals kommun 2014 - 
2019” redovisas en befolkningsprognos från SCB för åren 2012 till 2042. 
Prognosen var då att befolkningen först skulle minska en aning till år 2014, 
för att sedan öka till 10 461 invånare år 2042. Den faktiska befolknings-
utvecklingen hade redan år 2020 överträffat prognosen för år 2042.4 En slut-
sats är därför att SCBs siffror varit för låga och att kommunens faktiska 
befolkningsökning visat sig vara högre än SCBs prognos. Det anses därför 
vara relevant att sikta mot en högre befolkningsökning för kommunen.  

Ungefär en tredjedel av befolkningen i kommunen (drygt 4 000 personer) bor 
i tätorten Munkedal, en tredjedel i övriga tätorter och en tredjedel på 
landsbygden, se diagram på nästa sida. Befolkningen på landsbygden 
minskade fram till år 2015 för att därefter ha stabiliserats på cirka 4 000 
invånare. Befolkningen i centralorten Munkedal har ökat särskilt de senaste 
tio åren5 vilket kan ses som en del av urbaniseringen, att människor flyttar 
från landsbygden till större orter.  
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Befolkningen i Torreby, Dingle och Hedekas tätorter har legat stabilt de 
senaste 20 åren med en marginell ökning efter 2018. Befolkningen i 
Hällevadsholms tätort ökade något mellan 2010 och 2015 för att därefter 
tendera att minska något.  

Det är framför allt i åldrarna 20-34 år och 65-79 år som befolkningen har ökat 
de senaste åren. Det speglar att vissa åldersgrupper är större i Sverige som 
helhet, exempelvis 40-talisterna (som märks i åldersspannet 65-79 år) och de 
stora barnkullarna runt år 1990 (som märks i åldersspannet 20-34 år). 
Åldersgruppen 80 år och uppåt har ökat en aning medan befolkningen i övriga 
åldersgrupper har minskat jämfört med år 2000.6  
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Figur 2 - Befolkningsutveckling per tätort och på landsbygden år 2000-2020 
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2.2.2 Befolkningsförändringar och flyttning 
Invånarantalet i kommunen är under ständig förändring, en av orsakerna till 
detta är att kommunen har en högre mortalitet än nativitet, alltså att det dör 
fler än vad som föds. Samtidigt har inflyttningen varit högre än utflyttningen 
de senaste åren vilket bidragit till att befolkningen ökat.7 Det är troligt att 
detta till viss del har ett samband med det stora flyktingmottagandet i Sverige 
år 2015 och därefter. 

Enligt en flyttstudie som Statistikkonsulterna gjort 2021 är det många unga 
vuxna (20 till 29 år) som flyttar både till och från kommunen, dock är 
utflyttarna fler. I åldern 30 till 34 år är dock inflyttarna ungefär dubbelt så 
många som utflyttarna. Benägenheten att flytta verkar avta med åldern. 38% 
av dem som flyttar till Munkedals kommun är ”hemvändare”, det vill säga att 
de tidigare har bott i kommunen.  

De främsta anledningarna till att människor väljer att bosätta sig i kommunen 
är möjligheten till bättre boende, närheten till natur och rekreation och att 
bostäderna är mer prisvärda. De som flyttar från kommunen anger bland 
annat att bättre framtidsutsikter, större utbud av affärer och service och 
bättre pendlingsmöjligheter är viktiga flyttskäl. Det är vanligt att de som 
flyttar till respektive från Munkedal flyttar från, eller till, någon av 
grannkommunerna Uddevalla, Tanum och Göteborg.8 
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2.2.3 Hushåll 
I kommunen som helhet finns 5 137 
bostäder9 och 4 963 hushåll10 (år 2021) 
enligt SCB. I Munkedals kommun bor det i 
genomsnitt 2,13 personer i varje hushåll. 
År 1990 var denna siffra 2,4 och 2012 var 
den 2,0.11  

Ungefär hälften av kommunens befolkning 
bor i hushåll med barn, se även diagram 
på nästa sida. Barnen flyttar hemifrån runt 
18-årsåldern och då flertalet föräldrar är i
50-årsåldern.12 När första barnet föds är
pappor i kommunen i genomsnitt 30 år och
mammor 27 år. De är yngre än
genomsnitts-siffran i riket som är 32 år för
pappor och 30 år för mammor (år 2020).13

2.2.4 Boendemönster 
Den dominerande bostadstypen i kommunen är småhus. Majoriteten av 
kommuninvånarna bor i småhus hela livet. De åldersgrupper som i störst 
utsträckning bor i flerbostadshus är mellan 20-29 år gamla respektive äldre 
än 80. Behovet av specialbostad är störst för åldersgruppen 80+.14 

Befolkningen i Munkedals tätort är stadigt ökande och det finns en efterfrågan 
på fler bostäder. Befolkningen på landsbygden minskade fram till år 2015 
men har sedan dess legat stabilt. 
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Figur 6 - Andel personer efter ålder och bostadstyp 
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2.3 Bostäder 
I slutet av 2021 fanns inom kommunen 
totalt 5 137 bostäder. Ungefär tre fjärdedelar 
av dessa är småhus. I tätorterna är cirka 
hälften av bostäderna småhus och hälften 
lägenheter i flerbostadshus. På landsbygden är 
de flesta bostäder småhus.15 

De flesta småhus i kommunen är fristående 
villor med äganderätt och de flesta lägenheter i 
flerbostadshus är hyresrätter. Hyresrätterna är 
generellt sett koncentrerade till tätorterna. 
Störst andel hyresrätter finns i västra delen av 
Munkedals tätort.16 

Det nedre diagrammet redovisar 
bostadsfördelningen per upplåtelseform och 
indikerar att ungefär en fjärdedel av 
bostadsbeståndet är hyresrätter. Andelen 
bostadsrätter är liten. 

I kommunen finns det 1 339 fritidshus (år 
2021) vilka i statistiken inte räknas som 
bostäder.17 
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Figur 9 - Antal bostäder efter hustyp 
Figur 8 - Antal bostäder efter upplåtelseform 
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2.4 Förutsättningar för 
delområden  
Kommunen är indelad i demografiska 
delområden för vilka det finns 
statistiskt underlag att hämta från 
SCB. I bostadsförsörjningsprogrammet 
har en lämplig detaljeringsnivå för 
statistiken ansetts vara nyckelkods-
områden (NYKO) på nivå 2 där 
kommunens landsbygd är samman-
slagen, med Tungenäset redovisat 
separat.  
Delområdenas geografiska utbredning 
redovisas på kartan till höger och i 
bilaga 1. 

2.4.1 Munkedals tätort 
I centralorten finns ett varierat 
bostadsutbud med 2060 bostäder 
varav 1054 äganderätter, 173 
bostadsrätter och 833 hyresrätter.18 

2.4.2 Hällevadsholm 
I Hällevadsholm finns 442 bostäder 
varav 238 äganderätter, 41 
bostadsrätter och 163 hyresrätter. 

2.4.3 Dingle 
I Dingle finns 520 bostäder varav 224 äganderätter, 46 bostadsrätter och 250 
hyresrätter. 

2.4.4 Hedekas 
I Hedekas finns 207 bostäder varav 78 äganderätter och 129 hyresrätter. 

2.4.5 Tungenäset 
På Tungenäset finns 269 bostäder varav 248 äganderätter och 21 hyresrätter. 
Majoriteten av bostäderna i området är småhus.  

2.4.6 Landsbygden 
På övriga landsbygden finns 1639 bostäder varav 1530 äganderätter och 109 
hyresrätter. Här finns också 874 fritidshus. 

Figur 10 - Karta över Munkedals kommun 
med demografiska delområden
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2.5 Bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet 
Många småhus i kommunen är byggda antingen före 1940 eller under 70- och 
80-talet. Många av flerbostadshusen är byggda på 50-, 60- eller 70-talet.19

De senaste åren har ett tiotal bostäder färdigställts per år i kommunen, med 
undantag för toppar år 2015 och år 2019 på 40-50 bostäder.20 
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*Siffrorna från SCB för år 2001-2020 har justerats för att stämma överens med statistiken i
det mer detaljerade diagrammet över antal färdigställda bostäder per år 2000-2020 (nedan).

