
Information från Munkedals kommun

Nummer 11  •  Oktober 2022

MUNKEDAL



2 |    INFORMATION FRÅN MUNKEDALS KOMMUN

Energikrisen
berör oss alla 
Energimyndighetens lägesbild i slutet av september är 
att elförsörjningen i Sverige är stabil och är generellt 
tillräcklig för att möta elanvändningen - men att det 
finns en ökad risk för problem under vinterns höglast-
timmar, och Svenska kraftnät bedömer att risken för 
effektbrist har ökat från låg till reell.

EU-länderna enades den 30 september om ett paket 
av nödåtgärder för att tackla den pågående energikri-
sen. Bland annat är målet att elförbrukningen ska 
sänkas i alla länder med fem procent under de mest 
kritiska timmarna på dygnet.

Energikrisen och de höga energipriserna är en fråga 
som berör oss alla - och där vi på bred front behöver 
se över vilka energibesparande åtgärder vi kan göra - i 
det lilla och i det stora.

Munkedals kommun antog i våras en ny klimat- och 
miljöstrategi. Där ingår Länsstyrelsen Västra Göta-
lands läns och Västra Götalandsregionens mål att vara 
en fossiloberoende region till år 2030. 

Här återfinns fyra fokusområden: resa miljövänligt, 
äta hälsosamt, klimatsmarta byggnader och förbruka 
sparsamt, förnybart och cirkulärt.

En av flera effekter i ovan fokusområden är att vi ener-
gieffektiviserar och minskar vår förbrukning. Att agera 
hållbart inom klimat- och miljöfrågor, kan alltså gå 
hand i hand med arbetet kring energieffektivisering.

Kommunen arbetar kontinuerligt med energibe-
sparande åtgärder, där vi bland annat sedan flera år 
installerar solceller på kommunens fastigheter vid 
nybyggnad eller större renoveringsarbeten.

Nu ökar vi tempot, och ser över en rad åtgärder kring 
hur vi ytterligare kan minska energiförbrukningen 
kring uppvärmning, belysning och verksamheter.

I september deltog kommunen återigen i den årliga 
Krisberedskapsveckan, som bland annat fokuserar på 
hemberedskap. Målet är att alla som har möjlighet, 
ska klara sig utan samhällets stöd i minst en vecka vid 
exempelvis ett oväder eller ett elavbrott.

Årets tema för Krisberedskapsveckan var mat, vilket 
leder mig in på ytterligare ett delmål i vår klimat- och 
miljöstrategi, där vi ska sträva efter att ha mer närodlat 
på tallriken. Här har alla elever i årskurs F-6 fått delta 
på en matmarknad i september, där de fick möta lokala 
matproducenter som delade med sig av sina kunskaper 
och närodlade livsmedel. Något som blir allt mer aktu-
ellt, dels ur ett hållbarhetsperspektiv, men även utifrån 
samhällets robusthet kring livsmedelsproduktion.

Kommundirektören har ordet

Ylva Morén, kommundirektör

... gärna njuter av höstens alla färger, med 
förhoppningen att en och annan matsvamp 
ska avslöja sig bland löven.

Som för övrigt ...

   Ylva Morén
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Omsorg

Hemberedskap och krishantering i fokus under den årliga

KRISBEREDSKAPSVECKAN
Krisberedskapsveckan är en årlig nationell 
informationskampanj som ska öka människ-
ors motståndskraft inför samhällskriser och 
ytterst krig. Den genomförs vecka 39 varje år 
under ledning av Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, MSB. I år var det mat 
som var krisberedskapsveckans tema. 

Krisberedskapsveckan är sedan flera år en nationell 
aktivitet som lyfter fram hur du kan hantera din 
vardag vid exempelvis varubrist, energibrist eller långa 
elavbrott. Munkedals kommun, i samverkan med 
andra lokala aktörer, deltar varje år med olika aktivite-
ter och informationsinsatser för att bidra till en ökad 
beredskap i civilsamhället.

– I år hade vi exempelvis aktiviteter på torget i Mun-
kedal, tillsammans med bland annat räddningstjänsten 
och Frivilliga resursgruppen, FRG, berättar Markus 
Ljungberg, säkerhetsstrateg i kommunen. Vi har även 
haft olika aktiviteter på Ung Fritid, biblioteket, mål-
tidsavdelningen och skolan.

Att ha hemberedskap innebär att du och dina nära ska 
kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. I år 
var det mat som var tema för veckan. 

Livsmedelsverkets exempel på mat som fungerar bätt-
re vid en kris är konserver, oljor, pasta, gryn och hårt 
bröd. Tänk även på att ha lite extra hemma av mjöl, 
torrjäst, linser, kryddor, salt, socker, buljongtärningar 
och tomatpuré. Krossade tomater på burk är ett bra 
alternativ då de innehåller vätska.

– Med rätt förberedelser kan du bättre klara en tuff 
situation, oavsett vad som har hänt, förklarar Markus 
Ljungberg. Gör en plan för hur du ska kunna ordna 
med vatten, mat, radio och värme. Ju fler som kan 
klara sig själva under en kris, desto bättre kan myndig-
heterna hjälpa exempelvis äldre eller sjuka personer.

Krisberedskap

Markus Ljungberg, ny säkerhetsstrateg sedan i somras, var med och anordnade årets krisberedskapsvecka.

Läs mer om beredskap på webbplatsen: 
munkedal.se/beredskap
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Krisberedskap

Måltidsavdelningen utmanar dig att prova 

MATLAGNING UTAN EL
De flesta av oss har troligen nåtts av budska-
pet att vi behöver ha ett matförråd i hemmet 
som kan användas i händelse av en kris som 
hindrar oss från att införskaffa mat. För rådet 
kan med fördel innehålla livsmedel som kan 
ätas utan tillagning, men det kan även röra 
sig om livsmedel som pasta eller ris som 
behöver tillagas. Men har du tillgång till vär-
mekällor som fungerar utan elektricitet? Och 
testar du då och då att allting fungerar som 
tänkt? Häng med på måltidsavdelningens 
utmaning att laga mat utan el, och öva hem-
beredskap med en välsmakande aktivitet.

Sandra Ostwald, kock på kommunens måltidsavdelning, 
håller vanligtvis till i ett av kommunens tillagnings-
kök, med tillgång till modern storköksutrustning. Men 
hon tycker även det är roligt att laga mat under enklare 
förhållanden, på campingturen eller ute i naturen.  

