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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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Inkallelseordning för ersättare 

För ledamot tillhörande  

nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, KD, MP, V, M, L, SD 

C C, S, KD, MP, V, M, L, SD 

KD KD, MP, S, C, V, SD, L, M 

MP MP, S, C, KD, V, M, L, SD 

V V, S, C, KD, MP, M, L, SD 

M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 

L L, M 

SD SD, M, L, S, C, KD, V, MP 

Personalföreträdare 

Tove Göthberg, Kommunal 

Ingrid Rosell, Lärarförbundet 

Kajsa Olausson, Lärarnas Riksförbund 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-10-14 

Ärende Anteckningar Sida 

1. Fastställande av dagordning

Dnr 827

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

2. Rapport till huvudman om det systematiska

kvalitetsarbetet inom barn- och utbildning

Dnr 2020-000139

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

6

3. Återrapportering av motion från

Kristdemokraterna med anledning av den

Nyazeeländska Dunedin studien

Dnr 2019-000039

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

82

4. Ansökan om godkännande att bedriva enskild

verksamhet enligt 2 kap 5 § skollagen -

Dagbarnvårdare i hemmet

Dnr 2020-000138

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

85

5. Beslut om fadderpolitiker för kommunens skolor

och förskolor

Dnr 2019-000168

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

6. Redovisning av pågående medborgarförslag och

motioner som ej beretts färdigt 2020 - barn och

utbildningsnämnden.

Dnr 2020-000006

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

98

7. Anmälan till huvudman om elevs avstängning

2020 - Frivilliga skolformen

Dnr 2020-000027

99

8. Anmälan till huvudman om kränkande behandling

- 2020

Dnr 2020-000024

101

9. Anmälan av delegationsbeslut - 2020

Dnr 2020-000026

103

10. Information från presidiet

Dnr 2020-000165

Tid: Onsdagen den 21 oktober 2020, kl. 09:00 

Plats: Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal 

Justeringsdatum: Fredagen den 23 oktober, senast kl. 13:00 

Justeringsperson: Föregående möte: Caritha Jacobson (S) 

Ordförande: Karin Blomstrand (L) 

Sekreterare: Karin Atienza Cortes 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2020-10-14 

Ärende Anteckningar Sida 

11. Rapport från förtroendevalda 2020

Dnr 2020-000040

12. Information till nämnd - 2020

Dnr 2020-000001

106

13. Ekonomi-information - 2020

Dnr 2020-000002

14. Information om ny 4-6 skola

Dnr 2019-000184

Information från SBN, kl. 

13:00 

15. Information om renovering av Hedekas skola och

förskola

Dnr 2020-000087

16. Information om beställning av förskola i Dingle

Dnr 2020-000114
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Systematiskt kvalitetsarbete 

Barn och Utbildning 
2019/2020 

Avdelning 
Förskola 

 Avdelningschef Mia Elofsson 
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1.0 ARBETSGÅNG 
Förskolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. 
Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av 
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2.1 UTVECKLING OCH LÄRANDE 
Förskolans läroplan styrs av strävansmål och anger inte i detalj hur personalen inom 
förskolan ska nå målen.  Detta innebär en stor frihet men också ett stort ansvar över arbetet 
med att säkerställa kvalité. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att följa upp och 
utvärdera verksamheten, påvisa barnets delaktighet och inflytande utifrån ett tydligt 
barnperspektiv. Utifrån föregående års förbättringsområde skrivs fortlöpande reflektioner 
under arbetslagens planering och samtliga avdelningar har en ökad aktivitet på Unikum av 
reflektion/analys mot föregående år.  

Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja sina gymnasiestudier inom tre år  

TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling) 
TRAS är ett verktyg för att identifiera var barnen ligger i språkutvecklingen och vad som 
behöver stärkas. Registreringen görs utifrån observationer och kartläggningar. Enligt 
förskolans språkplan ska samtliga avdelningar arbeta med kartläggningsmaterialet TRAS 
vilket inte till fullo genomförts under läsåret.  
Samtliga avdelningar arbetar aktivt med språkutveckling genom till exempel tecken som 
stöd, språksamlingar och andra språkutvecklande aktiviteter. 
 
Språktest i förskoleklass 
I förskoleklass genomförs testet Hur låter orden? i början av höstterminen. Testet mäter 
fonologisk medvetenhet och resultatet blir en indikation för hur språkarbetet på förskolan 
fungerat. Vid testningen höstterminen 2019 låg 77,4% av barnen på stanine 4 och över. 
Resultatet är strax över ett förväntat resultat enligt normalfördelningskurvan på 77%. Målet 
för kommunen var 2019 att 97% av barnen skulle uppnå minst stanine 4.  
 
SKA på avdelningarna – UNIKUM 
Samtliga avdelningar har planerat och genomfört ett systematiskt kvalitetsarbete i Unikum 
(förskolans digitala lärplattform) där de valt ut egna mål med koppling till läroplansmål. 
Arbetet mot målen har kopplats till forskning. Arbetet har följts upp kontinuerligt på 
avdelningsplanering genom reflektion och analys. Arbetet utvärderades i slutet av läsåret. 
Förskolorna har ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete som är starkt knutet till den 
dagliga praktiken.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare  

Munkedals kommun erbjuder fria pedagogiska måltider, vissa arbetskläder samt fyra 
fortbildningsdagar under året till förskolans personal. Kommunen genomför vissa 
gratisaktiviteter under året och de anställda har möjlighet att söka friskvårdsbidrag.  

Kommunen genomför årligen en organisatorisk och social arbetsmiljöenkät där all personal 
får svara på frågor kring sin arbetssituation. Resultatet på OSA-enkäten visar att personalen 
inom avdelning förskola totalt sett är nöjda med sin arbetssituation (4,1 av 5) samt att de i 
hög grad kan rekommendera Munkedals kommun som arbetsgivare till en vän (3,9 av 5).  
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Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras 

Insatser från centrala barnhälsan finns på alla förskolor. Det kan till exempel handla om den 
språkliga utvecklingen med insats från logoped eller socialt samspel där specialpedagog 
handleder personalen. Centrala barnhälsan har arbetat med handledning till personalen för 
att utveckla personalens möjligheter att möta varje enskilt barn och erbjuda dem den 
stimulans de behöver. Denna insats har utvecklat avdelningarnas arbete gentemot gruppen 
och de enskilda barnen. Fortbildning till personalen i ärendehantering och handlingsplan 
gällande barn i behov av stöd har genomförts. De barn som identifierats i behov av stöd 
under 2-5-års-kontrollen på Familjecentralen har fått en insats.  

I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla utvecklar en hållbar livsstil. 

Måltidspedagogik 
För att minska matsvinn samt ge barnen en positiv upplevelse till måltider samarbetar 
förskolorna med måltidsenheten genom måltidspedagogik.                                                             
Kvalitetsutvecklaren på kostenheten har varit ute på förskolorna för en inspirationsdag om 
grönsaker som ett led i ett forskningsprojekt med koppling till förskolornas arbete med 
måltidspedagogik. Representanter från förskolorna deltar även på träffar för 
referensgruppen och alla avdelningar får ta del av material kring månadens grönsak. 
Förskolorna arbetar med måltidspedagogik i olika omfattning. 
(Ser vi något resultat utifrån det här arbetssättet?) 

Källsortering sker i olika utsträckning och omfattning då det finns olika förutsättningar för 
aktiviteten.   

Rörelsesatsningen i Munkedal 
Samtlig personal har deltagit i en föreläsning på ämnet rörelse i skolan 
(Riksidrottsförbundet) om vikten av rörelse och rörelseförståelse i vardagen. Personalen har 
sedan arbetat med rörelse tillsammans med barnen på olika sätt, till exempel rörelse som 
temaarbete, fokus på nya rörelselekar ute på gården och förändring av miljön i ett av 
rummen på avdelningen. I avdelningarnas kvalitetsarbete syns en ökning av exempel på 
rörelseaktiviteter ute på enheterna. Fortbildningsdagen kring rörelse har lett till en utökning 
i dokumentationer och visar också på en kreativitet i inlärningssituationer kopplade till 
läroplanen. I avdelningarnas arbete finns exempel på hur språkutvecklingen kombineras med 
rörelse tex genom ett rörelsealfabete. Ytterligare exempel är iordningställande av ett rum 
där barnen kan utveckla sin motorik, koordination och balans.  
 
Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera 
 
Unikum är en digital lärplattform som används av samtliga förskolor i kommunen och det är 
här pedagogerna dokumenterar sitt systematiska kvalitetsarbete. De planerar sina 
läroplansmål, dokumenterar, reflekterar, analyserar samt utvärderar målen systematiskt 
under året. Genom detta arbete kan man följa barnens och avdelningens utveckling och 
lärande. Vårdnadshavarna blir delaktiga genom lärloggen och kan se vad avdelningarna 
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jobbar med samt lämna kommentarer. Även övrig information till vårdnadshavarna 
publiceras på Unikum. Barns delaktighet återspeglas i kvalitetsarbetet genom 
dokumentationen. 76% av vårdnadshavarna har någon gång varit inne på Unikum.  

Munkedals kommun använder sig av kommunikationsplattformen Teams som har 
introducerats på förskolorna under året. Programmet syftar till att underlätta dialogen 
mellan avdelningar och områden Den största delen av dokumenthanteringen kommer att 
ligga här. Implementeringen är inte gjord på alla enheter och kommer att fortgå under 
kommande år. 

Tieto är en digital närvarorapportering där vårdnadshavare lägger in sina barns schema. 
Programmet introducerades under hösten -19 och utvecklas fortfarande för att det skall 
passa verksamheterna. Alla vårdnadshavare lägger ännu inte in schema digitalt och en del 
lägger in senare än det som är bestämt, vilket försvårar både verksamhets- och 
personalplanering.  

Samtliga avdelningar arbetar med programmering, projektering och källkritik men i olika 
former. Under IKT-träffar (Informations- och Kommunikationsteknik) diskuterades på vilket 
sätt förskolan ska arbeta med digitalisering och på områdets avdelningar har användandet 
av appar minskat och till stor del ersatts av projektering av lärmiljöer eller kopplat till 
Polyglutt som är en digital, flerspråkig inläsningstjänst som används av pedagogerna. 
Tillsammans med barnen, eller om barnen vill sitta själva, läses bilderböcker, faktaböcker 
och andra böcker på olika språk. Det finns även böcker med tecken som stöd tillgängligt. 
Arbetet med Polyglutt är inte likvärdigt mellan alla avdelningar.  

I våra verksamheter ska alla känna trygghet och glädje  
I föräldraenkäten får vårdnadshavarna ta ställning till flera olika påståenden genom att svara 
om det stämmer helt och hållet, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt eller stämmer 
inte alls. En stor majoritet av vårdnadshavarna upplever att det stämmer helt och hållet att 
deras barn trivs på förskolan och en del av vårdnadshavarna upplever att det stämmer 
ganska bra. Endast en mycket liten del svarar att det stämmer ganska dåligt. Även när det 
gäller upplevelsen av att barnen får ett tillräckligt stöd anser majoriteten av 
vårdnadshavarna att det stämmer helt och hållet. Majoriteten av vårdnadshavarna upplever 
att kränkande behandling inte accepteras på förskolan.  
 
Barnintervjuer genomfördes med alla barn födda 2014 och 2015. Majoriteten av barnen är 
glada när de ska gå till förskolan. Av de som svarar att de inte är glada anges olika orsaker 
som till exempel att barnet är blygt eller ledset bara ibland. Majoriteten av barnen svarar att 
de är glada när de är med kompisarna på förskolan. Orsaken till att man inte är glad är att 
kompisarna ibland kan göra något dumt. 

 

2.2 ORGANISATION 
Avdelning förskola består av fyra förskolområden med gemensam barnomsorgssekreterare 
och förskoleadministratör, samt familjecentral och central barnhälsa. För varje 
förskolområde finns en rektor med pedagogisk examen och tre av rektorerna deltar i den 
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statliga rektorsutbildningen. Pedagogerna har tillgång till centrala barnhälsan där 
specialpedagog och logoped arbetar mot kommunens alla förskolor.  

Rektorsområden 
Område 1 är Dingle och Hällevadsholms förskola, totalt 8 avdelningar. Nybyggnation av 
förskola i Dingle har skjutits upp och behovet av nya lokaler är stort.  
Område 2 är Önnebacka förskola som är belägen på Stale med 7 avdelningar samt 4 
dagbarnvårdare.  
Område 3 är Inspiratören, Älgen och Herrgårdens förskola som är belägna i centrala 
Munkedal med totalt 7 avdelningar.  
Område 4 är Hedekas och Kungshöjdens förskola, totalt 7 avdelningar. Hedekas förskola är i 
behov av renovering.  

Barngrupperna skiljer sig åt mellan områdena både gällande antal barn och sammansättning. 
En del förskolor har barngrupper med barn 1-4 år samt 5-års-grupp och andra delar in i 
småbarnsgrupp respektive storbarnsgrupp.  

På Munkedals förskolor är ungefär hälften av personalen utbildade förskollärare.  

Central barnhälsa och Familjecentral 
På Skatten i centrala Munkedal finns familjecentral och central barn- och 
elevhälsa. Centrala Barnhälsan är en stödfunktion för all kommunal barnomsorg för barn 
som är 0-6 år. Familjecentralen riktar sig till familjer med barn som är 0-6 år.  
I Centrala Barnhälsan ingår en logoped (0,5) och två specialpedagoger (1,1).   
I familjecentralen ingår en förskollärare (1,0), en logoped (0,5), en kurator (0,8), en 
specialpedagog (0,4), två barnsjuksköterskor från BVC (2,0), en BHV-
psykolog och flera barnmorskor från barnmorskemottagningen. Till BVC hör även 
barnläkare.   
 
Samtlig personal inom avdelning förskola har APT (arbetsplatsträff) med sin chef ca 1 gång i 
månaden. Utöver det deltar personalen i olika mötesformer som rör planering, utveckling, 
fortbildning, samverkan mm.  
 

2.3 ARBETSSÄTT, ARBETSFORMER OCH LÄRMILJÖ 
 
SKA på avdelningarna – UNIKUM 
Respektive förskoleavdelning planerar kommande arbete och publicerar det på Unikum. 
Under terminen arbetar personalen kontinuerligt i reflektion/analys på avdelningsplanering 
för att följa upp arbetet. I slutet av vårterminen utvärderas arbetet. Personalen på 
avdelningarna arbetar ämnesövergripande genom att arbeta med till exempel rim och 
ramsor även när de fokuserar på matematiken.  
För att få systematik i kvalitetsarbetet arbetar personalen efter ett årshjul. Genom årshjulet 
tydliggörs hur arbetet ska genomföras och vilka förväntningar som finns på pedagoger och 
arbetslag. Uppdraget är att utgå från barnens perspektiv och genom kvalitativ interaktion 
med barnen skapa tillfälle för lärande. Barns lärande är relationellt då de lär sig i interaktion 
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och kommunikation med omvärlden. Att ge barnen frihet och möjlighet att agera 
tillsammans med varandra i en tillåtande miljö är grunden för lekfullt lärande. Det innebär 
att det skapas relationer mellan barnet och pedagogen, andra barn, materialet, begreppen 
och projektets fokusområde. Pedagogens skicklighet i att samtala med och att i rätt 
ögonblick utmana barnen är avgörande. Likaså arbetslagets förmåga att tillsammans 
problematisera och se vilket material som ska tillföras och hur lärande blir synligt för barnen.  

Pedagogisk dokumentation används för att fånga processerna på förskolan och synliggör 
barnens meningsskapande genom exempelvis fotografier, videofilm, nedskrivna händelser 
och processer. Dokumentationen ska synliggöra barns förmågor, tankar, intressen och 
kunskapande. Dokumentationen blir föremål för reflektioner, utifrån uppsatta mål både på 
individ- och verksamhetsnivå. Dokumentationens syfte är också att kontinuerligt utgöra 
underlag för de återkommande diskussionerna i arbetslaget för hur verksamheten under 
läsåret ska planeras vidare. Den är ett levande material som ständigt ska tjäna som syfte att 
få syn på var vi är, hur vi gör och hur det blev. På så sätt tjänar dokumentationen som 
underlag vid utvärdering och utveckling av verksamheten.   