Figur 11 - Färdigställda bostäder per år, 2000-2020* 
*Ca 15 bostadsrätter som byggdes 2019 har efter färdigställandet omvandlats till hyresrätter.
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2.6 Bedömning av bostadsbrist 
Sedan 1 oktober 2022 ska kommunen enligt lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar analysera vilka bostadsbehov som inte tillgodoses 
på den lokala bostadsmarknaden, alltså hur bostadsbristen ser ut. Underlaget 
för denna analys kommer från Boverket. Eftersom detta bostadsförsörjnings-
program till stor del har tagits fram innan lagändringen, men antas efter den 
1 oktober, har befintligt underlag från Boverket för åren 2012-2018 använts. 
Boverkets underlag sammanfattas i diagrammen nedan: ett för kommunen 
och ett för Västra Götalands län som jämförelse.21 

Trångboddhet beräknas utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och gäller till 
exempel hushåll med två eller fler personer som saknar separat sovrum, eller 
om barn över 12 år saknar eget rum. Ett hushåll med ansträngd 
boendeekonomi har en disponibel inkomst som är lägre än den beräknade 
baskonsumtionen enligt SCB och Socialstyrelsen.  

I Munkedals kommun har cirka 6,4% av hushållen en ansträngd 
boendeekonomi (2018), vilket är en något större andel än genomsnittet i 
både Västra Götalands län och i Sverige som är cirka 5%. Trenden har varit 
att andelen minskar (åren 2012-2018), troligtvis främst på grund av den 
generellt positiva ekonomiska utvecklingen i samhället.
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Cirka 7,0% av hushållen i kommunen är trångbodda (2018), vilket är en 
relativt låg siffra om man jämför med snittet i länet och i riket på 10%. 
Trenden har varit att andelen ökar. Kanske har människor i allt högre 
utsträckning valt ett mindre boende framför en hög boendekostnad.  

Långt pendlingsavstånd är ett avstånd fågelvägen på över 80 km till arbets-
platsen, men mindre än 210 km eftersom man då inte bedöms pendla varje 
dag. Cirka 6,5% av hushållen i kommunen har långt pendlingsavstånd 
(2018), vilket är en mycket större andel än snittet i Västra Götalands län på 
cirka 2,5%. Trenden har samtidigt varit att andelen ökar sakta. Det är troligt 
att många av dessa hushåll omfattar minst en person som arbetar i 
Göteborgsområdet. Från Munkedal tätort till Strömstad, Uddevalla eller 
Trollhättan är det mindre än 80 km. Kanske väljer människor i allt högre 
utsträckning att pendla till mer högbetalda jobb, med tanke på att andelen 
hushåll med ansträngd boendeekonomi samtidigt har minskat. Bland dem 
som har ett långt pendlingsavstånd är det mycket få som samtidigt har en 
ansträngd boendeekonomi (cirka 0,2% i kommunen år 2018). 

Boverket lyfter särskilt fram måttet på andelen hushåll som både har en 
ansträngd boendeekonomi och är trångbodda, eftersom de inte har en till-
fredsställande bostadssituation och inte heller stora möjligheter att förändra 
den. Denna andel har under åren 2012-2018 varit runt 1% i både kommunen, 
länet och i riket. Trenden har varit att andelen sakta har ökat i kommunen, 
men sakta minskat i länet. För år 2018 är siffran 1,1% i kommunen vilket 
motsvarar ett 50-tal hushåll.  
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Bedömningen är att det i kommunen inte råder någon särskilt stor 
bostadsbrist i dagsläget, men för dem som har begränsad boendeekonomi 
kan det ändå vara svårt att hitta en bostad som matchar behoven. 

2.7 Boende för särskilda grupper 
Även om det tidigare lagkravet att kommunen inom bostadsförsörjningen ska 
analysera bostadsbehovet för särskilda grupper har trätt ur kraft så har 
kommunen enligt bostadsförsörjningslagen (2000:1383) fortsatt skyldighet 
att tillse att alla invånare kan hitta en ändamålsenlig bostad. På en balanserad 
bostadsmarknad ska det finnas bostäder för livets olika skeden och för 
samtliga socioekonomiska grupper. Kommunen har ett utvidgat ansvar att 
stödja personer som av olika skäl har svårighet att ordna en bostad på den 
öppna marknaden eller de som behöver någon form av anpassat boende på 
grund av funktionsnedsättning. Lagstiftningen pekar särskilt ut följande 
grupper där kommuner har ett utvidgat ansvar: 

• Äldre personer med behov av särskilt stöd
• Personer med funktionsnedsättning som behöver särskilt boende
• Nyanlända
• Asylsökande, ensamkommande barn

Utöver dessa finns det i Munkedal också intresse av att studera ytterligare 
grupper. Nedan redovisas de olika grupper som kan behöva stöd av 
kommunen i sin bostadsförsörjning, vilka lagar som reglerar kommunens 
ansvar och bostadsläget för dessa grupper i kommunen idag. 

2.7.1 Äldre personer med behov av särskilt stöd 
Medellivslängden i Sverige har ökat påtagligt och därmed andelen äldre 
personer i befolkningen. Var femte invånare i Sverige är 65 år eller äldre. 
Under 2020-talet kommer de stora barnkullarna från 1940-talet bli över 80 år 
gamla. Det innebär att de kommer in i en ålder då större behov av vård och 
omsorg ofta inträder. Det ställer i sin tur särskilda krav på bostadsbeståndet 
och efterfrågan på nya bostäder med särskild inriktning på äldre kan komma 
att öka på många håll. Särskilt boende för äldre är de som i ofta kallas vård- 
och omsorgsboende, äldreboende, gruppboende för dementa eller sjukhem. 
Det är dessa som ingår i kommunens bostadsförsörjningsansvar. 

Övriga boenden för äldre är bland annat seniorboenden eller 55+boende som 
är boenden på öppna marknaden inriktade på äldre personer, eller 
trygghetsboende som också är ett boende på öppna marknaden med 
gemensamhetsutrymmen, matsal och mycket begränsad tillgång till personal. 
Dessa omfattas inte av kommunens bostadsförsörjningsansvar och behandlas 
därför inte i detta program. 
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I kommunen finns fyra särskilda boenden för äldre med totalt 95 lägenheter, 
ett i Dingle, ett i Hedekas och två i Munkedals tätort. Behovet av sådana 
bostäder har minskat något sedan år 2000. Den genomsnittliga kötiden är sex 
veckor och en majoritet av dem som flyttar in är över 80 år (medianålder 87 
år). För att möta ett ökat framtida behov planerar kommunen för ett nytt 
särskilt boende22 

2.7.2 Personer med funktionsnedsättning som behöver 
särskilt boende 
En person med funktionsnedsättning kan behöva en anpassad bostad för att 
uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och att känna sig delaktig i samhället. Det 
finns olika boendeformer för de som omfattas av LSS (lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, SFS 1993:387): 

• Korttidsvistelse utanför hemmet.
• Anpassat boende för barn och ungdomar.
• Anpassat boende för vuxna. Det omfattar gruppbostäder, servicebostäder

och annan särskilt anpassad bostad.23

I kommunen finns tre gruppbostäder med särskild service enligt LSS och ett 
serviceboende. En gruppbostad finns i Dingle och övriga boenden i Munkedals 
tätort. Platserna i gruppbostäder räcker för dagens behov. Behovet av 
ytterligare lägenheter i serviceboende håller på att ses över.24 
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2.7.3 Nyanlända samt ensamkommande barn och 
ungdomar 
Enligt lagen (SFS 2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning, även kallad bosättningslagen, är alla Sveriges kommuner skyldiga 
att efter anvisning från Migrationsverket ta emot och ordna boende för 
nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller andra 
skyddsbehövande. 