– Jag brukar säga att det går att laga trerätters på ett 
spritkök, det handlar mest om planering och övning, 
säger Sandra Ostwald. Det första du behöver fundera 

över är vilken värmekälla som fungerar bäst för din situ-
ation. Här pratar vi om exempelvis spritkök och gasol-
kök, eller utomhus över öppen eld eller grill. Tänk på att 
inte placera värmekällor under fläkt eller köksskåp, och 
tillse att det finns god ventilation.

Välj sedan gärna en bas som tomatkross eller kokos-
mjölk som innehåller vätska att koka de andra ingredi-
enserna i. Använd gärna ett enda kokkärl och håll dig 
till få ingredienser. 

– Vi tog fram en kort video till beredskapsveckan, där 
vi utmanar alla som vill att tillaga en pasta i tomatkross 
med färdigkryddad sojatacofärs, med exempelvis tonfisk 
eller bönor som alternativ. Gör matlagning utan el till 
en rolig återkommande aktivitet, så kan du testa utrust-
ningen, öva dina kockfärdigheter och bli mätt - allt i ett.

Sandra Ostwald, kock på måltidsavdelningen, tipsar om hur du kan tillaga mat när du inte har tillgång till elektricitet.

Se videon på 
munkedal.se/beredskap 
eller scanna QR-koden  
med din mobilkamera



6 |    INFORMATION FRÅN MUNKEDALS KOMMUN

Närmast våra äldre och behövande arbetar 

Kommunens undersköterskor
Undersköterskor är Sveriges största yrkes-
grupp. I Munkedals kommun arbetar cirka 200 
undersköterskor inom vård och omsorg, för-
delat på tre äldreboenden, ett korttidsboende, 
och fyra hemtjänstområden. Arbetsuppgifterna 
är varierande, men den gemensamma nämna-
ren är att ge våra äldre och behövande stöd och 
omsorg i vardagen.

Karolina Christensen, avdelningschef för vård och 
omsorg i Munkedals kommun, började själv sin yrkes-
bana som undersköterska och har jobbat inom vård 
och omsorg i olika roller sedan dess.

– Våra undersköterskor gör ett fantastiskt viktigt 
arbete, dygnet runt, 365 dagar om året, berättar 
Karolina Christensen. Arbetet med att ge stöd till våra 

omsorgstagare täcker det mesta från omvårdnadsin-
satser som exempelvis rehabilitering, medicinering, 
hygien, samtal, anhörigkontakt och dokumentation - 
till stöd i vardagen som exempelvis hjälp med telefon-
samtal, städning, handling och matlagning.

Kommunens äldreboenden innefattar totalt 96 lägen-
heter och hemtjänsten ger i dagsläget stöd till drygt 
240 omsorgstagare. I grunden utför undersköterskorna 
liknande typ av arbetsuppgifter, men det kan skilja sig 
åt beroende på vårdform och individuella behov.

– Vi lägger upp planeringen kring vårdinsatserna med 
individen i centrum, förklarar Karolina Christensen. 
Det innebär att vi utgår ifrån den enskilda personens 
behov och önskemål, med målet att personen ska kunna 
leva så självständigt som möjligt, så länge som möjligt.

Katarina Johannesson och Omid Mohammadi är undersköterskor på Dinglegården.

Omsorg
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Karolina Christensen, avdelningschef vård och omsorg.

Utbildningar till
undersköterska

• Gymnasium - 3-årigt 
Vård- och omsorgsprogram

• Vuxenutbildning (Komvux)

• Lärlingsutbildning 
Kombinerar teori och praktik

• Validering 
Validering av praktiska erfaren-
heter eller kunskaper

• Yrkeshögskola 
Vidareutbildning till specia-
listundersköterska

Som undersköterska kan du även vidareutbilda dig till speci-
alistundersköterska inom områden som till exempel demens, 
teknik, rehabilitering, palliativ vård och äldreomsorg.

– Våra medarbetare har en hög yrkeskompetens, där 97 pro-
cent av de tillsvidareanställda är utbildade undersköterskor, 
berättar Karolina Christensen. Vi ser även över yrkestitlarna 
för flera av våra tjänster, som framåt kommer att benämnas 
specialistundersköterskor. Vi kommer även genomgå en 
certifiering under året till Vård- och omsorgscollege, där vi 
samverkar med skolor, kommuner, fackförbund och organisa-
tioner kring utbildning och kompetensutveckling.

Som undersköterska har du även en viktig social roll gente-
mot både omsorgstagare och anhöriga.

– För många äldre är undersköterskan en viktig daglig kon-
takt. Det lilla samtalet får då en stor betydelse - där förståelse 
och uppmuntran är viktiga delar ur ett hälsoperspektiv, fort-
sätter Karolina Christensen. Jag måste säga att jag är mycket 
stolt och glad över det fina arbete som vår vårdpersonal utför.

Iren Johansson, Katarina Lamczyk och Egija Strupka är 
undersköterskor i Hedekas hemtjänst.

Undersköterskorna Catrin Lingbrand och Rukija Gasi
arbetar på Allégården.

Digitala nycklar inom hemtjänsten är ett exempel på 
välfärdsteknik inom vård och omsorg.



8 |    INFORMATION FRÅN MUNKEDALS KOMMUN

Siv Holmberg
Undersköterska, Sörbygården

Jag har jobbat som undersköterska i kom-
munen i över 40 år, och trivs gott med 
mitt arbete. Jag började på Sörbygården i 
Hedekas i början av 1980-talet, för att sedan 
jobba i nattpatrullen under flera år, vilket var 
omväxlande, spännande och lärorikt.

I mitten av 1990-talet var jag med när 
Dinglegården startade upp verksamhet i nya 
lokaler - och 2004 slöts cirkeln när jag åter 
började jobba på Sörbygården. Här räknar 
jag med att vara kvar till pension - och jag 
kan faktiskt tänka mig att hoppa in på tim-
mar efter pension, då jag nog skulle sakna 
både omsorgstagare och kollegor.

Som undersköterska på boendet är jag, till-
sammans med omsorgstagare och anhöriga, 
med och tar fram en genomförandeplan för 
det stöd som behövs i varje enskilt fall. Vi 
anpassar stödet så att våra äldre kan leva så 
självständigt som möjligt. Jag är även kon-
taktperson för några av våra omsorgstagare. 

Äldreomsorgen har ett stort behov av 
undersköterskor. Att få bidra till våra äldres 
trygghet och livskvalitet ger så mycket 
tillbaka - och är något jag varmt kan rekom-
mendera den som är intresserad att prova på.