Avdelning förskola utgår från en gemensam mall för det systematiska kvalitetsarbetet som är 
likvärdig för hela kommunen. Arbetet sker via webbverktyget Unikum och vid enskild- och 
avdelningsplaneringar skapas den röda tråden i arbetet med hjälp av reflektionsprotokoll. 

Barnen är delaktiga i hur arbetet planeras och genomförs genom att personalen samtalar 
med barnen om deras intressen samt observerar deras lek.  

Mötesformer 
Arbetsplatsträffar genomförs ungefär var femte vecka och fokus är arbetsmiljö och 
arbetsorganisation. Rektor upprättar en dagordning och ansvarar för att mötet 
dokumenteras. Husmöte hålls varannan vecka och här tas vardagliga frågor upp med en 
representant per avdelning. Lärgrupper är en kompetensutvecklingsinsats där personalen får 
möjlighet till lärande samtal om olika ämnen som berör verksamheten och deras yrkesroll.  
Planeringstiden är arbetstid utanför schemat och barngruppstiden. Varje avdelning har en 
och en halv timme till avdelningsplanering och sedan har varje medarbetare enskild 
planeringstid utifrån ansvar, cirka tre timmar enskild planering per personal och vecka.  

Andra möten som personal deltar på är bland annat IKT-träffar (Informations- och 
kommunikationsteknik), LOKSAM (lokal samverkansgrupp), språkombudsträff, pedagogiskt 
nätverk och barnhälsomöte.  

Språkutvecklande arbetssätt  
Samtliga avdelningar strävar efter att följa kommunens riktlinjer för språkutvecklande arbete 
i förskola och skola. Som ett led i det arbetar de med materialet Språklust på samlingarna 
och kartläggningsmaterialet TRAS för att undersöka barngruppens behov av utveckling. 
Alla avdelningarna arbetar med tecken som stöd i olika utsträckning. En del avdelningar har 
haft handledning från centrala barnhälsan i tecken som stöd eftersom de har haft barn i 
stort behov extra stöd när det gäller språk och kommunikation. Avdelningarna lägger stor 
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vikt vid språkutvecklingen och arbetar för att utöka och variera språkarbetet. Representanter 
från varje förskola deltar på Språkombudsträffar med centrala barnhälsan.  

Polyglutt är ett verktyg för att arbeta med flerspråkiga barn där böckerna som förekommer 
på avdelningen även kan läsas på barnets hemspråk. Det är framförallt på de avdelningar där 
flera språk finns representerade i barngruppen som arbetet med Polyglutt blir mer förankrat, 
men även övriga avdelningar använder verktyget för att skapa möjligheter till inflytande och 
delaktighet. Barnen kan själva välja böcker samt lyssna flera gånger även utan att en vuxen 
läser för gruppen. 

Barnhälsa 
Förskolorna har ett nära samarbete med specialpedagoger samt logoped via Centrala 
barnhälsan och träffar med CBH sker regelbundet under terminen.  Pedagogerna får stöd om 
det är barn som behöver extra stödinsatser och CBH har även hand om 
språkombudsträffarna. Barnhälsomöten genomförs en gång per termin på alla förskolor. 
Centrala barnhälsan presenterar nytt material eller nya metoder och arbetssätt för 
kompetensutveckling och personalen har möjlighet att lyfta frågor från avdelningen som 
känns aktuella.  

Förskolorna arbetar utifrån Hyfs (hygiensjuksköterska i förskolan, Västra Götalandsregionen) 
och erbjuder ny personal en grundutbildning. Hyfsombud träffar hygiensjuksköterskan vid en 
träff på våren. 

Utevistelse 
Barnen är ute varje dag, minst en gång oftast två gånger. Under utevistelsen möter 
pedagogerna barnens nyfikenhet och intressen.  

2.4 NORMER OCH VÄRDEN 
På hösten är det uppstart med kartläggning av barngruppen inför arbetet med Plan mot 
kränkande behandling. Kartläggningen görs för att undersöka vilka risker som finns i 
barngruppen, sedan analyseras dessa risker för att finna möjliga orsaker till att riskerna 
uppstår. När risker och orsaker identifierats så planerar personalen åtgärder som de sedan 
följer upp under terminen. 

Värdegrundsarbete är en av grunderna för förskolans uppdrag. Personalen arbetar för 
jämställdhet och mångfald. I detta arbete synliggör personalen olikheter för barnen. Barnens 
olikheter är en tillgång för förskolans verksamhet men kan även ligga till grund för konflikter 
i leken och samspelet mellan barnen. Avdelningarna har i sitt värdegrundsarbete belyst 
vikten av olikheter genom litteratur, gestaltningar i form av dockteater eller egna 
dramatiseringar. 

Den nya formen av plan mot kränkande som togs fram föregående läsår har upprättats på 
samtliga avdelningar och är återrapporterad. Planen utgår från de fyra stegen undersöka 
risker, analysera orsaker, genomföra åtgärder och följa upp/utvärdera. I årshjulet för 
pedagogerna har arbetet förtydligats och utökats med en trygghetsvandring som genomförs 
under hösten för att utveckla arbetet och tydligare få med barnens tankar. Planen mot 
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kränkande behandling är grundläggande för värdegrundsarbetet på enheterna och arbetet 
sker kontinuerligt under året. 

  

Utgångspunkten är att alla barn ska kunna delta i all verksamhet på likvärdiga villkor oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.  

Kommunikation och samspel är en stor del av förskolans verksamhet. Personalen arbetar 
med att utveckla barnens språkliga förmågor och sociala samspel för att motverka konflikter 
mellan barnen. 

Barnintervjuer genomförs med de äldsta barnen på förskolan under våren varje år och en 
föräldraenkät skickas ut digitalt i februari. 

Centrala Barnhälsan har lyft barnkonventionen som tema vid förskolornas barnhälsomöten 
(BHM) under vårterminen. Förskolorna har delat med sig av exempel på saker de gjort för att 
belysa och arbeta både med och utifrån barnkonventionen. Någon avdelning hade till 
exempel utgått från barnens integritet och ordnat kösystem och upptaget-skylt till toaletten. 
En annan avdelning hade använt sig av böcker som samtalsunderlag för att prata om 
barnkonventionen med barnen medan en tredje avdelning arbetat med rätten att leka och 
tillsammans med barnen provat olika lekar.    

 
2.5 SAMVERKAN 
Personalen har daglig kontakt med vårdnadshavare, vid lämning och hämtning. 
Dokumentation kring barnens lärande och utveckling sker i Unikum och där har 
vårdnadshavare möjlighet att följa förskolans arbete och barnets utveckling. På Unikum 
lägger personalen regelbundet ut sin planering av teman, pedagogisk dokumentation och 
barnets utveckling och lärande. Det finns dokumentation för gruppen som helhet men även 
för enskilda barn i deras enskilda lärloggar. På Unikum ligger även planen mot kränkande 
behandling. 

Vårdnadshavare erbjuds en gång per år ett utvecklingssamtal där personalen berättar om 
barnets vardag på förskolan samt visar vad de arbetat med på avdelningen. Efter inskolning 
erbjuds ett uppföljningssamtal. 

Föräldraenkäter skickas ut för att kartlägga hur vårdnadshavare upplever verksamheten. 

Förskolorna bjuder in till olika samkväm såsom föräldramöte, drop-in, sommaravslutning, 
frukostmöte, med mera, där man på ett avslappnat sätt bemöter föräldrarna och kan visa 
upp verksamheten.  
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Övergång till skola sker genom samarbete med de mottagande skolorna. Blivande 
lärare/fritidspersonal hälsar på ute på förskolorna och barnen får komma till skolan med 
pedagoger och vårdnadshavare. Det genomförs överskolningssamtal kring barnen och för att 
utveckla samarbetet mellan förskola och skola har personalen även en samverkansdag 
tillsammans. För barn i behov av särskilt stöd bokas vid behov ett särskilt överlämnande där 
överlämnande personal och rektor, mötande personal och rektor samt vårdnadshavare 
deltar. 