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ett yttersta ansvar för 
att enskilda får det stöd och hjälp som de behöver och det gäller även för 
ensamkommande barn upp till 18 år. Det är kommunen som ansvarar för 
dessa barns mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både 
asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn som har fått 
uppehållstillstånd i Sverige. I gruppen ensamkommande barn finns också barn 
som anvisas kommunen inom ramen för flyktingkvoten och med stöd av 
bosättningslagen.25 

De senaste åren har ett fåtal nyanlända tagits emot i kommunen.26 

2.7.4 Hushåll med begränsad ekonomi, trångbodda 
hushåll och hushåll med långt pendlingsavstånd 
Enligt lagen om kommuners bostadsförsörjningsansvar ska kommunen skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. För hushåll med 
begränsad ekonomi saknas ofta möjligheter att hitta bostäder som matchar 
deras behov. De kan till exempel oftare tvingas nöja sig med ett boende som 
egentligen är för litet. Ekonomiska incitament kan också göra att man får 
långt pendlingsavstånd mellan hem och arbete. I kommunen är det en något 
större andel hushåll som har begränsad ekonomi än i länet. Det är något färre 
hushåll som är trångbodda jämfört med länet. Många har ett långt 
pendlingsavstånd (över 80 km). 

Sveriges befolkning har ökat kraftigt de senaste årtiondena och 
bostadsbyggandet har inte hållit jämna steg med befolkningsutvecklingen. 
Bostadsbyggandet har dessutom i hög utsträckning riktat sig till hushåll med 
högre inkomster. Många av de bostäder som byggs på marknadens villkor är 
för dyra för att hushåll med låga inkomster ska kunna efterfråga dem. Det gör 
att det blir svårt för låginkomsttagare inom samhällsviktiga yrken att byta 
bostad vilket riskerar att skapa svårigheter att rekrytera personal till dessa 
jobb. De flesta kommuner uppger att det är svårt för unga och för nyanlända 
att etablera sig på bostadsmarknaden. Ett annat vanligt problem är att 
hushåll som i övrigt inte har någon social problematik hamnar i hemlöshet och 
blir hänvisade till olika tillfälliga boendelösningar via socialtjänsten.  
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2.7.5 Personer med behov av skyddat boende 
Kommunen har ansvar för stöd till brottsoffer enligt socialtjänstlagen (SFS 
2001:453). Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld ska särskilt 
beaktas. Rätten till skyddat boende regleras dock inte specifikt i lag. 

Munkedals kommun har inga egna skyddade boenden utan köper allt efter 
behov in boendeplatser av andra aktörer. Behovet av framtida lösningar 
behöver ses över.27 

2.7.6 Hemlösa 
Det kan vara svårt för personer som saknar arbete, vänner, familj och/eller 
kontaktnät att ta sig in på bostadsmarknaden. Att bli hemlös kan ske på flera 
olika sätt och den individuella situationen kan se väldigt olika ut. 
Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar fyra olika situationer; akut 
hemlösa, intagna eller inskrivna på kriminalvårdsanstalt eller stödboende, 
boende i någon av socialtjänstens särskilda boendelösningar samt de som bor 
i tillfälliga boenden utan kontrakt, exempelvis hos kompisar, bekanta eller 
släktingar. Den här breda definitionen av hemlöshet har använts sedan 2011 
och belyser att hemlöshet kan bero på såväl strukturella som individuella 
faktorer och att hemlöshet inte är en egenskap utan en situation som en 
person kan befinna sig i, under olika lång tid.  

I dagsläget finns enligt uppgift inga kommuninvånare som saknar tak över 
huvudet, men det finns personer som saknar egna hyreskontrakt och som är i 
behov av det för att få en trygg och långsiktig boendesituation.28 

2.8 Marknadsförutsättningar 

2.8.1 Regional bostadmarknadsanalys 
Den regionala bostadsmarknadsanalysen för Västra Götalands län 2021 
redovisar ett flertal slutsatser som har relevans för Munkedals kommun. 

Det finns ett underskott på bostäder som matchar hushållens disponibla 
inkomster, samtidigt som bostadspriserna ökar. Bostadsmarknadsläget har 
dock generellt förbättrats i vissa delar av länet tack vare ett aktivt 
planeringsarbete, ett bostadsbyggande som har ökat och en 
folkmängdsökning som inte har varit lika hög som de senaste åren. 

Det sammanlagda byggandet av bostäder i länet som helhet överstiger 
Boverkets prognos, och ligger enligt länsstyrelsens bedömning i nivå med 
behovet. Behovet av specialbostäder, exempelvis bostäder för äldre, kan 
komma att öka till följd av demografiska förändringar. 
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Det är sannolikt att den största folkmängdsökningen kommer att ske i större 
och medelstora kommuner. Från 2017 och framåt har befolkningstillväxten i 
länet inte varit lika stor som tidigare. Anledningen är främst en minskad 
invandring. 

2.8.2 Efterfrågan och prisbild 
Enligt SBAB Booli:s bostadsmarknadsindex finns det i Västra Götalands län 
som helhet en överproduktion av hyresrätter och brist på produktion av 
småhus i förhållande till efterfrågan (år 2021). 29 Situationen i Munkedal 
skiljer sig stort från förhållandena i länet då det produceras fler småhus än 
hyresrätter. Detta kan härledas till det förhållandevis låga kostnadsläget på 
småhus och den jämförelsevis höga hyresnivån på hyresrätter i förhållande till 
hushållens disponibla inkomster. Det finns också en koppling till att 
marknadssituationen och förväntningarna i Munkedal möjliggör för många att 
äga ett småhus. 

Småhus 
Snittpriset för ett småhus i Munkedals kommun är 1 634 000 kr, att jämföra 
med snittpriset i Sverige som är 3 267 000 kr. Snittpriserna för småhus i 
grannkommunerna är:30 

Uddevalla 3 150 000 kr 

Färgelanda 1 045 000 kr 

Tanum 3 099 000 kr 

Sotenäs 3 713 000 kr 

Mellan 2000 och 2020 har det genomsnittliga priset för ett småhus i 
Munkedals kommun ökat med 223%, vilket är något mer än i riket (210%). 
På ett år mellan 2019 och 2020 ökade priserna med 12% i Munkedals 
kommun, vilket är dubbelt så mycket som i riket (6%).31 

Priserna på småhus varierar inom kommunen men är genomsnittligt relativt 
låga jämfört med i flera av grannkommunerna. De genomsnittliga priserna på 
småhus och villatomter sålda under år 2021 var som högst i Munkedals tätort 
och på Tungenäset.  

I Munkedals tätort finns stor andel lediga tomter, vilket tyder på att 
efterfrågan är större på färdiga småhus än på tomter för nyproduktion.32 I de 
områden där det kostar mer att bygga nytt än vad motsvarande bostad kostar 
i det befintliga beståndet är de ekonomiska incitamenten att bygga nytt 
begränsade. Möjligheterna att få banklån beviljade för nybyggnation vid 
denna prisbild försvårar ytterligare. 
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Bostadsrätter 
Det finns få bostadsrätter i kommunen. Ur ett boendeperspektiv kan det 
finnas ett samband med att priserna på småhus är relativt låga och att man 
därför hellre köper ett småhus. Ur ett byggherreperspektiv finns det aktuella 
analyser33 som visar att det är mindre fördelaktigt att producera bostadsrätter 
än hyresrätter då köpviljan för bostadsrätter i kommunen är låg. Ett exempel 
på detta är ett nybyggt bostadsprojekt i kommunen som inledningsvis 
presenterades på marknaden som bostadsrätter men efter färdigställandet 
blev hyresrätter.    

Hyresrätter 
För en hyreslägenhet på tre rum och kök betalar man i genomsnitt 7 000 kr i 
månaden hos Munkedals Bostäder AB (Munkbo).34 Detta kan jämföras med 
snittet i riket som är 7 520 kr (år 2021).35 

Kötiden är 1,3 år hos Munkbo AB, och alla lägenheter hos Munkbo som kan 
hyras ut är uthyrda.36 Därav kan man dra slutsatsen att det utifrån dagens 
hyresnivåer finns en efterfrågan på hyresrätter i Munkedals tätort som är 
större än tillgången.  

Hyresnivån har historiskt varit högre i det senast byggda beståndet men 
skillnaderna mellan nyproduktionshyrorna och genomsnittshyrorna i det 
övriga bostadsbeståndet har ökat markant på 2000-talet. På orter där det inte 
byggts hyresbostäder på länge är skillnaden mycket stor vilket kan göra det 
svårare att hyra ut nyproducerade lägenheter. 