Som undersköterska i en kommun varie-
rar arbetsuppgifterna beroende på var du 
arbetar. En undersköterskas fokus i arbetet 
är omvårdnad av människor som behöver 
hjälp. Om du är undersköterska inom hem-
tjänsten arbetar du med att ge stöd för att 
klara av det vardagliga i hemmet. Arbetar 
du på ett boende ger du stöd som rör vård, 
hygien och aktiviteter som underlättar 
omsorgstagarnas vardag. I arbetet ingår 
även dokumentation, läkemedelshantering 
och planering. Du kan även vidareutbilda 
dig till specialistundersköterska inom flera 
olika områden.

Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård 
och äldreboenden är Sveriges största yrkesgrupp. 
Men, i takt med att vi blir fler som lever allt 
längre, ökar även efterfrågan på undersköterskor. 
Under somrarna finns det stora behov av sommar-
vikarier inom stöd, vård och omsorg. 

Du kan utbilda dig till undersköterska via exem-
pelvis gymnasium, vuxenutbildningar och yrkes-
högskola - eller via validering för dig som redan 
har praktisk erfarenhet eller kunskaper inom vård 
och omsorg. 

Tre röster om arbetet som

Undersköterska

Omsorg

Vill du veta mer om yrket - kontakta  
enhetschef Maria Olsson via kommunens 
Medborgarcentrum.
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Anneli Hansson
Undersköterska, hemtjänst Svarteborg

Terese Holm
Teknikundersköterska, Munkedal

Min roll i hemtjänsten är tvådelad, då jag 
arbetar både med hembesök och som plane-
rare för vårt team. Jag tycker det är lärorikt 
att först vara med och planera våra rutter, 
och sedan få möjlighet att utvärdera och 
justera planeringen genom att själv vara ute 
på fältet. Bland annat försöker vi planera så 
att våra omsorgstagare får besök av samma 
undersköterska under arbetspassen.

Vårt team har regelbundna verksamhetsmö-
ten, där vi pratar nuläge och planering. Vi 
har även fått mer IT-stöd de senaste åren, 
som digitala nycklar, medicinsignering och 
nattillsyn via kamera för de som önskar.

Parallellt med jobbet läser jag även på 
halvfart till specialistundersköterska inom 
äldreomsorg på yrkeshögskolan i Skövde. 

Det är en stor mångfald av arbetsuppgifter 
inom hemtjänsten, vilket jag tycker är väldigt 
roligt. Att ge stöd i vardagen innebär förut-
om de vårdgivande delarna, även att hjälpa 
till med vardagliga saker som telefonsamtal, 
boka resor, handla och laga mat. Ibland finns 
det kanske tid till att baka en efterfrågad 
äpplekaka, vilket kan bidra till att min arbets-
dag känns extra bra. 

Jag arbetar som teknikundersköterska i kom-
munen med att införa, utbilda och ge support 
kring den välfärdsteknik vi använder i den 
kommunala vården. Det kan till exempel röra 
sig om digitala nycklar, system för dokumen-
tation och läkemedelssignering, eller nattka-
meror för tillsyn.

Jag började som undersköterska i kommunen 
efter att ha läst klart omvårdnadsprogram-
met på gymnasiet 2002. Det var min chef 
som väckte mitt intresse kring välfärdstek-
nik - och jag blev genom åren mer och mer 
engagerad. 2017 fick jag anställning som 
teknikundersköterska och har sedan även läst 
till specialistutbildad undersköterska inom 
välfärdsteknologi. Jag trivs jättebra med min 
roll och gillar att vara ett stöd för mina kolle-
gor i teknikfrågor och utvecklingen framåt.

När jag började på kommunen för över 20 
år sedan arbetade vi i huvudsak med papper, 
utskrivna listor, blanketter och pärmar. Idag 
har vi stöd av digitala system för både plane-
ring, genomförande och uppföljning - vilket 
ökar kvaliteten på det vi gör och frigör mer 
tid att ägna åt våra omsorgstagare. 
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Nätverksmöten för näringslivet ger 

Stöd till företagare
Företagare i Munkedals kommun är välkomna 
att delta i aktiviteter och nätverksmöten som 
arrangeras av kommunens näringslivsutveck-
lare i samverkan med det lokala Näringslivsrå-
det. Ett tiotal frukostmöten och kvällsmöten 
för näringslivet genomförs under ett år, i syfte 
att dela kunskap och främja dialog.

Mötena har en bra uppslutning, men det finns plats för 
ännu fler deltagare, enligt Ulrika Larsson, näringslivsut-
vecklare i Munkedals kommun. 

– Vi är glada över en ökande samverkan mellan kom-
munen och det lokala näringslivet, och kommunen steg 
26 placeringar i Svenskt näringslivs ranking i år - men 
vi vill såklart utveckla vår dialog, där vi bland annat öns-
kar att fler småföretagare deltar, säger Ulrika Larsson.

Mötena har som mål att förmedla nya kunskaper i 
ämnen som exempelvis upphandling, kompetensför-
sörjning och omvärldsanalyser - deltagarna har även 
möjlighet att fånga upp och diskutera tankar och idéer 
kring frågor och samverkansbehov. 

– Erfarenheten är att alla aktörer behöver hjälpas åt för 
att bidra till ett bra näringslivsklimat, berättar Ulrika 
Larsson. Ju bättre vi förstår varandras mål och förut-
sättningar, desto lättare är det att hitta gemensamma 
lösningar. Det finns drygt 1 400 företag i kommunen, 
varav 97 procent har färre än 50 anställda - så vi har en 
stark entreprenörsanda och många småföretagare.

En annan mötesform är den mobila företagsarenan, 
där näringslivsutvecklaren åker ut till olika platser för 
att göra det lättare att träffas.

– Den mobila företagsarenan är ett sätt att möta 
näringslivet ute på plats i olika delar av kommunen, 
förklarar Ulrika Larsson. Vill du som företagare få 
information om möten och aktiviteter, kan du anmäla 
dig till kommunens nyhetsbrev för näringslivet - och 
du kan alltid kontakta mig direkt vid olika frågor.

Ulrika Larsson är näringslivsutvecklare i Munkedals kommun.

Näringslivsutveckling

Kontaktuppgifter till näringslivsutvecklare: 
munkedal.se/naringsliv
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Näringslivsutveckling

Energirådgivning på agendan vid 

Företagarfrukost
Under sex tillfällen per år bjuder kommunen 
tillsammans med föreningen Företagarna 
Munkedal in näringslivet i kommunen till fru-
kostmöten. Varje frukostmöte har ett tema, 
där företagen får chans att träffas och disku-
tera en gemensam fråga, men även nätverka. 
Frukostmötet i september hölls på P&B golv, 
där bland annat kommunens klimat- och 
energirådgivare var på plats med information 
och för att svara på frågor. 