Samarbete med BVC sker huvudsakligen genom femårsfoldern och sedan detta läsår även 
treårsfoldern. I denna folder finns frågor om barnet där förskolan kan ge en inblick i hur det 
fungerar för barnet i grupp och i fler sammanhang än vad BVC har möjlighet att observera. 
Sköterskorna från BVC kan även i vissa fall delta på APT för information och samtal om olika 
frågor som rör barn, till exempel för samtal om hantering av EPI-pen för svåra allergier. En 
sköterska från BVC deltar även på Hyfsombudsträffarna. 

Personalen söker insatser från centrala barnhälsan vid uppmärksammat behov av stöd. Det 
finns insatser från centrala barnhälsan på samtliga förskolor. 

Personal från IFO deltar på ett APT under hösten för att informera om hur en anmälan går till 
samt samtala med personalen och processen och svara på frågor. 

3.0 NULÄGESBESKRIVNING 
Hösten 2019 startade förskolorna med närvarohantering i Tieto. Problem med inloggning 
och länkar resulterade i att IT-avdelningen under våren lägger in alla telefoner i deras 
managementsystem för att kunna skjuta ut appar och länkar på likvärdigt sätt som på 
förskolans Ipads.  

SISU har haft ett rörelseprojekt på förskolorna som startade 2019 som förskolan nu 2020 
fortsätter med i egen regi med till exempel mer rörelse och morgongympa. Rörelse är ett av 
verksamhetsårets fokusområden. Satsningen tillsammans med riksidrottsförbundet 
fortsätter genom en uppföljningsdag för all personal med fler konkreta tips på hur de kan 
arbeta med rörelse på ett enkelt sätt i vardagen.  

På en av enheterna råder en upplevelse av stress bland personalen förknippad med 
sjukfrånvaron och vikarieanskaffning. Under läsåret har det varit färre barn i barngrupperna 
och inga pooltjänster då kända vikarier redan varit insatta på vikariat för sjukskriven 
personal samt vakanta tjänster. Personalen har saknat pooltjänsterna som minskat stressen 
och underlättat vikarieanskaffningen. Personalen samarbetar över avdelningsgränser vid 
frånvaro genom att hjälpa till med varandras barn alternativt genom att en personal tillfälligt 
byter avdelning. Personalen upplever även att det är bristfälliga resurser i förhållande till 
barn i behov av särskilt stöd. Det är flera barn i varje barngrupp som har behov av stöd och 
personalen upplever att de inte räcker till för att kunna uppfylla läroplanens intentioner. De 
upplever en känsla av otillräcklighet. Detta återspeglas i OSA-enkäten eftersom de inte 
känner att de kan leva upp till förväntningarna de har på sig själva. Det har varit svårt med 
färre personal på avdelningarna med färre barn. Modellen att minska barngruppsstorleken 
och även då dra ner på antalet personal har skapat en organisatorisk problematik i att täcka 
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upp dagen från 07:00-17:00. Samarbete på enheten sker mellan 06:00-07:00 och 17:00-
18:00. 

Implementeringen av Teams har fungerat väl på pilotförskolan och personalen har varit 
positiva till verktyget. Det har underlättat i kommunikationen mellan avdelningar och mellan 
personal och rektor. Programmet upplevs lättillgängligt av personalen eftersom det finns 
som en app i avdelningstelefonen och aviseringar gör personalen uppmärksam på nyheter. 
Alla avdelningar använder Teams men det är ännu inte implementerat fullt ut. Teams har 
även använts för kortare avstämningar via videosamtal mellan avdelningarna och centrala 
barnhälsan. 

En utmaning i centrum är problematiken med segregation. Önskemål om specifika förskolor 
sker utifrån förkunskap vilket tillsammans med närheten till förskolan i förhållande till 
bostaden resulterar i segregation. Segregation påverkar de flerspråkiga barnens möjligheter 
till att utveckla det svenska språket och integreras i det svenska samhället.  På Herrgårdens 
förskola är 75% av barnen flerspråkiga, Älgen 83% och Inspiratören 9%. För att skapa 
likvärdiga förskolor i Munkedals kommun är behovet av en ny förskola i centrum stort. Lilla 
Foss herrgård är en fin byggnad men inte anpassad för förskolan och dess behov. Förskolan 
på Herrgården är ofta en tillfällig placering till barnet får en annan plats. 

Dingle förskola har ett stort behov av en nybyggd eller renoverad förskola eftersom 
lokalerna är gamla och underhåll inte gjorts i takt med det slitage som skett. Arbetsmiljön är 
inte optimal och då speciellt inte på avdelningen Brandbilen. Brandbilens personal bär sin 
mat varje dag, ut förbi parkeringen och uppför den långa trappan, vilket är ett tungt moment 
för personalen. Utomhusmiljön är också eftersatt och det behöver göras en dränering för att 
göra gräsytor mindre blöta.  

Representanter från området deltar i Hälsokällans utbildning ”Barns rätt att lära om 
integritet” och delger sina kollegor på arbetsplatsträff och avdelningsplaneringar.  
Flera av avdelningarna har arbetat med fokus på språkutveckling. Andra fokusområden har 
varit språk och matematik, matematik och teknik, naturvetenskap och rörelse. 
 
Under sommarveckorna 28-31 erbjöds verksamhet på en förskola istället för två som 
tidigare.  
 
Stor påverkan av Covid -19 
Läsåret 2019/2020 har varit ett läsår som vi kommer att minnas utifrån rådande 
omständigheter kring Covid-19. I mars stannade mycket av de planerade insatserna i form av 
träffar och fortbildning av. Med fina insatser från personalen lyckades den pedagogiska 
verksamheten på avdelningarna fortsätta. Covid-19 har haft en positiv effekt på 
digitaliseringen och utvecklat personalens kunskap kring digitala möten. Miljötillsyn, 
LOKSAM, skyddsrond och gemensamma arbetsplatsträffar har genomförts via teamsmöte. 
Avdelningarna har utvecklat sitt samarbete mellan förskolorna utifrån att vi inte tagit in 
vikarier under våren utifrån smittorisk. I centrum har det varit ett ökat samarbete mellan 
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Herrgården och Älgen som haft lågt barnantal vilket är positivt då det är de som kommer att 
bilda den nya förskolan på Brudås.  

Språkombudsträffar har genomförts med ett förändrat upplägg som varit uppskattat. 
Barnhälsomöte har genomförts enligt planering och fungerat väl. 

Covid-19 har under våren påverkat flera delar av verksamheten. Det har varit färre barn i 
verksamheten och avdelningarna har ofta fått lägga om sitt planerade upplägg. Under en 
period tog förskolan inte emot barn med allmän förskola, så kallade 15-timmars-barn, för att 
ha beredskap att flytta personal inom organisationen men även för att hjälpa andra 
förvaltningar. Aktiviteter har ändrats för att möjliggöra avstånd till varandra. Möten har 
ställts in eller anpassats i format, till exempel APT som delats upp vid olika tider eller i olika 
lokaler. Överskolningen till förskoleklass har under våren påverkats då planerade besök på 
skolan fått ställas in.  

Fortbildningsdagen med fokus på Barnkonventionen i samarbete med kommunens 
folkhälsostrateg flyttas fram pga. Covid-19. Våren 2020 planerades för kollegialt lärande via 
arbetsplatsbyte med varandra på områdets förskolor men endast ett byte hann genomföras 
före Covid-19.  
Samarbetet med IFO har inte varit optimalt under vårterminen vilket har flera orsaker, men 
en har varit Covid-19. Informationen på APT från IFO har skjutits fram på grund av Covid-19.  