2.8.3 Boendeutgifter som andel av inkomsten 
Den genomsnittliga disponibla inkomsten i kommunen är 319 100 kr per 
person (år 2020) vilket är något lägre än genomsnittet i Sverige som ligger på 
353 900 kr.37 

I kommuner med färre än 75 000 invånare lägger man i genomsnitt 21,2% av 
den disponibla inkomsten på sitt boende, vilket i Munkedal motsvarar cirka 
5 600 kr per person och månad.  

De som bor i äganderätt betalar ofta en mindre andel av den disponibla 
inkomsten för sin bostad än de som bor i hyresrätt.38 
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2.8.4 Det kommunala bostadsbolaget 
Kommunen äger ett allmännyttigt bostadsbolag, Munkbo AB, som enligt sin 
bolagsordning ska främja bostadsförsörjningen i Munkedals kommun och 
erbjuda hyresgästerna möjlighet att påverka sin boendemiljö. Bolaget ska 
vara verktyg för att genomföra delar av kommunens bostadspolitik. 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt 
hållbara principer. 

Munkbo AB har drygt 500 hyresrätter, de flesta av dessa ligger i Munkedals 
tätort39. Resterande cirka 1000 hyresrätter ägs av 29 andra, privata 
fastighetsägare och bostadsbolag40. 

2.8.5 Kommunal mark 
Kommunen äger relativt lite mark. Kommunen och regionen äger sammanlagt 
2% av marken i kommunen (år 2015). Stora delar av kommunen utgörs av 
skog (70%) och jordbruksmark (15%), medan 4% av marken i kommunen är 
bebyggd.41 
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3. BOSTADSFÖRSÖRJNING 2040
Munkedals kommun ligger i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo med 
motorvägen E6 som en länk mellan två växande storstadsregioner. Det 
strategiska läget erbjuder närhet till stad, kust, skog och land och det finns en 
väl uppbyggd infrastruktur gällande tåg, buss och bil vilket gör det möjligt att 
pendla från flera platser i kommunen. Kollektivtrafik är dock en fråga att 
arbeta vidare för att det ska bli möjligt att bo i kommunens alla delar med 
möjlighet att pendla till och från jobbet eller möjligheten att pendla till 
arbetsplatser i hela kommunen. Prisvärda bostäder och den varierande 
naturen tillsammans med ett rikt kultur- och föreningsliv skapar goda 
förutsättningar att leva ett gott liv med en meningsfull fritid i Munkedals 
kommun.  

Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att tillgodose bostadsbehovet för 
kommunens förväntade befolkningsutveckling och den här delen i 
programmet redogör för behovet av bostäder och hur kommunen kan arbeta 
för att uppnå målbild 12 500. Behovet av bostäder studeras dels i form av ett 
totalt antal bostäder, dels i form av behov av nyproduktion utöver den som 
redan planeras och dels i form av bostäder för särskilda grupper. 
Bostadsförsörjningen studeras och redovisas på kommunövergripande nivå. 
Åtgärder för att möta behoven redovisas i kapitel 4. Mål och riktlinjer. 
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3.1 Metod 
Befolkningsutvecklingen för Målbild 12 500 är framräknad utifrån statistik-
underlag från SCB genom beräkningar på antalet födda, döda, inflyttade och 
utflyttade tillsammans med vissa antaganden. Beräkningarna har gjorts i  
1-årsklasser uppdelat på kön och med årsvis framskrivning från år 2021 till
2040. Statistiskt underlag för de senaste tre till fem åren har använts som
referens. Ett viktigt antagande som ligger till grund för beräkningarna är en
stadigt ökande inflyttning som kan bidra till målsättningen om 12 500
invånare.

För att beräkna bostadsbehovet angett i antal hushåll används hushållskvots-
metoden vilken innebär att antal invånare i varje 1-årsklass multipliceras med 
hushållskvoter.  

3.2 12 500 invånare år 2040
Kommunstyrelsens målbild om 12 500 invånare år 2040 utgör inriktning för 
kommunens planering för bostadsförsörjning. Kommunen önskar se en jämn 
befolkningsökning under perioden.  För att nå målet behöver befolkningen öka 
med knappt 2 000 personer jämfört med idag. Detta motsvarar en 
befolkningsökning på 18% under perioden, eller en ökning med 0,5% per år i 
början av perioden och 1,5% per år i slutet av perioden. Detta kan jämföras 
med SCBs senaste prognos för Munkedals kommun som anger ett 
invånarantal på 11 045 till år 2040, vilket motsvarar 4% under perioden eller 
cirka 0,25% per år. 

Figur 14 - Befolkningsutveckling - 12 500 

Den eftersträvade befolkningsökningen är hög även i ett regionalt perspektiv. 
Som en jämförelse kan nämnas att grannkommunen Uddevalla under de 
senaste fem åren har haft en ökning på i genomsnitt 0,7% per år. Tanums 
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kommun har ökat med cirka 0,6% per år under samma period och Lysekils 
kommun har minskat med 0,4% per år. Övriga grannkommuner har inte sett 
några stora förändringar.42 Att nå ett invånarantal om 12 500 år 2040 kräver 
riktade insatser från kommunens sida, både vad gäller bostadsförsörjning, att 
stimulera inflyttning, minska utflyttning och att öka nativiteten. Kommunens 
attraktionskraft är en viktig del i att locka nya kommuninvånare och företag 
att etablera sig i Munkedal. Att visa att Munkedal är en kommun som värnar 
om dess invånare och som vill utvecklas visar att det finns ett driv och 
engagemang att inkludera alla i kommunens framtid. Detta redovisas och 
diskuteras mer utförligt i den nyligen antagna Näringslivsstrategin43. 

3.2.1 Befolkningsutveckling 
Befolkningsutvecklingen redovisas på kommunövergripande nivå indelad i fem 
åldersgrupper: 0-19, 20-34, 35-64, 65-79 och 80+ år. Befolkningsökningen 
förväntas utvecklas enligt diagrammet nedan. För barn och ungdomar (0-19 år) 
och unga vuxna (20-34 år) bedöms det bli en liten ökning i antalet personer. I 
åldersgruppen 35-64 år bedöms det bli en jämn och hög befolkningsökning, 
medan åldersgruppen 65-79 år inte förändras särskilt mycket i antal. Den äldre 
befolkningen (80 år och uppåt) bedöms öka med cirka 200 personer till år 2030, 
vilket motsvarar en ökning med 30%, för att sedan stabiliseras. Målbild 12 500 
fördelat per åldersgrupp över tid redovisas mer detaljerat i tabellform i bilaga 2.  

Figur 15 - Målbild 12 500, fördelat på åldersgrupper 

Alla kommuner har en stor rörlighet av människor som flyttar till och från komm-
unen. För att nå målbilden krävs år 2040 en befolkningsökning på cirka 1,5% 
jämfört med föregående år. Då utflyttningen, precis som i jämförbara 
grannkommuner, förväntas vara 5-6% måste den sammantagna inflyttningen 
det året motsvara cirka 7% av befolkningen. Scenariot räknar med en 
befolkningsökning som 2022 börjar på cirka 0,5% för att sedan öka till 1,5% år 
2040.  
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Detta kan jämföras med SCBs prognos som visar att inflyttningen förväntas 
minska till cirka 5,7% av befolkningen per år. 44 Att öka inflyttningen är 
avgörande för kommunens möjligheter att nå befolkningsmålet. Här har 
kommunens attraktivitet stor betydelse.  

3.3 Pågående planering för bostäder 
Kommunen har planmonopol vilket ger stora möjligheter att styra 
bostadsbyggandet. Genom sitt markinnehav och genom strategiska köp och 
försäljningar av byggbar mark finns ytterligare möjligheter att påverka 
bostadsbyggandet. Kommunen kan exempelvis ställa krav på 
upplåtelseformer, hustyper mm vid försäljning av mark. Det är därför viktigt 
att arbeta aktivt med markstrategiska frågor i dialog med marknadens 
aktörer.  

Med ett framåtblickande arbetssätt kan kommunen nå målet om 12 500 
invånare år 2040 och bidra till ett attraktivt samhälle. 