Frukostmötena sker i samverkan med föreningen 
Företagarna i Munkedal. Varje möte har ett tema där 
inbjudna gäster informerar om olika ämnen, tillsam-
mans med representanter från kommunen och Företa-
garna. På mötena finns möjlighet att lyfta och diskutera 
gemensamma frågeställningar.

– På septembers frukostmöte var temat miljö, berät-
tar Ulrika Larsson näringslivsutvecklare i Munkedals 
kommun. Där deltog bland annat kommunens miljö-
strateg och klimat- och energirådgivarna.

Frukostmötena hålls oftast hos någon av företagarna i 
kommunen - som många gånger har en koppling till 
temat för det aktuella mötet. 

– Vi ser gärna att fler företagare från olika branscher 
deltar på frukostmötena, säger Ulrika Larsson. Önskar 
du som företagare vara värd för en företagsfrukost är 
du välkommen att kontakta mig. 

Företagsfrukostarna annonseras i näringslivets nyhets-
brev. Är du som företagare inte ansluten till nyhetsbre-
vet kan du registrera dig på kommunens webbplats.

– En god dialog mellan företagen och kommunen är 
en grund för utvecklingen av vårt lokala näringsliv, 
säger Mikael Johansson, ordförande i Företagarna 
Munkedal och ägare av P&B golv.

Företagarfrukosten på P&B golv innefattade både energirådgivning och rundvandring på företaget.

För mer information och för att prenumerera 
på nyhetsbrevet för näringslivet, se: 
munkedal.se/naringsliv
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En ny multiarena står klar på Hedekas skola.

Renoveringar och nybyggnationer av 

Skolor och förskolor
Arbetet med renovering och nybyggnation 
av skolor och förskolor i Munkedals kommun 
fortgår enligt plan. På Hedekas skola pågår 
renovering av förskolan och grunden för den 
nya idrottshallen är på plats. På Dingle förskola 
renoveras tre avdelningar och två nya byggs till 
- och på Brudås i Munkedal börjar huskroppen 
för den nya förskolan Skogsbacken ta form.

Mattias Andersson, projektledare på samhällsbygg-
nadsförvaltningen, berättar att arbetena med projekten 
löper på i linje med planeringen.

– Både förskolan i Dingle och skolan i Hedekas kom-
mer att få nya tillagningskök, säger Mattias Anders-
son. I Dingle blir det även en uteplats i mitten av 
förskolebyggnaden som avdelningarna samsas om.

På Hedekas skolgård har det byggts en multiarena för 
olika boll- och rörelseaktiviteter. I början av oktober 
stod även en ny multiarena klar vid Centrumskolan i 
Dingle.

På Brudås i Munkedal pågår även arbetet med 
nybyggnationen av Skogsbackens förskola, med fem 
avdelningar och ett tillagningskök, som ska stå klar 
under sommaren 2023.

– Dingle förskola ska även den vara redo att tas i bruk 
under sommaren 2023 och projekten på Hedekas sko-
la och förskola beräknas vara klara under våren 2023, 
berättar Mattias Andersson.

Renovering av Hedekas förskola pågår.

Förskolan i Dingle renoveras och byggs ut. Nya förskolan på Brudås börjar ta form.

Byggprojekt skolor
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Kommunen intensifierar arbetet kring  

Energibesparande åtgärder

Samhällsbyggnad

Peter Karlsson, ny chef för samhällsbyggnadsförvaltningen sedan maj, berättar om åtgärder för energieffektivisering.

Frågor kring energiproduktion och energipri-
ser har blivit alltmer aktuella, både i Sverige 
och Europa - och i synnerhet sedan kriget i 
Ukraina inleddes. I likhet med företag, pri-
vathushåll och organisationer, intensifierar 
Munkedals kommun arbetet med energibe-
sparande åtgärder och investeringar.

Peter Karlsson, ny samhällsbyggnadschef i Munkedals 
kommun sedan i maj, berättar att arbetet med energibe-
sparande åtgärder är en ständigt pågående process.

– Kommunen har sedan flera år haft en strategi att 
installera solceller på alla nybyggen och vid större reno-
veringar, som exempelvis på våra skolbyggnader och vid 
renoveringen av taket på kommunhuset, berättar Peter 
Karlsson. Vi är även igång med arbetet att uppgradera 
kommunens gatubelysning till LED-belysning och vi 
tittar på att korta belysningstiderna där det är möjligt.

Bostäder och lokaler står för mer än en tredjedel av 
Sveriges totala slutliga energianvändning, enligt Natur-
vårdsverket. Här kan hushåll, företag och offentlig sektor 

se över möjligheterna att sänka temperaturer och minska 
varmvattenförbrukningen i hemmiljöer och lokaler.

– Vi ser över möjligheterna att sänka temperaturen i 
vissa lokaler på vissa tider. Vi kommer även effektivi-
sera varmvattenförbrukningen och tillfälligt stänga ner 
bastuanläggningarna i idrottshallar, plus en rad andra 
åtgärder, förklarar Peter Karlsson. 

Förutom punktinsatser behövs även den långsiktiga 
strategin kring energieffektivisering lyftas.

– Energisituationen är en fråga som berör oss alla och 
något vi kommer behöva fokusera på under lång tid 
framåt. Vi behöver ta fram långsiktiga strategier för 
investeringar i modern teknik - men även för hur vi 
alla kan minska vår energikonsumtion, avslutar Peter 
Karlsson.

Energimyndighetens webbplats ger råd till 
hushåll och företag om energieffektivisering: 
energimyndigheten.se
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Språket är en grundläggande förutsättning för allt 
lärande. Ett rikt språk handlar om att ha resur-
ser för att kunna kommunicera med sin omvärld, 
göra självständiga val i livet och att bli en aktiv 
deltagare i ett demokratiskt samhälle. I kommu-
nens strategiska arbete med att höja skolresul-
taten och att fler ska bli behöriga till gymnasiet 

- görs nu en särskild satsning med språkpedagoger 
på varje skola. Under tre år får de ett övergripan-
de ansvar för att stödja all personal i arbetet med 
att främja språk-, läs- och skrivutvecklingen hos 
alla elever. 

Pernilla Willman Thuresson på Hällevadsholmsskolan och 
Maria Hjalmarsson på Bruksskolan är två av flera språkpe-
dagoger i kommunen, som under tre år kommer att arbeta 
i samverkan med lärarna för att främja språkutvecklingen i 
skolorna, med fokus på årkurs F-3.