Projektet Tidig upptäckt-tidig insats har som mål att sätta in samverkande insatser tidigt. 
Projektet är ett samarbete mellan Avdelning förskola, socialtjänsten och regionen som 
tillsammans bjuder in 2,5 åringar och deras vårdnadshavare till ett gruppbesök på 
Familjecentralen. På grund av Covid-19 har gruppbesöken för 2,5-åringar under en tid istället 
fått genomföras enskilt och föräldragrupper för nyblivna föräldrar har ställts in och till viss 
del ersätts av enskilda möten. Öppna förskolan stängde en period under våren för att senare 
ställa om till uteverksamhet.  

4.0  ANALYS 
Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att göra en analys och bedömning av 
verksamhetens kvalitet i relation till de nationella målen. Fokus ska ligga på att förstå och 
fokusera på det verksamheten kan påverka och utveckla framåt. 

4.1 JÄMFÖRA 

Resultat språktest 
Det politiska målet för läsåret var att 97% av eleverna ska klara stanine 4 eller mer på 
språktest i förskoleklass. Sammanlagt för förskoleklasserna är resultatet 79% vilket är långt 
från målet. Det bör dock poängteras att resultatet inte ligger lågt i förhållande till 
normalfördelningskurvan. Med andra ord är det politiska målet betydligt högre än vad som 
förväntas utifrån normalfördelningskurvan. Vid en närmare analys ser vi att det är färre som 
ligger på stanine 1,2 och 3 och fler på 6 och 7, vilket bör underlätta läsinlärningen och 
resultatet bör därför bedömas som gott. Vid bedömning av Hur låter orden stack 
förskoleklassen i Hedekas ut med ett betydligt lägre resultat än övriga skolor. En möjlig 
förklaring skulle kunna vara att det systematiska arbetet med språkstimulans på 
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förskolan inte har fungerat. Det är dock viktigt att komma ihåg att varje barn representerar 
högre procentsats eftersom det är färre barn i klassen i Hedekas, vilket gör att ett barns låga 
resultat får stor påverkan på helheten.  I Hällevadsholm fick eleverna ett relativt högt 
resultat vilket rektor i område 1 menar är en följd av pedagogernas arbete med språket på 
förskolan som ger resultat över tid. Införande av femårsgrupp på förskolorna kan också ha 
påverkat resultatet då man arbetar förberedande med språkarbetet inför förskoleklassen.  

Polyglutt skulle kunna användas mer för att stärka barn med annat modersmål. Det är ett 
enkelt och bra verktyg för att få böcker upplästa på olika språk. Behöver bli ett mer 
vardagligt instrument. 

TRAS har inte använts systematiskt på alla avdelningar vilket beror på att kompetensen hos 
personalen skiljer sig åt mellan avdelningarna. Det kan handla om vilken utbildning 
personalen har sedan tidigare men också om att de inte fått utbildning i verktyget.  

Systematiskt kvalitetsarbete 
Personalen arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet och har en mall i Unikum att följa, 
för att förenkla processen. De utvalda representanter som finns på enheterna, har 
regelbundna träffar med rektorerna för att öka kvaliteten på detta arbete och ta upp frågor, 
tankar som uppstår samt kunna vidareutveckla arbetet. På avdelningarna där man har högre 
andel utbildade förskollärare är analyser och reflektioner generellt djupare i kvalitetsarbetet. 
Djupare analyser bidrar till större utveckling och kvalitet på förskolorna vilket på sikt leder till 
en högre måluppfyllelse. Personal som vidareutbildat sig under senare år eller är mer öppna 
för förändringar, har också generellt lättare att ta till sig kvalitetsarbetet. Det blir även en 
skillnad i att tidigt upptäcka de barn som är i behov av mer stöd. På avdelningar där 
personalen har ett högre och tätare samarbete på enheten har de också lättare till 
förändring, de ställer upp mer på varandra och barnen.  

Reflektion och analys kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet infördes under 2018. 
Avdelningarna har kommit olika långt i implementeringen och användningen av arbetssättet.  

OSA-enkäten visar att verksamheternas kännedom om målen behöver höjas. En förklaring 
till att siffran inte är högre kan vara att även vikarier svarar på enkäten och de har troligtvis 
inte vetskap om målen i samma utsträckning som ordinarie personal.   

Barngrupperna 
I område 1 är det många barn som har behov av omsorg och att många vårdnadshavare 
börjar arbeta när barnen fyller ett år. Området har haft mellan 18 och 19 barn per avdelning. 
Det här läsåret har det funnits barn annat modersmål på båda förskolorna. Rektor ser inga 
skillnader i hur barn bemöts på förskolorna, men ser att det finns utmaningar i 
undervisningen när det finns fler barn med annat modersmål på avdelningen.  

Inom område 2 har en ökad ålderindelning på avdelningarna påverkat verksamhetens 
utformning och förutsättningarna för personalen att arbeta med omsorg, utveckling och 
lärande samt barnens inflytande. På avdelningarna för de yngsta barnen blir arbetet med 
inskolningar och introduktion i verksamheten en prioritet. På avdelningarna för de äldre 
barnen är arbetet mer fokuserat på att skapa socialt samspel som gynnar möjligheterna att 
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arbeta utifrån barnens olika intressen. På några avdelningar finns det flerspråkiga barn med 
annat modersmål än svenska, men på de flesta är det enbart barn med svenska som 
modersmål. Arbetet med flerspråkighet utvecklas mer på de avdelningar som har flera språk 
representerade i barngruppen. Det förekommer olika behov av stöd i barngrupperna. Det 
finns ett par avdelningar med stor andel barn i behov av särskilt stöd. En avdelning har haft 
en resurs under året och de andra avdelningarna har varit utan resurstilldelning. 

Område 3 har haft mellan 17 och 19 barn på avdelningarna och det skiljer sig åt hur barnen 
delas mellan avdelningarna. Det finns skillnader i barnens språkutveckling som tros vara 
kopplad till närvaro. Barn med annat modersmål än svenska har gjort en förhållandevis stor 
utveckling i sitt svenska språk under perioden med få barn på förskolan. Personalen har 
genom analyser uppmärksammat olikheter i förväntningar på barnen och det är framåt av 
yttersta vikt att ständigt ha diskussion om bemötande av barn men också frågor som rör 
vårdnadshavare. Förskolan med bibehållen närvaro över våren har ett mer utvecklat 
temaarbete än på de förskolorna som har haft en större frånvaro under Coronavåren. I 
avdelningarnas arbete kan man utläsa att man påtalar problematik med få barn, dynamiken i 
arbetet har ebbat ut.  

Område 4  har haft 17 barn i barngrupperna på Kungshöjdens förskola och 14-20 barn på 
Hedekas förskola.   Flerspråkighet påverkar arbetet med barnen och gör arbetet mer 
utmanande för pedagogerna, det kan handla om att få alla barn att känna sig delaktighet i de 
vardagliga rutinerna och i det sociala samspelet, vilket ytterligare försvåras av att barnen 
kommer mindre regelbundet till förskolan. På avdelningar där pedagogerna arbetar 
åldersindelat och avdelningar som haft färre barn i grupperna, upplever personalen det 
lättare att se och bemöta alla barn i den åldersutveckling som de är. 

Personal 
Områdena skiljer sig åt när det gäller andel behörig personal, möjligheten att rekrytera samt 
sjukfrånvaro.  

Inom område 1 är behörigheten relativt hög och omsättning av personal samt sjuktal relativt 
låga. En förklaring kan vara att utbildade förkolärare dras till förskolor med hög andel 
behöriga eftersom de drar nytta av varandra. Kontinuiteten bland personalen är också hög 
och få slutar eller byter arbetsplats. Detta kan delvis bero på att flera pedagoger bor i 
samhället och vill ha ett arbete nära hemmet, men också på att man trivs på sin förskola.  