3.3.1 Planläggning och lediga tomter 
Kommunen har pågående planering för cirka 370 nya bostäder (inklusive 
projektet Vadholmen). Ytterligare cirka 180 bostäder kan tillkomma utanför 
detaljplan fram till år 2040. Nybyggnation på lediga tomter kan svara för cirka 
50 bostäder under samma period.  

Projekt på gång 
Kommunen har ett större nyproduktionsprojekt på gång på Vadholmen i 
Munkedal. Detaljplanen antogs år 2021 och medger ett 100-tal bostäder i 
lägenheter med möjlighet till verksamhetslokaler i bottenplan.  

Pågående planering inom tätort 
Det finns en påbörjad detaljplan för bostäder i Övre Torp, Munkedals tätort. 
Planarbetet är i tidigt skede varför antal bostäder inte är beslutat ännu. Det 
pågår även planarbete i Västra Jonsäng och i Hällevadsholm ’nya Vässje’. 

I kommunen pågår även planering för ett äldreboende med cirka 70 
lägenheter. 

Pågående planering utanför tätort 
Pågående detaljplaner för bostäder finns söder om Munkedals tätort och på 
södra delen av Tungenäset. I pågående detaljplaner bedöms cirka 200 
bostäder kunna tillkomma, främst i småhus:  

• 65-145 bostäder i Åsen Saltkällan
• 50 bostäder i Gårvik
• 50 bostäder i Ödsby, Bergsvik.
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Det finns fler detaljplaner som är påbörjade men där antalet bostäder är svårt 
att bedöma eftersom de är i tidigt skede.  

Obebyggda småhustomter 
I tätorterna finns i dagsläget cirka ett 100-tal lediga tomter för småhus, till 
största del inom detaljplan. Cirka 80% av dessa finns i Munkedals tätort och 
övriga i Dingle, Hällevadsholm och Hedekas. Det bedöms rimligt att cirka 
hälften av tomterna kan komma att bebyggas under perioden fram till år 
2040. Det skulle innebära ett tillskott på totalt cirka 50 bostäder. 

3.3.2 Förhandsbesked utanför detaljplanerat område 
Inom kommunen tillkommer cirka 10 bostäder per år utanför detaljplan. 
Motsvarande nyproduktionstakt innebär ett tillskott på cirka 180 bostäder 
fram till år 2040, främst på landsbygden. 

3.4 Bostadsbehov 
Utifrån tidigare angivna förutsättningar och 
i syfte att uppnå målbild 12 500 har 
kommunen ett behov av ca 1100 nya 
bostäder till år 2040. Fram till år 2030 ökar 
bostadsbehovet med ungefär 380 bostäder, 
cirka 50 per år, och under den följande 
tioårsperioden med 720 bostäder, drygt 70 
per år. Det motsvarar ett nytillskott av cirka 
1 100 bostäder under hela perioden från år 
2022 till 2040. 

Utifrån antagandet att alla pågående 
bostadsprojekt och bostadsplaner 
genomförs och står inflyttningsklara till år 
2030 finns det tillräckligt många bostäder 
för att möta bostadsbehovet till 2030. 
Mellan 2030-2040 behöver ytterligare 500 
bostäder stå inflyttningsklara för att möta 
det förväntade bostadsbehovet till 2040.  

Även om behovet av bostäder skulle 
tillgodoses i antal så bedöms den pågående 
planeringen inte vara tillräckligt varierad för 
att täcka alla typer av bostadsbehov. 
Pågående planering är relativt ensidigt 
inriktad på småhus i den södra delen av 
kommunen.  
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3.4.1 Bostäder 
Behovet av bostäder bedöms öka lika mycket som antalet hushåll ökar. Ett 
hushåll består av personer folkbokförda på samma bostad och motsvarar 
därför ett behov av en bostad, oavsett bostadstyp.  

Antalet bostäder är idag fler än antalet hushåll vilket med sannolikhet beror 
på att det finns ett antal fritidshus i kommunen som i statistiken räknas som 
bostäder. I de flesta kommuner finns en sådan skillnad som utgör några 
procent av bostadsbeståndet, i Munkedals fall bedöms skillnaden bestå även i 
framtiden. 

Majoriteten av kommuninvånarna förväntas klara sin bostadsförsörjning på 
egen hand. Bostadsbehovet i Munkedals kommun förväntas till största del 
fortsatt tillgodoses genom att enskilda individer köper en befintlig villa, köper 
en tomt och bygger en egen villa, eller hyr en lägenhet. Munkedals kommun 
kommer troligen fortsatt att ha en lägre prisbild på småhus jämfört med flera 
omgivande kommuner.  

För att möta bostadsbehovet fullt ut finns behov av att bredda och öka 
bostadsutbudet. Bostadsbeståndet skulle med fördel kunna kompletteras med 
fler parhus, radhus och kedjehus samt bostadsrätter i form av lägenheter eller 
småhus. Ett bredare utbud kan ge bättre förutsättningar för flyttkedjor och för 
nyinflyttade då det genererar en positiv omflyttning och skapar bättre 
lämpade boenden i livets alla skeden.  

3.4.2 Behov av bostäder för särskilda grupper 

Bostäder för äldre personer med behov av särskilt stöd 
I målbilden om 12 500 invånare bedöms åldersgruppen 65-79 år inte öka 
särskilt mycket i antal. Åldersgruppen 80+ år beräknas däremot öka med 
drygt 200 personer redan till år 2030 och drygt 300 personer till år 2040. 
Idag bor cirka 8% av åldersgruppen 80+ år i särskilt boende anpassade för 
äldre (särskilt boende för äldre är de som i ofta kallas vård- och omsorgs-
boende, äldreboende, gruppboende för dementa eller sjukhem). Därmed är 
det troligt att det inom några år kommer att finnas ett behov av fler bostäder 
för äldre med särskilda behov, till exempel på vård- och omsorgsboende.  

Behovet av särskilda boenden för äldre bedöms öka med cirka 20 platser före 
år 2030, och ytterligare cirka 5 platser fram till år 2040 utifrån ett antagande 
att andelen som bor i specialbostad fortsätter att vara densamma. Planering 
pågår för 60-70 lägenheter i olika bostadsformer i ett nytt äldreboende vilket 
bedöms täcka det ökade behovet under hela perioden fram till år 2040. 

Genom att möjliggöra god och nära vård i hemmet kan behovet av särskilda 
boendeformer för äldre minska. Detta kräver tillgängliga bostäder men ger 
äldre större friheter samtidigt som det minskar belastningen på äldrevården 
vilket kan få andra positiva samhällseffekter. Ett annat tillvägagångssätt är 
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att uppmuntra kommuninvånarna att planera för sin ålderdom, exempelvis 
genom att sälja sina hus för att investera i en bostadsrätt. Detta främjar även 
flyttkedjor och fördröjer inflyttningen till särskilda boenden. 

Hushåll med begränsad ekonomi, trångbodda hushåll och hushåll med 
långt pendlingsavstånd 
Andelen hushåll med ansträngd boendeekonomi i kommunen är cirka 6,4% 
(år 2018) enligt Boverket vilket motsvarar cirka 320 hushåll. Om denna andel 
följer befolkningsutvecklingen beräknas gruppen att öka i antal till cirka 340 
hushåll år 2030 och till cirka 390 hushåll år 2040. Andelen trångbodda hushåll 
är cirka 7% (år 2018) och andelen med långt pendlingsavstånd cirka 6,5%. 
Se även avsnitt 2.6, Bedömning av bostadsbrist. 

Det är viktigt att det finns en variation i bostadsbeståndet, även i prisnivåer 
och hyresnivåer, för att alla ska kunna hitta en rimlig bostad. Kommunen 
behöver både verka för att bevara befintliga prisvärda bostäder och planera 
för nya bostäder som är ekonomiskt tillgängliga för hushåll med låga 
inkomster. 

Många av de bostäder som byggs i nyproduktion på marknadens villkor är för 
dyra för hushåll med låga inkomster. Med tiden övergår de dock, från att vara 
nyproducerade, till att bli bostäder som är mer överkomliga i pris i relation till 
hushållens inkomster. Nyproduktion ökar också utbudet på 
bostadsmarknaden, och kan skapa flyttkedjor som bidrar till att även hushåll 
med begränsad ekonomi kan få lättare att få tag i en bostad. 