– Vi inom skolan upplever att elevernas läslust och ord-
förråd minskat under senare år, berättar Pernilla Willman 
Thuresson. Det behöver inte handla om att man inte förstår 

Måltid

Stärkt arbete med språk-, läs- och skrivutveckling via 

Skolornas språkpedagoger

Skola

Ungas språk-, läs- och skrivutveckling är en grundläggande förutsättning för allt lärande.

Pernilla Willman Thuresson
Lärare och språkpedagog

komplicerade ord, utan eleverna kan ibland även 
ha problem med vardagliga ord.

I skolornas analyser framgår att ett bristfälligt 
språk påverkar resultaten i samtliga skolämnen 
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negativt, vilket medfört att arbetet med språkutvecklan-
de insatser stärkts inom flera områden.

– En förklaring till minskad läslust och språkkunskap 
kan vara att våra barn och unga med åren flyttat sitt 
fokus från böcker och litteratur till skärmar och mobil-
telefoner, säger Maria Hjalmarsson. Det är viktigt att 
stimulera språk och läsning i tidig ålder, där bland annat 
vuxnas högläsning av barnböcker kan ge goda effekter på 
språkutveckling, fantasi och föreställningsförmåga.

Är i startgroparna

Just nu arbetar språkpedagogerna med att analysera 
behoven på skolorna och att planera för insatser på 
respektive skola. Målet för den treåriga satsningen är 
att skapa nya metoder och verktyg som skolorna sedan 
förvaltar och vidareutvecklar.

– Vi är precis i startgroparna, men på Hällevadsholms-
skolan undersöker vi bland annat möjligheterna för 
att skapa en språk- och läsateljé, där vi med stimulans, 
inspiration och aktiviteter vill kunna öka läslusten 
bland våra elever, säger Pernilla Willman Thuresson.

Munkedals kommuns språkpedagoger kommer också 
att ingå i ett regionalt nätverk i Västra Götaland, för 
utbyte av erfarenheter och idéer kring språk-, läs- och 
skrivutveckling.

– Vi kommer även att stärka samarbete med kommu-
nens bibliotek, där vi kan samverka kring exempelvis 
boktips, lässtunder och författarbesök, berättar Maria 
Hjalmarsson. Sedan uppmuntrar vi självklart alla för-
äldrar att läsa för och med sina barn - det är en jättevik-
tig tillgång för barnen i det framtida lärandet.

Maria Hjalmarsson
Lärare och språkpedagog

Kompensatoriskt uppdrag

Ordinarie 
undervisning

Skolan har ett så kallat kompensatoriskt 
uppdrag - där skolan strävar efter att 
uppväga skillnader i barns och elevers 
förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildning. Som exempelvis skillnader i 
språkliga förmågor.

Kommunens satsning innebär att språkpe-
dagogerna får ett övergripande ansvar för 
att stödja all personal i arbetet med att 
främja språk-, läs- och skrivutvecklingen 
hos alla elever. 

Ett mål är att innefatta det kompensato-
riska uppdraget i större utsträckning i den 
ordinarie undervisningen.

Kompensatoriskt uppdrag
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Valnämnderna i varje kommun ansvarar för 
att rekrytera röstmottagare som ska arbeta 
med förtidsröstning eller röstning i vallokal 
på valdagen. I Munkedals kommun har ett 
50-tal timanställda valarbetare och röstmot-
tagare arbetat tillsammans med kommunens 
valkansli och valnämnd kring röstmottag-
ning, rösthantering, dubblettröstkort, ambu-
lerande röstmottagning, preliminär rösträk-
ning, med mera.

Att tjänstgöra som röstmottagare är ett viktigt upp-
drag i den demokratiska processen och en förut-
sättning för genomförandet av valet i landets 6 578 
valdistrikt, på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

Alla röstmottagare får ersättning och måste genom-
gå en obligatorisk utbildning för att få arbeta som 
röstmottagare, berättar Lars-Åke Winblad, ordförande 
i valnämnden. Arbetet kräver ett hjälpsamt och vänligt 
sätt och ställer höga krav på noggrannhet.

– Det praktiska arbetet med röstmottagning startade 

redan den 24 augusti med förtidsröstning och pågick 
fram till att den preliminära rösträkningen var genom-
förd under natten efter valdagen, förklarar Lars-Åke 
Winblad. Sedan tillkom arbetet med onsdagsräk-
ningen då vi bland annat räknade alla sent inkomna 
förtidsröster.

Under valdagen rapporterades det om köbildning vid 
vallokaler på flera håll i landet. Något som kan bero på 
att den som röstar numer ska plocka valsedlar ensam 
och utan insyn.

– Även vi hade vissa problem med köer i kommunen, 
berättar Lars-Åke Winblad, och jag förutsätter att 
valmyndigheten gör en noggrann utvärdering inför 
kommande val.

Lars-Åke Winblad vill även uppmuntra fler kommun-
invånare att arbeta som röstmottagare i framtida val.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla våra röstmottagare 
som bidragit i valet 2022 - och vi ser gärna att fler 
anmäler sitt intresse att delta i kommande val.

Måltid

Kommunens röstmottagare - en förutsättning för 

GENOMFÖRANDE AV VAL

Val 2022

Valnämndens ordförande Lars-Åke Winblad vill tacka alla valarbetare som bidragit i valet 2022.
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VALRESULTAT 2022
- kommunfullmäktige i Munkedals kommun

Sverigedemokraterna

Socialdemokraterna

Moderaterna

Centern

Kristdemokraterna

Vänsterpartiet

Liberalerna

12

9

5

3

3

2

1

Mandatfördelning kommunfullmäktige

Mandatfördelning kommunfullmäktige val 2022 - Munkedals kommun. Källa: Valmyndigheten, resultat.val.se

Kommunfullmäktige i Munkedals kommun är kommunens högsta beslutande organ och består av 
35 ledamöter vilka väljs för en tid av fyra år. Kommunfullmäktige väljer ledamöter i nämnder och 
styrelser, samt fattar beslut i stora, principiellt viktiga ärenden. Ett mandat motsvarar en fullmäkti-
geplats. För mer information om valresultat 2022 - se Valmyndighetens webbplats val.se
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Den 8-9 september arrangerade måltidsavdel-
ningen tillsammans med barn och utbildning en 
matmarknad i Dingle med lokala producenter, 
för alla kommunens elever i åk F-6. Matmark-
naden ingår i projektet Ett nytt recept för skol-
måltider, som drivs av Munkedals kommun i 
samverkan med Vinnova och Livsmedelsverket. 
Syftet är att testa nya modeller kring lärande 
om hållbarhet kring skolmåltider, med koppling 
till läroplan och miljömål. 