Inom område 2 har svårigheten att rekrytera och behålla behörig personal över tid skapat en 
brist på förskollärare inom området. Den samlade kompetensen i arbetslagen varierar 
utifrån rekrytering, tillsättning av vikariat och sjukfrånvaro. Kvaliteten på verksamheten 
påverkas av kompetensen i arbetslaget vilket innebär att kvaliteten på verksamheten inom 
förskolan varierar. Förutsättningarna för undervisning och lärande ser olika ut. Området har 
även haft en hög sjukfrånvaro och rektor har tillsammans med personalavdelningen aktivt 
arbetat med åtgärder för att komma till rätta med detta. Förskolans nya organisation med 
åldersindelade avdelningar har inte ännu förankrats eftersom det är ett nytt arbetssätt som 
behöver undersökas och följas upp ytterligare. Arbetslagen behöver mer än ett år för att 
förankra nya lärmiljöer och metoder som är kopplade till det nya arbetssättet. 
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Förskollärarkompetens är en resurs i det systematiska kvalitetsarbetet men även i arbetet 
med barn i behov av särskilt stöd. Låg förskolärartäthet kan vara en bidragande orsak till 
känslan av otillräcklighet och känslan av att resurser saknas. Den höga 
personalomsättningen bidrar till känslan av otillräcklighet och bristande resurser genom att 
introduktion av nya medarbetare ständigt påverkar utvecklingsarbetet. 

Inom område 3 arbetar minst två förskollärare på samtliga avdelningar vilket skulle kunna 
vara en av orsakerna till att området är attraktivt att söka till. Det som skiljer de tre 
förskolorna åt är Herrgårdens omoderna lokaler som inte är anpassade för förskola och i 
vissa delar mindre attraktiva att jobba i. Området har ökat i behörighet det senaste året och 
det skulle kunna vara en av orsakerna bakom att arbetet med reflektion och analys har ökat. 
Analyserna i avdelningarnas arbete skiljer sig åt. Analysens betydelse behöver utvecklas på 
avdelningarna och pedagogerna behöver bli trygga i vad analys kan innebära i ett SKA-
arbete. Området har haft en hög sjukfrånvaro dels på grund av personal som varit 
långtidssjukrivna dels på grund av ökad korttidsfrånvaro under våren.  

Inom område 4 är det högre andel utbildad personal på Kungshöjdens förskola i jämförelse 
med Hedekas förskola. Det har under en längre tid varit svårt att rekrytera förskollärare till 
Hedekas men under läsåret har en ny förskollärare börjat.  Personalen uttrycker att det är 
positivt med en rektor som är mer närvarande och har förskolan som sitt huvudsakliga 
arbetsområde. Sjuktalen har varit relativt höga och det handlar både om 
långtidssjukrivningar och mer kortvarig sjukdom, bland annat relaterad till Covid -19.  

Digitalisering 
Programmet Teams är implementerat i olika grad inom förskolområdena. I område 2 som 
fungerade som pilotområde är användandet generellt högre.  

Tieto har på ett sätt försvårat planeringen av arbetet på avdelningarna, då många föräldrar 
inte lägger in schema i tid. De gör ändringar utan att meddela personalen som i sin tur kan få 
svårare att planera det dagliga arbetet och tillsättning av vikarier vid personalbortfall. Trots 
påminnelser från rektor till vårdnadshavare, hjälper det inte mycket. 

Det låga svarstalet på enkäterna som skickas ut digitalt kan bero på att många är nöjda och 
därför inte lika manade att svara. En annan förklaring skulle kunna vara att de inte vet hur de 
ska göra eller glömmer bort det. 

                                                                          

4.2 TOLKA OCH FÖRKLARA 

Vårdnadshavaren användande av Unikum  
Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras i lärlogg både på avdelningen och 
individuellt. Unikum är till för att utveckla samarbetet med vårdnadshavarna men alla är inte 
aktiva och läser i Unikum och går då miste om informationen. En konsekvens av detta kan bli 
att samverkan med vårdnadshavare inte blir likvärdig. Vid analyser i ledningsgruppen 
framkommer olika tänkbara förklaringar till varför en del vårdnadshavare inte tar del av 
informationen. Det skulle kunna handla om att de inte har kunskap om hur de loggar in men 
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även att det är svårt att konkurrera med annat som upptar vårdnadshavarnas tid. Insatserna 
framåt bör därför riktas både mot ökad tillgänglighet och utveckling av innehåll.  

Det är få svarande på enkäterna, både medarbetar- och vårdnadshavare. Föräldraenkäten 
hade ett lågt deltagande i år. Det är svårt att säga vad det beror på men det kan hänga ihop 
med att övervägande av vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och då tycker att de inte 
behöver deltaga eller att de glömmer bort att deltaga. Ett förslag framåt är att personalen 
ber alla föräldrar fylla i enkäten på förskolan. Den låga svarsfrekvensen hos medarbetarna 
kan förklaras av att det på förskolorna finns få digitala verktyg att använda för att svara samt 
att planeringstiden är begränsad. De avdelningar där enkäten fyllts i samband med APT har 
högre deltagande.  

Systematiskt kvalitetsarbete 
En styrka i förskolans arbete är den gemensamma SKA-mallen. Den ger en tydlighet och 
påvisar den röda tråden i avdelningarnas arbete. Svårigheten ligger i att synliggöra och få en 
balans över hela läroplanen. För att få en större likvärdhet på enheterna och en högre 
måluppfyllelse är det viktigt att få en fördjupning i det systematiska kvalitetsarbetet. De 
pedagoger som gör djupare analyser och tar tillvara på dessa, har lättare att vidareutveckla 
avdelningen och på det sättet få en bättre kvalitet på förskolan. Analyserna bidrar till att 
personalen kan få uppslag till olika arbetssätt och synliggöra barns lärande.  Inför 
implementeringen av reflektion och analysverktyget 2018 togs riktlinjer för arbetet fram i 
ledningsgruppen. Verktyget presenterades på Unikum-träff och senare även på 
fortbildningsdag. Forskningen ger uttryck för att förändringsarbete tar tid och därför är det 
naturligt att det nya arbetssättet tar tid att anamma och det är därför av stor vikt att 
fortsätta samtal om hur vi arbetar och varför vi arbetar på det sättet. De avdelningar som ser 
en framgång med det nya arbetssättet skulle kunna inspirera andra.  

Under året kommer fokus ligga på att fördjupa reflektion och analys. En del avdelningar 
behöver skriva utförligare med mer kontinuitet för att få en bra utvärdering och analys av 
arbetet de gjort. Genom att förtydliga var detta arbete ska ske skapar rektor tid för analys.  

Barngrupper 
Färre barn i grupperna, bidrar till att pedagogerna får en tryggare och lugnare vardag, de har 
lättare att se alla barn och synliggöra det enskilda barnets behov och lärande. Barnen blir 
mer trygga då de känner sig sedda av pedagogerna, vilket även påverkar det sociala 
samspelet positivt. Forskare menar att tyngden i förskolan ofta ligger på lärande, men det får 
inte glömmas att utan trygga relationer sker inget lärande. Relationen mellan pedagogerna 
och barnen är en förutsättning för lärandet. En förutsättning för mindre barngrupper är 
tillräckligt med personal men även ändamålsenliga lokaler. I en artikel från Göteborgs 
universitet, 2 mars 2020, kan man läsa följande: ”Mindre grupper i förskolan bidrar till barns 
lärande och utveckling. Men förskolans organisation, arbetsmiljö och arbetsplatskultur är 
avgörande för om förskollärarna verkligen delar in barnen i mindre grupper. Tidigare 
forskning visar tydligt att möjligheten att dela in förskolebarn i mindre grupper under delar 
av dagen har en rad fördelar för barnens välmående, lärande och utveckling. Arbetar de med 
tvärgrupper, blir barnen mer ålders- och mognadsindelade, vilket i sin tur gör att 
pedagogerna lättare kan utgå från den utvecklingsnivå där barnet/barnen befinner sig. 
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Barnen kan på detta sätt få en djupare interaktion med pedagoger och varandra. Då 
kommunikation inte enbart sker genom det talade språket, kan detta bidra till att barnen 
lättare lär sig tolka kroppsspråk och känslor. 
Utvecklas lärmiljöerna på avdelningarna kan det bidra till ett större lugn i barngruppen och 
på avdelningen. Genom att bygga de upp ”rum i rummet” är det lättare att utnyttja all yta 
som finns tillgänglig och barnen kan delas upp på ett enkelt sätt, utan att de stör varandra. 
Det blir en mer tillåtande miljö som barnen lättare kan utnyttja. På de avdelningar där det är 
spridda åldrar kan detta utnyttjas genom att man åldersanpassar vissa rum.  