Andelen trångbodda hushåll i kommunen är något lägre än i länet. Därmed 
bedöms det rimligt att vid nybyggnation komplettera bostadsbeståndet med 
en variation av bostadsstorlekar. 
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Det finns relativt många hushåll i kommunen som har långt pendlingsavstånd 
(över 80 km). Det bedöms bero både på hur arbetsmarknaden ser ut men 
också på bostadsmarknaden. Många bedöms pendla till Göteborg där det 
kanske är enklare att få ett arbete men svårare att hitta en rimlig bostad till 
överkomligt pris. Med tanke på detta kan det vara rimligt att fokusera bo-
stadsbyggandet i kommunen i områden med god tillgång till kommunika-
tioner, och också att arbeta för ett större utbud av arbetstillfällen. 

Bostäder för övriga särskilda grupper 
Utöver de särskilda grupperna som diskuterats ovan har kommunen också ett 
särskilt ansvar för: 

• Personer med funktionsnedsättning som behöver särskilt boende
• Nyanlända samt ensamkommande barn och ungdomar
• Personer med behov av skyddat boende
• Hemlösa

Dessa grupper bedöms i kommunen endast omfatta några tiotal personer 
sammanlagt. Genom beståndet av hyreslägenheter hos det kommunala 
bostadsbolaget Munkbo AB, samt service- och gruppboenden, har kommunen 
goda möjligheter att förmedla bostäder i tillräcklig omfattning. Ansvaret för 
bostadsförmedling för dessa grupper ligger hos Välfärdsförvaltningen. 

3.5 Munkedal 2040 
En väl fungerande bostadsmarknad förutsätter att olika typer av bostäder 
produceras och finns tillgängliga på marknaden. Kommunen behöver därför göra 
en bedömning av bostadsbehovet utifrån olika gruppers boendebehov, både 
befintliga som potentiella kommuninvånare. Bostadsbyggandet ska bidra till ett 
hållbart och attraktivt samhälle. Det är därför viktigt att tillvarata redan gjorda 
investeringar i samhällsservice i form av infrastruktur så som vägar, VA, 
fjärrvärme, skolor och förskolor mm. För att skapa attraktiva boendemiljöer i 
kommunen är det också av vikt att lokalisera nya bostäder med närhet till 
handel, arbetsplatser, rekreation och goda kommunikationer.  

Utveckling av befintliga företag är så väl som etableringar av nya företag en 
viktig del i en långsiktig tillväxt av näringslivet i kommunen och bidrar positivt till 
kommunen genom fler arbetstillfällen och en ökad inflyttning. Det möjliggör 
också utveckling för redan anställda i företag i kommunen och stärker viljan att 
fortsätta bo, arbeta och verka i Munkedals kommun. En befolkningstillväxt 
skapar ökade skatteintäkter vilket ger kommunen resurser för att utveckla vård, 
skola, omsorg och infrastruktur. 

Liksom inflyttning bidrar en samverkan mellan skola och näringsliv till en större 
kunskap om näringslivet som kan förenkla studieval och säkra framtidens 
kompetensförsörjning. Detta i sin tur genererar en stabil arbetsmarknad. För att 
detta ska vara möjligt behöver det finnas ett varierat bostadsutbud och en 
attraktivitet och dragningskraft till Munkedal som kommun att bo i.  
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Detta kan också bidra till att personer väljer att stanna kvar i kommunen genom 
möjligheten till attraktivt boende och arbete. 

3.5.1 Breddat bostadsutbud 
I syfte att tillgodose bostadsbehovet behöver utbudet på bostäder ökas och 
breddas. En stor anledning till att komplettera och bredda bostadsbeståndet 
är att det bidrar till att skapa flyttkedjor och locka nya kommuninvånare. Ett 
bredare utbud genererar en positiv omflyttning och skapar bättre lämpade 
bostäder i livets alla skeden. En styrka i det befintliga bostadsbeståndet i 
Munkedal är den höga andelen egenägda småhus men bostadsbeståndet kan 
med fördel breddas vad gäller antal, upplåtelseform och bostadstyp. En 
önskvärd komplettering är fler parhus, radhus och kedjehus samt 
bostadsrätter i form av lägenheter eller småhus.  

Inflyttarna 
Det är viktigt för kommunen att arbeta med att öka inflyttningen för att 
uppnå målbilden 12 500 och klara kompetensförsörjningen i kommunen. 
Detta kan göras genom att attrahera personer med efterfrågad kompetens 
och utbildning till kommunen och att uppmuntra återvändande efter avslutade 
studier.  

Med anledning av den stora andelen småhus i bostadsbeståndet har Munkedal 
som kommun stora möjligheter att erbjuda inflyttare egenägda bostäder som 
är mer ekonomiskt fördelaktiga än i andra, liknande kommuner. Genom att 
förenkla boendelösningen för inflyttare, till exempel genom att ge dem förtur i 
bostadskön hos Munkbo eller att erbjuda nyproducerade, skötselfria bostäder 
blir kommunen konkurrenskraftig och kan attrahera nya invånare att flytta till 
Munkedal. Munkedal kan till exempel erbjuda kustnära bostäder till en rimlig 
boendekostnad utan konkurrens från fritidshuspriserna som råder i några av 
de kustnära grannkommunerna. Det bidrar bland annat till att locka äldre som 
önskar ett ekonomiskt fördelaktigt boende eller de som vill lämna sin villa för 
att slippa renovering. 

Den ökande gruppen äldre  
Som tidigare redovisats är åldersgruppen 65 år och äldre en växande grupp i 
kommunen. Majoriteten av dessa bor idag i villa vilket utgör ett villabestånd 
som framöver kommer kräva insatser i form underhåll och renovering. 
Sådana insatser och engagemang riktar sig kanske främst till yngre 
människor, exempelvis par i familjebildande ålder, och barnfamiljer. Detta 
antyder att villor och småhus i kommunen gynnas av att frigöras till den 
yngre befolkningen och nya, inflyttande invånare vilket leder till att den äldre 
befolkningen behöver alternativa bostäder som kräver mindre skötsel och 
underhåll. 

Genom att bygga mindre flerbostadshus eller marklägenheter i bostadsrätts- 
och hyresrättsform tillgodoses en variation av bostäder för det ökande antalet 
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äldre som vill bo kvar i bygden men som inte längre har behov av att bo kvar 
i sin villa. Ett varierat utbud med nya inslag skulle samtidigt locka seniorer att 
flytta till kommunen då det erbjuder en ny boendeform utan att det påverkar 
ekonomin i för stor utsträckning. För att skapa möjlighet till flyttkedjor och 
god boendekvalité för den stora gruppen äldre behöver bostadsutbudet 
kompletteras med bostäder som erbjuder en hög servicefunktion och 
tillgänglighetsanpassning utan att vara ett särskilt boende. 

Unga vuxna  
Gruppen unga vuxna är en rörlig och flyttbenägen befolkningsgrupp med 
vanligtvis begränsade ekonomiska resurser. Att kunna flytta till en egen, 
mindre lägenhet i hyresrättsform är för många förstagångsflyttare ett 
efterlängtat steg i livet. För att möjliggöra detta behöver det finnas fler små 
lägenheter på kommunens bostadsmarknad. 

Det ekonomiskt fördelaktiga utbudet av egenägda småhus i Munkedals 
kommun gör det möjligt för unga vuxna att realisera ett bostadsköp tidigt i 
livet. Att ta över ett äldre småhus kan vara attraktivt för unga vuxna både i 
och utanför Munkedals kommun som söker ett eget boende. För de unga som 
inte har tid eller energi att renovera ett äldre hus är det därför viktigt att 
bostadsutbudet också inkluderar modernare och mindre underhålls- och 
ansvarskrävande boendeformer, exempelvis radhus, parhus mindre 
lägenheter i hyres- eller bostadsrättsform. Till denna befolkningskategori hör 
också den stora gruppen unga barnfamiljer.   
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4. MÅL OCH RIKTLINJER FÖR
BOSTADSFÖRSÖRJNING
Kommunens planering för bostadsförsörjning ska dokumenteras i riktlinjer 
vilka ska redovisa behovet av tillskott av bostäder i kommunen, 
kommunens mål och planerade insatser för bostadsbyggande och 
utveckling av bostadsbeståndet. Uppgifterna ska särskilt grundas på en 
analys av den demografiska utvecklingen, marknadsförutsättningarna och 
vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden. 