Ett nytt recept för skolmåltider är ett pågående pilot-
projekt som drivs av Munkedals kommun i samver-
kan med Vinnova och Livsmedelsverket. Syftet är att 
testa nya modeller kring lärande om hållbarhet kring 
skolmåltider, med koppling till läroplan och miljömål. 
Hösten 2021 genomfördes en mindre matmarknad på 
Munkedalsskolan med lyckat resultat. Nu var det dags 
att låta alla elever i årskurs F-6 delta i en matmarknad 
på Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle.

Johanna Bothén, projektledare på måltidsavdelningen i 
Munkedals kommun, ser tillbaka på två lyckade dagar.

– Uppdelade på två förmiddagar fick eleverna besöka 
matmarknaden i syfte att få kunskap om lokalprodu-
cerad mat i närområdet, berättar Johanna Bothén. Vi 
såg ett stort intresse bland eleverna av att ta del av hur 
lokala producenter arbetar med livsmedel. Eleverna fick 
även se odlingar och genomföra en poängpromenad.

Under torsdagseftermiddagen var även allmänheten 
välkomna att ta del av matmarknaden, möta lokala 
producenter och få information om projektet.

– Det nationella pilotprojektet, där vi är en av fyra 
kommuner som deltar, väcker uppmärksamhet även 
internationellt, fortsätter Johanna Bothén. Modellerna 
vi testar fokuserar främst på matkvalitet, kretslopp, 
elevers delaktighet, matsalarnas utformning och hur 
skolan kan inkludera skolmåltiden i undervisningen.

Måltid

På matmarknaden fick eleverna möta lokala matproducenter och lära sig mer om olika grödor och livsmedel. 

Alla elever i årskurs F-6 fick delta på en 

Matmarknad i Dingle

Läs mer om projektet på webbplatsen: 
munkedal.se/ettnyttrecept
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Bibliotek

Låna böcker i Hedekas med 

MERÖPPET BIBLIOTEK
Nu är systemet med meröppet på plats i 
Hedekas bibliotek. Med meröppet-konceptet 
kan du som låntagare låna i biblioteket även 
när det är obemannat. I bibliotekets självbe-
tjäningsautomater kan du låna och lämna 
böcker, filmer och tidskrifter, samt se om du 
har reservationer att hämta. För att använda 
meröppet kontaktar du biblioteket för att 
registrera dig som användare. 

Meröppet-konceptet finns sedan tidigare i kommunen 
på Hällevadsholms bibliotek - och i början av septem-
ber var det dags att starta upp systemet i Hedekas.

– Sedan starten i början av september har vi redan ett 
hundratal användare av meröppet i Hedekas, berättar 
bibliotekarierna Helena Åkerlund och Lena-Karin 
Bennerman. Som meröppetanvändare skriver du på ett 
användaravtal och får tillgång till biblioteket via en tagg 
och en pinkod. 

I dagsläget får meröppetavändare tillgång till biblioteket  
nära 90 timmar i veckan. Ett undantag är på tisdagar då 

Ung Fritid har verksamhet i lokalerna.

– Om du inte hittar litteraturen du söker efter i hyllorna 
på Hedekas bibliotek, kan du höra av dig till biblioteket 
i Munkedal via telefon eller e-post, förklarar Helena 
Åkerlund. Finns boken i Munkedal, kan vi reservera 
den till dig för uthämtning på Hedekas bibliotek.

Information om hur du blir meröppetanvändare, öppet-
tider och kontaktuppgifter finns på bibliotekens gemen-
samma webbplats för kommunerna i norra Bohuslän 
- kallad Biblioteken i Ranrike.

För mer information om biblioteken, se: 
bibliotek.ranrike.se

Bibliotekarierna Lena-Karin Bennerman och Helena Åkerlund vid Hedekas meröppna bibliotek.
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Skola och föreningar igång med aktiviteter då nya 

BOLLHALLEN ÄR INVIGD
I september invigdes officiellt den nya bollhal-
len vid Kungsmarksskolan. Föreningsrepresen-
tanter, förtroendevalda, entreprenörer och 
tjänstepersoner samlades kring en invignings-
ceremoni med tal, bandklippning och tårta. 
Både föreningar och skola är glada över den 
utökade kapacitet som den nya hallen medför.

Den nya bollhallen vid Kungsmarksskolan har en akti-
vitetsyta på 24 x 43 meter och är utformad för idrotts-
aktiviteter som handboll, fotboll, innebandy, tennis, 
badminton med mera.

Bollhallen kommer att användas av både skolans 
verksamheter och lokala idrottsföreningar. Vid invig-
ningen var representanter för föreningslivet på plats 
och uttryckte sin glädje över att fler träningstider nu är 
tillgängliga, vilket gynnar många yngre åldersgrupper 
som kan ha haft svårt att få inomhustider.

Bollhallen är försedd med energisnåla och aktivitetsstyr-
da LED-lampor, både i hallen och i omklädningsrum-
men och salen har försetts med dämpande akustiklös-

ningar. Hallens tak är även försett med solceller.

Liselott Sörensen Ringi, förvaltningschef, och Margareta 
Svensson-Hjorth, enhetschef, som representerade verk-
samheterna barn och utbildning samt kultur och fritid, är 
mycket nöjda med att bollhallen är färdigställd.

– Det är en fantastisk hall som ger stort mervärde till 
både skolans och föreningarnas verksamheter, säger Lise-
lott Sörensen Ringi.

– Jag kan bara instämma, säger Margareta Svens-
son-Hjorth. Föreningslivet har länge lyft behoven av fler 
träningstider, och det känns väldigt roligt att vi nu har 
kunnat utöka kapaciteten i våra hallar. 

Den 23 september var det officiell invigning av den nya bollhallen vid Kungsmarksskolan.

Kulturskola

För information om bokning av lokaler, se:
munkedal.se/bokalokal

Bollhall
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MBK har installerat solceller på ishallen i 

Jakten på kilowattimmar
Sedan 2017 ägs och drivs ishallen i Munkedal 
av Munkedals BK efter att ha övertagit fastig-
heten från kommunen. Föreningen har sedan 
tidigare arbetat med att få ner energiförbruk-
ningen och minska miljöpåverkan genom att 
byta ut kylanläggningen mot ett modernt och 
miljövänligt alternativ, bytt oljepanna mot 
luftvärmepump, bytt ut ett drygt hundratal 
ljusarmaturer till LED-belysning med rörelse-
sensorer, och man återvinner även värmen 
från kylanläggningen till varmvatten. Nu har 
ytterligare ett steg tagits, då föreningen nyli-
gen installerat solceller på taket, med stöd av 
bidrag från bland annat kommunen.