Personal 
Introduktion för vikarier har genomförts av förskolornas lärledare i samarbete med 
förskoladministratören. Inom förskolan strävar rektorerna efter likvärdighet mellan 
områdena då det framkommit som en faktor för ökad trivsel hos personalen. Introduktionen 
har genomförts av lärledare som är kompetenta i sitt arbete och upplevelsen är att 
vikarierna fått förtroende och trivs när de kommer till förskolan. En trolig förklaring är de 
redan känner personal från förskolan som varit delaktig i deras introduktion. Det är viktigt 
för verksamheten att vikarierna känner sig välkomna så de vill fortsätta att arbeta på 
förskolorna som är beroende av denna arbetskraft. 

I syfte att sänka sjuktalen läggs 3,0 tjänst på avdelningarna trots budgetram på 2,93. På detta 
sätt täcker rektor också upp hela dagen vilket annars är svårt eftersom verksamheten har 
öppet 06.00-18.00.  

Svårigheter att rekrytera förskollärare är en nationell utmaning. I Munkedal ser vi att det 
varit lättare att rekrytera behöriga sökanden till enheter i kommunen som redan har fler 
behöriga. Inom områden med låg förskollärartäthet är det färre behöriga sökande. En möjlig 
förklaring till det är att högre förskollärartäthet i sin tur genererar fler behöriga sökande. 
Framförallt nyexaminerade förskollärare söker arbetslag där det finns en behörig kollega att 
dela ansvaret med.  

Brist på behöriga förskollärare i arbetslagen och hög personalomsättning ökar 
arbetsbelastningen på både förskollärare och barnskötare. En ökad arbetsbelastning skapar 
stress som i sin tur inverkar negativt på kvaliteten i verksamheten. Fokus hamnar på 
arbetsorganisation och inte på utvecklingsorganisationen. Den höga sjukfrånvaron skapar en 
orolig arbetsorganisation där tid och energi måste läggas på att lösa samarbete, 
tjänstefördelning och vardagsrutiner. Arbeta för att minska sjukfrånvaro, öka trivsel och 
förbättra bemötande är ett led i att rekrytera och behålla personal och därmed förbättra 
verksamhetens kvalité.  

Covid -19 
I samband med pandemin under våren ökade sjukfrånvaron bland personalen som en följd 
av kravet att vara symtomfri på arbetet. Även barnantalet sjönk mycket vilket berodde på att 
vårdnadshavare var oroliga för smitta samt att barnen skulle vara symtomfria för att få vistas 
på förskolan. För att trygga upp vårdnadshavarna arbetade ledningsgruppen extra med att 
informera om de anpassningar som gjorts samt de riktlinjer som gäller. En del av 
informationen översattes till flera språk och det fanns även olika hjälplinjer att ringa.  
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Utifrån frånvaro av inplanerade träffar inför övergång förskola-skola skapades utrymme för 
missförstånd i olika former. Positivt var dock att det utvecklades nya samverkansformer som 
information till föräldrar via film, PowerPoint, bilder av skola, samtal med mötande lärare via 
Teams med mera. Vårdnadshavare följde med barnet till skolan istället för förskolans 
personal vilket är positivt och skapar utrymme för framtida samverkan. 

 

4.3 PROBLEMATISERA OCH KRITISKT GRANSKA 
Att beskriva förskolans resultat är en komplex uppgift. Det handlar om att utvärdera i vilken 
mån förskolan lyckas med att skapa förutsättningar för barnens lärande, inte att bedöma 
barnens prestationer mot fastställda kunskapsnivåer eftersom förskolans läroplan anger 
strävansmål för verksamheten och inte specifika mål för vad varje barn ska kunna i en viss 
ålder. I SKA-mallen presenteras en tårtbit av avdelningarnas arbete och inför kommande 
läsår finns en tanke om att lyfta in fler delar ur läroplanen för att säkerställa undervisningen 
som sker på förskolan. Dokumentationen är viktigt för förskolans verksamhet, och är en 
arbetsuppgift som utökats för pedagogerna. Det är svårt att få den barnfria tiden att räcka 
för personalen och utökning av planeringstiden är därför angeläget. Budget för förskolan i 
Munkedals kommun är jämförelsevis lägre än i andra kommuner och förra året fanns 
politiska mål om mindre barngrupper samt utökad planeringstid som inte varit möjliga att 
utföra utifrån budgetram. 

Forskning talar för att det kollegiala lärandet är en framgångsfaktor för utvecklingen av 
verksamheten. Personalen efterfrågar fler forum för samtal om den pedagogiska 
verksamheten. Pedagogiskt nätverk på förskolan är ett verktyg för att utveckla det kollegiala 
lärandet som testats på en förskola men inte kunnat genomföras fullt ut på grund av 
pandemin. Andra former som är implementerade är lärgrupper och arbetslagsträffar.  

Hög personalomsättningen i område 2 under flera år har bidragit till att skapa ett behov av 
att arbeta med arbetsorganisationen och därför blir det mindre fokus på utvecklingen av 
verksamheten. Det finns mycket forskning som pekar på att grupper utvecklas över tid och 
att det krävs ett tydligt arbete för att skapa trygga och stabila arbetslag. Skapas ett gott 
arbetsklimat med arbetslag som fungerar väl kommer kvaliteten på arbetet utvecklas. 
Förändring och utveckling tar tid och det stödjer tanken om att implementeringen av nya 
metoder och arbetssätt måste ges utrymme och följas upp över lång tid. Reflektion och 
analys är ett arbetssätt som vi utvecklar och behöver därför följas upp och fördjupas under 
längre tid. Även det åldersindelade arbetssättet behöver utvecklas över tid med olika fokus 
för de olika åldersgrupperna. 

Ett utvecklingsområde som diskuterats är hur förskolorna ska få vårdnadshavarna mer 
delaktiga i barnets utveckling på förskolan. Personalen ser dels att det kan handla om att 
konkurrera med annat som tar tid i vårdnadshavares liv, dels om personalens förmåga att 
engagera. Pedagoger som förstår vikten av samarbete för att främja barns utveckling är mer 
benägna att lägga tid på kommunikation och dialog som främjar vårdnadshavares 
delaktighet.  
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I samverkansträffar med socialtjänsten har det framkommit att det kommer förhållandevis 
få orosanmälningar till socialtjänsten från förskolorna i jämförelse med antal anmälningar för 
äldre barn. En möjlig förklaring är att förskolans personal arbetar stödjande och 
kompensatoriskt och därför inte upplever oro. En annan förklaring kan vara att personalen 
inte har tillräckliga kunskaper om anmälningsplikt eller att det är svårare att anmäla när man 
har daglig kontakt med vårdnadshavare.  

TRAS ska användas för att lyfta fram barngruppens behov i språkutveckling men 
avdelningarna beskriver inte hur detta arbete används. En förklaring är att flertalet av 
observationerna som görs ofta är spontana och inte dokumenteras. Observationer i 
vardagen behöver lyftas som ett led i avdelningarnas arbete. Det bör dock lyftas att utifrån 
den planering och reflektionstid som pedagogerna har gör de ett fantastiskt jobb. 

Projektet ”tidig upptäckt tidig insats” med målsättning att fler elever ska lämna grundskolan 
med godkända betyg har redan resulterat i att flera barn efter sitt 2.5 årsbesök i grupp fått 
tidig insats. Utifrån detta planeras att informera om projektets hittills lyckosamma 
resultat både inom kommun och region på förvaltning och politiska arenor. Syftet 
med utvecklingsplanen är att tidigt möjliggöra arbetsformens fortlevnad även efter avslutad 
projekttid 211231.   