Kommunfullmäktige har i och med antagande av bostadsförsörjnings-
program 2022 (2022-xx-xx) fattat beslut om att följande mål och riktlinjer 
ska gälla för bostadsförsörjningen i Munkedals kommun fram till 2040. 

Mål 
I strävan mot de övergripande kommunala 
målen har kommunen tagit fram fyra mål som 
är specifika för den kommunövergripande 
bostadsförsörjningen.  

1. Munkedals kommun ska vara en
attraktiv boendekommun som er- 
bjuder ett varierat utbud av bostäder för
alla.

2. Alla kommuninvånare ska ha tillgång till
en egen bostad och boendemiljö av god
kvalitet.

3. Bostadsplaneringen ska leda till ett
bostadsutbud som ger invånarna
möjlighet att leva hela livet i Munkedals
kommun.

4. Bostadsförsörjningen ska på ett hållbart
sätt svara upp mot kommunens
befolkningsutveckling med målsättningen
att vara 12 500 invånare år 2040.

Riktlinjer
Kommunens strategi för att nå uppsatta mål för 
bostadsförsörjning är att kommunens olika 
förvaltningar arbetar utifrån nedanstående 
riktlinjer. 

1. Munkedals kommun ska verka för en
kontinuerlig nyproduktion av bostäder.
s 

2. Kommunen ska i samverkan med marknad-
ens aktörer möjliggöra ett varierat utbud av
bostäder som tillgodoser nuvarande och
potentiella invånares olika behov.
s 

3. Munkbo ska vara en aktiv part i kommunens
bostadsförsörjning.
s  

4. Bostadsbeståndet ska kompletteras för att
stödja en ökad inflyttning till kommunen.
s 

5. Bostadsbeståndet ska utvecklas på ett sådant
sätt att andelen bostadsrätter ökar.
s 

6. Kommunens översiktsplanering ska möjlig-
göra den bostadsutveckling som krävs för
kommunens förväntade befolknings-
utveckling.
s 

7. En god planberedskap ska upprätthållas.
s 

8. Kommunen ska ha en strategi för ägande och
förvärv av strategiskt viktig mark för
bostäder.
s 

9. Kommunen ska bedriva förvaltnings-
överskridande arbete gällande
bostadsförsörjning för särskilda grupper.
s  

10. Kommunen behöver tillgodose
bostadsbehovet för det i närtid ökande
antalet äldre med särskilda behov.
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4.1 Fördjupande resonemang för riktlinjerna 
Utifrån statistik, förutsättningar och befolknings- och bostadsprognos har 
analyser gjorts för att identifiera behov, mål och riktlinjer för arbetet med 
kommunens bostadsförsörjning. Mål och riktlinjer redovisas på föregående 
sida.  

Riktlinjerna kan ses som strategier för hur det kommunala arbetet kan 
utvecklas. Följande avsnitt presenterar varje riktlinje med en mer ingående 
problembeskrivning av behovet bakom riktlinjerna. 

Avsnittet föreslår även verktyg, insatser eller åtgärder som kommunen bör 
arbeta efter för att nå de kommunövergripande målen med 
bostadsförsörjningen fram till 2040.  

1. Kommunen ska verka för en kontinuerlig nyproduktion av bostäder

Två tredjedelar av småhusen i kommunen är byggda antingen före 1940 eller 
under 1970- och 80-talet. Många av flerbostadshusen är byggda på 1950-, 
60- eller 70-talet.

De senaste årens nyproduktion ligger historiskt sett på en låg nivå. De 
senaste 30 årens nyproduktion motsvarar cirka 10 % av dagens 
bostadsbestånd. Detta riskerar att skapa stora behov av renovering och stora 
skillnader i pris mellan nyproduktion och äldre bostäder. 

För att framtida Munkedalsbor i alla åldrar ska hitta ett boende som passar 
deras respektive önskemål och behov behövs ett breddat bostadsutbud. 
Boendeform, hustyp och lokalisering i kommunen har betydelse vad gäller att 
locka och behålla invånare.  

I syfte att uppnå kommunens målbild om 12 500 invånare till år 2040 och för 
att undvika glapp i bostadsbeståndet gällande bostädernas ålder, standard 
och pris behövs därför ett kontinuerligt tillskapande av nya bostäder. 
Kommunen ska stötta nyproduktion genom att:  

• Tillhandahålla byggklara tomter, både för eget byggande av småhus
och för kommunal markanvisning.

• Bibehålla den kommunala tomtkön.
• Bjuda in byggherrar till dialog om nyproduktion.
• Ge Munkbo tydligt uppdrag om nyproduktion.

2. Munkedals kommun ska i samverkan med marknadens aktörer
möjliggöra ett varierat utbud av bostäder som tillgodoser
nuvarande och potentiella invånares olika behov

Munkedals kommun ska samverka med marknadens aktörer i syfte att 
tillsammans med privata aktörer bidra till kommunens bostadsförsörjning. 
Samverkan mellan aktörer, både kommunala och privata, skapar möjlighet till 
rimliga boendekostnader och olika boendeformer. Målet är att skapa bättre 
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möjligheter för ett mer varierat bostadsutbud och därmed kunna 
tillhandahålla boende för livets alla skeden. Det är därför av stor vikt att 
kommunen: 

• Planerar för en variation i bostadsutbudet genom en blandning av
boendeformer och upplåtelseformer.

• Arbetar aktivt med markanvisningar.
• Bjuder in byggherrar till dialog om bostadsplanering.
• Genomför bostadsenkäter för boende samt in- och utflyttande för att

inventera bostadspreferenser.

3. Munkedals Bostäder AB ska vara en aktiv part i kommunens
bostadsförsörjning

Det kommunala bostadsbolaget Munkbo är en viktig aktör i kommunens 
arbete med bostadsförsörjning. Som stor aktör med ungefär hälften av 
hyresrätterna i kommunen har Munkbo en god kunskap om kommunens 
bostadsbestånd och den lokala bostadsmarknaden.  

Hyresrätter i olika boendeformer som flerbostadshus, radhus, småhus och 
specialbostäder skapar variation och ger större möjligheter att möta 
människors olika bostadsbehov i olika skeden i livet. Munkbo bör därför: 

• Utöver att agera efter fastslagna direktiv och policys också ta en aktiv
roll i planering och förändringar av bostadsbeståndet.

• Sträva efter ett bostadsbestånd med varierande hyresnivåer och
boendeformer för att möta de boendes olika betalningsförmågor och
behov.

4. Bostadsbeståndet ska kompletteras för att stödja en ökad
inflyttning till kommunen

I syfte att nå kommunens målbild om 12 500 invånare år 2040 behöver 
bostadsbeståndet utvecklas på ett sådant sätt att det lockar inflyttare 
samtidigt som det tillgodoser befintliga invånares önskemål och behov att 
kunna, och vilja bo hela livet i kommunen. Detta kan uppnås genom att 
kommunen aktivt: 

• Genomför bostadsenkäter för boende samt in- och utflyttande för att
inventera bostadspreferenser, med fördel på kommundelsnivå.

• Uppmuntrar en varierad nyproduktion och omvandling i hela
kommunen i form av hyresrätter, bostadsrätter, gruppbyggda
radhus/parhus i bostadsrättsföreningar som kompletterar egenägda
villor. Detta kan bland annat bidra till att skapa förutsättningar för
flyttkedjor inom kommunen.

• Tillhandahåller byggklara tomter för småhus och flerbostadshus i alla
tätorter.
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5. Bostadsbeståndet ska utvecklas på ett sådant sätt att andelen
bostadsrätter ökar

Andelen bostadsrätter i det kommunövergripande bostadsbeståndet är 
mycket låg. En ökad andel bostadsrätter skapar förutsättningar för en mer 
varierad bostadsmarknad och stimulerar flyttkedjor, inte minst för de som vill 
äga sitt boende men inte bo i friliggande villa. För att uppnå denna förändring 
ska kommunen: 

• Möjliggöra byggandet av kostnadseffektiva bostadsrätter som ger
möjlighet till bostadskarriär från insteg till pension.