– Vi har ett uttryck som vi kallar "Jakten på kilowattim-
mar", berättar Tommy Strömberg, ordförande i Mun-
kedals BK. Sedan vi tog över anläggningen har vi tack 
vare allt ideellt arbete och med bidrag från bland annat 
kommunen, Naturskyddsföreningen, Riksidrottsförbun-
det och Thordénstiftelsen - nästan halverat vår energiför-
brukning.

– Vi har monterat 176 paneler på taket - med en beräk-
nad årsproduktion på drygt 75 000 kwh, vilket motsvarar 
cirka två månaders förbrukning av el på hela anläggning-
en, förklarar Marcus Palmqvist, tränare och styrelseleda-
mot i föreningen.

Investeringen för solcellerna uppgår till 1 miljon kr, där 
Munkedals kommun bidragit med 850 000 kr i särskilda 
bidrag.

– En lägre energikostnad medför fler möjligheter. När 
många andra ishallar valt att stänga under sommaren, har 
vi valt att hålla öppet och erbjuda istid för exempelvis 
besökande hockeyskolor och camps för ungdomar, vilket 
är mycket uppskattat, säger Tommy Strömberg. 

– Likt många andra föreningar, är allt arbete som läggs 
ner helt ideellt. Föreningen har inga anställda, och inget 
i vår verksamhet skulle vara möjligt utan det fantastiska 
engagemang och all den tid som våra eldsjälar bidrar 
med året runt, avslutar Marcus Palmqvist. 

Föreningsliv

Tommy Strömberg och Marcus Palmqvist framför ishallen, som nu är försedd med solceller på taket.
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Ny app ska underlätta vid 

Felanmälningar till kommunen
Kommunen har ansvar för skötsel och under-
håll av de vägar, gator, parkeringar, badplatser, 
lekplatser, fastigheter och belysningsarmatu-
rer, med mera som tillhör kommunens verk-
samhetsområden. Det mesta underhållet sker 
förebyggande, men det händer att saker går 
sönder eller blir förstörda - eller att andra typer 
av brister eller felaktigheter uppstår. I de fallen 
är felanmälningar från uppmärksamma kom-
muninvånare till stor hjälp. Nu har samhälls-
byggnadsförvaltningen lanserat en ny app för 
mobiler - som förutom att underlätta felanmäl-
ningar, även kan ge återkoppling på ärendet 
om så önskas.

Moa Jarnedal, samordnare på samhällsbyggnadsför-
valtningen, och Mårten Kallin, avdelningschef gata 
och park, har varit delaktiga i lanseringen av den nya 
felanmälningsappen.

– Appen ska göra det enklare för våra invånare att 
förmedla information om vad det är som är fel - och 

via karta eller positionering ange var felet finns, berättar 
Mårten Kallin. Beroende på ärendets kategori, skickas 
felanmälan direkt till berörd verksamhet, som även kan 
ge återkoppling till den som felanmält. En effektivare 
ärendehantering frigör även mer tid för det praktiska 
arbetet.

Appen finns tillgänglig för både Android och iOS, men 
det går även att felamäla via kommunens webbplats.

– Appen heter "Felanmälan – Munkedals kommun" 
och finns tillgänglig via din mobil i App Store eller i 
Google Play, förklarar Moa Jarnedal. Du kan även fylla 
i felanmälan via ett formulär på vår webbplats. Sedan 
har du så klart fortsatt möjlighet att ringa kommunens 
Medborgarcentrum.

Moa Jarnedal och Mårten Kallin visar upp den nya felanmälningsappen med stöd för karta och fotografering.

KulturskolaFelanmälan

Ladda ner appen "Felanmälan - Munkedals 
kommun" på App Store eller Google Play, 
eller läs mer på munkedal.se/felanmalan
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Ungdomar under 20 år som är klara med 
grundskolan, men inte läser vidare på gym-
nasiet, riskerar i många fall att hamna i en 
utsatt situation. Då ungdomarna inte är 
inskrivna på en utbildning, kan de hamna 
utanför samhällets kontaktytor och arbets-
marknad. Det är inte ovanligt att ungdomar-
na hamnar i en form av social isolering och 
blir som man i vardagligt tal säger, hemma-
sittare. Kommunens KAA-ansvarige önskar 
få kontakt med sysslolösa ungdomar för att 
kunna erbjuda stöd och råd.

Therese Ernstsson, KAA-ansvarig i Munkedals 
kommun sedan i våras, arbetar med att söka kontakt 
med ungdomar mellan 16-20 år som inte studerar på 
gymnasiet, för att erbjuda stöd och råd kring vägar 
framåt i livet.

– Det behöver inte vara krångligare än att vi ses på 
valfri trygg plats, som i hemmet eller över en fika, för att 
skapa en första kontakt och prata om hur livet ser ut i 
nuläget, förklarar Therese Ernstsson. Det viktiga är att 

vi får en första kontakt - sedan kan vi efterhand tillsam-
mans titta på möjligheter och vägar framåt.

Kommunen erbjuder motivationshöjande insatser och 
stöd som i första hand fokuserar på att börja på en 
utbildning. I andra hand kan det röra sig om att hitta en 
sysselsättning.

– Då de bakomliggande orsakerna till att ungdomar 
inte fortsätter utbilda sig efter grundskolan varierar, är 
det också naturligt att behovet av stöd varierar, berättar 
Therese Ernstsson. Via kommunen kan vi erbjuda sam-
talsstöd och rådgivning, men vi kan även fungera som 
en vägvisare till andra stödgivare i samhället.

Stöd

Kommunens aktivitetsansvar, KAA, ger stöd till 

Sysslolösa ungdomar

Kommunen vill få kontakt med ungdomar 
mellan 16-20 år i kommunen, som inte 
går på, eller har hoppat av, en gymnasie-
utbildning eller liknande utbildning.  
Kontaktuppgifter hittar du på webbplatsen: 
munkedal.se/kaa

Therese Ernstsson, KAA-ansvarig, erbjuder motivationshöjande insatser och stöd till sysslolösa ungdomar.
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Linn Karlsson, folkhälsostrateg

Att känna sig ensam är vanligare än du kanske tror och 
något som kan drabba oss alla under olika perioder i 
livet. Till exempel om vi flyttar till en ny ort, byter skola 
eller arbetsplats, går igenom en skilsmässa eller förlorar 
en partner.

Ofta tänker vi på ensamhet som avsaknaden av nära 
vänner och bekanta, eller en kärlekspartner eller familj 
att dela tankar och känslor med. Men vi kan också kän-
na ensamhet om vi upplever oss som annorlunda, inte 
känner oss sedda, eller inte hittar vår mening med livet.

Vi kan uppleva att det är svårt att prata ensamhet och  
att blotta våra känslor. Vi kanske till och med skäms 
över vår ensamhet. Det kan leda till att vi drar oss 
undan mer från sociala sammanhang och känner oss 
ännu mer ensamma.

Social isolering kan vara hälsofarligt och jämförbart 
med att ha dåliga levnadsvanor. Ensamheten innebär 
en ökad risk för att utveckla hjärt- kärlsjukdomar, 
stroke och demens. Risken ökar också för psykiska 
problem.

När vi känner oss ensamma 
finns det risk att vi själva bör-
jar bekräfta vår ensamhet och 
kanske stöter bort människor 
som försöker ta kontakt eller uppmuntra till att delta i 
aktiviteter eller sociala sammanhang.

Därför är det viktigt att du som sträcker ut en hand är 
tålmodig och förstående för att sociala sammanhang 
som du tycker känns naturliga, kan kännas ovana och 
svåra för den som upplever sig som ensam.

När vi upplever ensamhet kan vi också försöka hitta 
vägar till att skapa kontakt. Vi kan försöka hitta sam-
manhang där vi kan träffa likasinnade, som exempelvis 

en kör eller förening. Vi kan även öva oss på att ta 
första steget till kontakt genom att hälsa, småprata och 
ta ögonkontakt med andra människor, i butiken eller 
på promenaden.

Under pandemin begränsades 
de sociala kontakterna för våra 
äldre i ett tidigt skede. De som 
redan har känt sig ensamma 
innan pandemin, kan ha drab-
bats ännu hårdare. 

I min roll som folkhälsostrateg har jag fått i uppdrag 
av folkhälsopolitiska rådet, som består av förtroende-
valda i kommunen och regionpolitiker, att förstärka 
och samordna arbetet med att minska upplevd ensam-
het bland våra seniorer i kommunen - i samverkan 
med andra organisationer och aktörer. Mer informa-
tion om uppdraget presenteras senare i år.

Källor: Röda Korset och 1177.se

Du kan hjälpa någon att

BRYTA SIN ENSAMHET

Linn Karlsson 
Folkhälsostrateg

Folkhälsa

Det viktigt att du som sträcker ut en hand 
är tålmodig och förstående för att sociala 

sammanhang kan kännas ovana och svåra. 
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Hos oss kan du göra skillnad - varje dag! 

Medarbetare i kommuner och regioner är mer engagerade och motiverade och anser att 
deras arbete är viktigt och meningsfullt, enligt Sveriges Kommuner och Regioner. 

Munkedals kommun söker medarbetare med viljan att göra skillnad för viktiga arbeten 
inom bland annat vård, skola och utveckling.

munkedal.se/ledigajobb

Bidra till beredskap i

FRIVILLIGA
RESURSGRUPPEN

Du kan göra skillnad och bidra  
vid en kris i samhället. 

Munkedals kommun och Räddnings- 
tjänsten Mitt Bohuslän har tillsammans med 
lokala frivilliga startat upp en frivillig resurs-
grupp, FRG, som ska kunna förstärka olika 
funktioner i samband med kriser och extra-
ordinära händelser i samhället.

Är du intresserad av att delta? 
Se mer information på webbplatsen: 

munkedal.se/frg



Krisberedskap
En kris kan göra att samhället inte fungerar som 
vi är vana vid. Ett förändrat klimat kan göra att 
översvämningar och skogsbränder blir vanligare. 
Händelser i omvärlden kan ge brist på vissa livs-
medel. Störningar i viktiga it-system kan påverka 
elförsörjningen. Efter bara en kort tid kan vardagen 
bli besvärlig.

Din kommun ansvarar för att bland annat äldreom-
sorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola 
fungerar även vid en samhällskris. Du som privat-
person har också ett ansvar. Med rätt förberedelser 
kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett 
vad som orsakat den.

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

Källa: MSB - Om krisen eller kriget kommer

VAR VAKSAM MOT FALSK INFORMATION
Stater och organisationer använder redan idag vilseledande information för att försöka påverka våra 
värderingar och hur vi agerar. Syftet kan vara att minska vår motståndskraft och försvarsvilja. 

Det bästa skyddet mot falsk information och fientlig propaganda är att vara källkritisk: 

• Är det fakta eller åsikter?  

• Vad är syftet med informationen?  

• Vem är avsändaren?  

• Är källan trovärdig?  

• Finns informationen någon annanstans?  

• Är informationen ny eller gammal och varför finns den just nu?

HUR KAN JAG AGERA?

• Sök information – du kan motverka propaganda och falsk information bäst genom att vara påläst. 

• Tro inte på rykten – använd flera trovärdiga källor för att se om informationen stämmer. 

• Sprid inte rykten – verkar informationen inte trovärdig, sprid den inte vidare.
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Krisberedskap

VIKTIGA TELEFONNUMMER 
OCH WEBBPLATSER  

112  
Vid nödsituation som kräver omedelbar hjälp  

av ambulans, brandkår eller polis. 
 

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

114 14  
Alla polisärenden som inte handlar om  

pågående brott eller händelser. 

 
1177  

Sjukvårdsrådgivning. 

Krisinformation.se 
Samlad information från Sveriges  

myndigheter vid kriser. 

SMHI.se 
Väderprognoser och vädervarningar.

VIKTIGT MEDDELANDE 
TILL ALLMÄNHETEN

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

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

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

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

OM KRISEN ELLER KRIGET KOMMER
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har samlat råd som riktar sig direkt till privat-
personer inom ämnen som till exempel hemberedskap, brandsäkerhet och naturolyckor.

Här hittar du även broschyren Om krisen eller kriget kommer. Broschyren finns i versioner med lätt-
läst svenska, inläst på svenska och engelska, i punktskrift, på teckenspråk och översatt till 14 språk.

Läs mer på msb.se



MEDBORGARCENTRUM

Välkommen till Munkedals kommuns 
Medborgarcentrum för service 
och vägledning. 

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

Medborgarcentrum
Centrumtorget 5, 455 30 Munkedal
Ordinarie öppettider:
Måndag–torsdag: 08.00–16.30
Fredag: 08.00–16.00 

facebook.com/munkedalskommun

För information om sevärdheter och evenemang

www.vastsverige.com/munkedal

facebook.com/grejenmedmunkedal

Fråga vår digitala chattrobot Kommun-Kim
Kommun-Kim hittar du på kommunens webbplats munkedal.se
Kim kan svara på enklare frågor om kommunens verksamheter och 
finns tillgänglig dygnet runt.
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