• Vid markanvisning ställa krav på en viss andel bostadsrätter,
exempelvis radhus- och parhusområden i utkanten av tätorterna.

• Studera möjligheterna för omvandling från hyresrätt till bostadsrätt.

6. Kommunens översiktsplanering ska möjliggöra den bostads-
utveckling som krävs för kommunens förväntade befolknings-
utveckling

Bostadsförsörjningsprogrammet är ett underlag till kommunens arbete med 
ny översiktsplan. Översiktsplanen ska: 

• Peka ut lämpliga utbyggnadsområden utifrån beskrivna mål och
riktlinjer.

• Prioritera utbyggnadsområden på kommunal mark, alternativt peka ut
lämpliga områden som viktig mark att förvärva.

7. En god planberedskap ska upprätthållas

Kommunen har behov av en beredskap för bostadsutveckling i enlighet med 
prognostiserad befolkningsutveckling. För att klara en framtida 
bostadsförsörjning är det nödvändigt att initiera planarbeten och prioritera 
bland de detaljplaner och planansökningar som kommunen behandlar. 

Planberedskapen bör behandla bostadsbehovet för hela kommunen med 
tyngdpunkt på tätorterna och återspegla den markanvändning som redovisas i 
översiktsplanen. Beredskapen behöver vara av sådan omfattning att 
kommunen klarar att bostadsförsörja även oförutsedda och/eller större behov 
av nya bostäder. Detta uppnås genom att Samhällsbyggnadsnämnden: 

• Arbetar med löpande inventering och redovisning av behov och möjliga
projekt för bostadsutveckling.

• Tar fram en prioriteringsplan utifrån inventeringen, där detaljplaner
med potential att snabbt öka bostadsutbudet bör prioriteras.
Prioriteringsplanen ska uppdateras regelbundet.

• Fram till 2040 upprätthåller en planberedskap för bostäder som minst
kan möta befolkningsutvecklingen

• Tar fram en beredskapsplan för hantering av stora grupper nyanlända
inklusive plan för bostadshänvisning.
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8. Kommunen ska ha en strategi för ägande och förvärv av strategiskt
viktig mark för bostäder

Kommunen har en unik position att driva planer och projekt i egen regi eller 
genom det kommunala bostadsbolaget. Kommunalt markinnehav kombinerat 
med det kommunala planmonopolet kan ge goda möjligheter att påverka 
bostadsutvecklingen och tillgodose bostadsbehovet. En aktiv och förutseende 
syn vad gäller inköp och försäljning av kommunens strategiska markinnehav 
är av vikt för att kunna bibehålla förmågan att påverka. Kommunen bör agera 
genom att: 

• Tydliggöra sina intentioner genom att ta fram en strategisk mark- och
exploateringsplan

• Nyttja markinnehavet.
• Vara aktiv gällande kommunens och Munkbos markägande.
• Genomföra markanvisningar.
• Säkerställa planberedskap.

9. Kommunen ska bedriva förvaltningsöverskridande arbete gällande
bostadsförsörjning för särskilda grupper

Kommunen har ett särskilt bostadsförsörjningsansvar för vissa grupper med 
särskilda behov. Samverkan i bostadsplaneringen för dessa gruppers behov 
behöver stärkas. Detta kan ske genom att föra regelbunden dialog mellan 
samhällsbyggnadsförvaltningen och välfärdsförvaltningen i syfte att: 

• Kartlägga bostadsbrist och bostadsbehov för särskilda grupper.
• Inventera befintligt bostadsbestånd i relation till behoven för särskilda

grupper.
• Kunna tillhandahålla bostäder för de grupper för vilka kommunen har

ett särskilt ansvar.

10. Kommunen behöver tillgodose bostadsbehovet för det i närtid
ökande antalet äldre med särskilda behov

Statistiken visar att Sveriges befolkning blir allt äldre vilket även gäller för 
Munkedals kommun. Andelen kommuninvånare i äldre åldersgrupper blir allt 
större redan till år 2030 där exempelvis åldersgruppen 80+ ökar från cirka 
700 till knappt 1000 personer. Detta innebär att det i en nära framtid finns ett 
ökat behov av bostäder anpassade för den äldre delen av befolkningen med 
särskilda behov. Utöver verktygen för riktlinje 9 ska kommunen: 

• Löpande analysera förväntat antal äldre med särskilda behov och deras
behov av anpassade bostäder.

• Planera för, och tillhandahålla, vård- och omsorgsboenden enligt
behov.
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5. MEDVERKANDE
Bostadsförsörjningsprogram 2022 har tagits fram av Rådhuset Arkitekter AB 
på uppdrag av, och i samverkan med, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Munkedals kommun. Arbetet har utförts under 2022. 

Medverkande på Rådhuset Arkitekter AB har varit uppdragsansvarig Anna 
Eklund och handläggare Anna Davéus och Jakob Resare. 

Representanter för Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit avdelningschef 
Plan-, Bygg- och MEX Henrik Gustafsson, översiktsplanerare Mikaela 
Danielsson och planhandläggare Lisa Gunnarsson. 

Avstämning har skett med den politiska styrgruppen för ÖP 2040 och 
förvaltningschefer inom kommundirektörens ledningsgrupp, KLG. 
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Bilaga 2: 
Befolkningsscenario för målbild 12 500 i tabellform

Befolkning
0-19 år 20-34 år 35-64 år 65-79 år 80+ år summa hushåll ökning

2020 2400 1742 3783 1938 719 10 582
2021 2 376 1 737 3 796 1 944 735 10 588 4 963
2022 2 405 1 730 3 831 1 918 755 10 639 4 980 17
2023 2 392 1 747 3 880 1 872 803 10 694 5 016 35
2024 2 394 1 762 3 885 1 873 835 10 749 5 055 39
2025 2 388 1 747 3 958 1 851 865 10 809 5 097 42
2026 2 394 1 759 3 978 1 858 882 10 871 5 141 45
2027 2 398 1 753 4 028 1 844 916 10 939 5 187 46
2028 2 407 1 758 4 058 1 856 932 11 011 5 234 47
2029 2 419 1 782 4 083 1 851 956 11 091 5 282 48
2030 2 437 1 793 4 114 1 871 962 11 177 5 333 51
2031 2 450 1 834 4 113 1 915 960 11 272 5 387 54
2032 2 439 1 865 4 171 1 935 961 11 371 5 445 58
2033 2 477 1 883 4 206 1 930 979 11 475 5 506 61
2034 2 485 1 869 4 297 1 944 996 11 591 5 570 64
2035 2 514 1 965 4 268 1 948 1 017 11 712 5 638 68
2036 2 532 1 941 4 392 1 966 1 015 11 846 5 711 73
2037 2 542 2 023 4 392 2 020 1 013 11 990 5 789 78
2038 2 588 1 997 4 532 2 010 1 018 12 145 5 870 82
2039 2 619 2 097 4 517 2 037 1 045 12 315 5 958 87
2040 2 656 2 059 4 699 2 038 1 048 12 500 6 052 94

Befolkningsförändringar
ökning i procent födda döda födelsenetto inflyttade utflyttade flyttnetto

2022 51 0,48% 109 133 -24 643 568 75
2023 55 0,52% 107 133 -26 652 571 81
2024 55 0,51% 107 133 -26 656 575 81
2025 60 0,56% 108 133 -25 665 580 85
2026 62 0,57% 109 133 -24 670 584 86
2027 68 0,63% 110 133 -23 680 589 91
2028 72 0,66% 111 133 -22 687 593 94
2029 80 0,73% 113 133 -20 697 597 100
2030 86 0,78% 114 134 -20 707 601 106
2031 95 0,85% 115 134 -19 721 607 114
2032 99 0,88% 115 134 -19 731 613 118
2033 104 0,91% 116 134 -18 741 619 122
2034 116 1,01% 116 135 -19 761 626 135
2035 121 1,04% 118 135 -17 770 632 138
2036 134 1,14% 119 136 -17 790 639 151
2037 144 1,22% 120 136 -16 807 647 160
2038 155 1,29% 121 136 -15 826 656 170
2039 170 1,40% 122 137 -15 850 665 185
2040 185 1,50% 124 137 -13 873 675 198
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