Det politiska målet att sänka barnantalet till 17 barn per grupp har inte gått att genomföra 
utifrån budget men även utifrån lokaler. På flera förskolor finns inte möjlighet att dela 
barngrupperna på grund av lokalernas utformning. Inför nybyggnation och renovering av 
förskolor är det därför angeläget att utforma lokaler som möjliggör minskade barngrupper. 
Skulle det bli en etablering av laxodling i grannkommunen leder det troligtvis till ett ökat 
barnantal vilket då påverkar barnantalet på förskolorna som vi inte räknat med inför 
nybygge och renovering. Inför årsskiftet ser vi en stor ökning av barnomsorgsbehov vilket 
kommer att innebära att vi måste planera åtgärder för att uppfylla det lagstadgade kravet. 
Under våren kan det få konsekvenser som ökade barngrupper, omfördelning av barngrupper 
eller öppnande av en tillfällig avdelning i centrum.  

5. UTVECKLINGSPLAN 
Avdelning förskolas utvecklingsplan bygger på de analyser som gjort i verksamheten under 
det gångna året och innehåller fem fokusområden inför kommande läsårs systematiska 
kvalitetsarbete.  

Språkutvecklande arbetssätt 
För att utveckla det språkutvecklande arbetet på förskolorna planeras följande insatser:  

- Implementering av reviderad Språkplan: Riktlinjer för vårt språkutvecklande arbete 
inom förskola och skola 

- Fortbildning och implementering av bildstöd som arbetsmetod (Inprint) 
- Alla avdelningar arbetar med tecken som stöd 
- Alla avdelningar arbetar systematiskt med Språklust  
- Högläsning sker varje dag, tex genom boksamtal 
- Spåkombudsträffar med ett språkombud per avdelning 4 gånger om året 
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- Fortbildning i TAKK 
- Alla avdelningar genomför TRAS under sept-okt 
- Barnhälsan arbetar med att belysa och underlätta användning av TRAS-materialet, 

både som kartläggning och arbetsmetod genom att lyfta det i handledning, vid 
språkombudsträffar och att aktivt använd tips ur böckerna.   

Förskola och hem 
 
För att förbättra samverkan mellan förskola och hem har vi följande mål: 

- Ökning av antalet vårdnadshavare som är aktiva på Unikum så att alla barn har en 
vårdnadshavare som loggar in kontinuerligt på Unikum 

- Ökning av antal vårdnadshavare som svarar på föräldraenkäten.  
- Ökning av antal vårdnadshavare som lägger in schema i Tieto 

För att nå målen planerar verksamheten att:  
- Förändra informationen på hemsidan om förskolans digitala system i syfte att 

förenkla inloggning och göra den mer informativ 
- Tydlig introduktion i samband med inskolning 
- Arbeta fram ett annat sätt att presentera föräldraenkäten och tydliggöra varför den 

är viktig för verksamheten.  
- Utarbeta nya arbetsmetoder som främjar samverkan 

Systematiskt kvalitetsarbete 
- Utveckla personalens kunskap om analysens betydelse i det systematiska 

kvalitetsarbetet samt hur analysen leder till utformning av lärmiljöer och 
undervisning. 

- Utöka pedagogernas förståelse för sin verksamhet och skapa en större känsla av 
delaktighet genom att förtydliga våra gemensamma mål. 

- Utveckla den pedagogisk dokumentation och i högre grad fånga barnets tankar och 
idéer genom att reflektera mer tillsammans med barnen. 

Målen ovan nås genom följande insatser: 
- Ledningsgruppen planerar en analysdag för all personal i juni  
- Rektor för förskolan förtydligar SKA-mallen.  
- Alla avdelningar använder reflektionsprotokoll systematiskt 
- Skapa tid för pedagogiska frågor i olika mötesformer. 
- Utökad planeringstid  

Ökad digitalisering 
Utöver det politiska målet att bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera, har 
verksamheten även som mål att främja barnens utveckling och lärande genom ökad 
digitalisering. Genom en ökning av antal vårdnadshavare som lägger in schema i Tieto 
förväntas tidsvinster samt bättre arbetsmiljö för personalen. Ett ökat användande av Teams 
förväntas stimulera en dela-kultur mellan personalen samt underlätta kommunikationen.  

För att nå målen planeras följande insatser: 
- Fortsätta implementeringen av Teams  
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- IKT-träffar och Unikum-träffar 2 gånger om året 
- Förtätning av datorer till personalen 
- Utveckla användandet av programmet Pollyglutt 
- Tydligare instruktioner på hemsida och tydliga rutiner för Tieto vid inskolning 

Måluppfyllelse kan mätas genom att andelen föräldrar som lägger in schema digitalt i tid 
ökar, samt att andelen personal som använder Teams regelbundet ökar.  

Trygghet och trivsel 
Ett mål är likvärdiga arbetssätt gällande inskolning och övergång till skola. Ett annat mål är 
att bibehålla föräldrar och barns upplevelse av hög trygghet och trivsel på förskolan samt en 
ökning av andelen föräldrar som svarar på föräldraenkäten. 

För att nå målen planeras följande insatser: 
- Inskolning och anknytning som tema på barnhälsomöten  
- Implementering av den reviderade överskolningsplanen till förskoleklass som började 

gälla i augusti 2020 
- Trivselenkät och trygghetsvandring 

Måluppfyllelse kan delvis mätas genom barnens trivselenkät samt föräldraenkäten. 
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2.0 UTVECKLING OCH LÄRANDE 

2.1 RESULTAT 
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FÖRSKOLEKLASS - RESULTAT 

 

79% av eleverna ligger på stanine 4 och över.  

SKOLVERKETS BEDÖMNINGSSTÖD ÅK 1 – RESULTAT 

I snitt når 84% av eleverna nivå A. 

NATIONELLA PROV ÅK 3 

Inga nationella prov genomförda på grund av covid-19 

BEDÖMNING KUNSKAPSNIVÅ ÅK 3 SAMTLIGA ÄMNEN 

 

NATIONELLA PROV ÅK 6 

Inga nationella prov genomförda på grund av covid-19. 
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RESULTAT ÅK 6 

 

BETYG ÅK 6 SAMTLIGA ÄMNEN 

Läsår: 2019/2020    Årskurs: 6    Termin: VT    Betygstyp: Samtliga betyg    Skolform: 
Grundskola     

  
Antal 
betyg 

Antal elever med 
betyg 

Antal godkända 
betyg 

Andel 
godkända 

Antal ej godkända 
betyg 

Grundskola 2 043 121 1 843 90,21% 200 

Bild 121 121 118 97,52% 3 

Biologi 121 121 112 92,56% 9 

Engelska 121 121 108 89,26% 13 

Fysik 119 119 109 91,60% 10 

Geografi 121 121 108 89,26% 13 

Hem- och 
Konsumentkunskap 121 121 117 96,69% 4 

Historia 121 121 104 85,95% 17 

Idrott och hälsa 121 121 113 93,39% 8 

Kemi 121 121 102 84,30% 19 

Matematik 121 121 106 87,60% 15 

Moderna Språk 96 96 93 96,88% 3 

Modersmål 13 13 13 100,00%   

Musik 121 121 118 97,52% 3 

Religionskunskap 121 121 98 80,99% 23 

Samhällskunskap 121 121 98 80,99% 23 

Slöjd 121 121 120 99,17% 1 

Svenska 121 121 94 77,69% 27 

Teknik 121 121 112 92,56% 9 

 

NATIONELLA PROV ÅK 9 – RESULTAT 

Inga nationella prov har genomförts på grund av covid-19. 
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RESULTAT ÅK 9 

 

BETYG ÅK 9 SAMTLIGA ÄMNEN 

Läsår: 2019/2020    Årskurs: 9    Termin: VT    Betygstyp: Samtliga betyg    Skolform: 
Grundskola     

  
Antal 
betyg 

Antal elever med 
betyg 

Antal godkända 
betyg 

Andel 
godkända 

Antal ej godkända 
betyg 

Grundskola 1 965 118 1 644 83,66% 321 

Bild 118 118 113 95,76% 5 

Biologi 118 118 82 69,49% 36 

Engelska 118 118 103 87,29% 15 

Fysik 118 118 100 84,75% 18 

Geografi 118 118 95 80,51% 23 

Hem- och 
Konsumentkunskap 118 118 106 89,83% 12 

Historia 118 118 94 79,66% 24 

Idrott och hälsa 118 118 92 77,97% 26 

Kemi 118 118 76 64,41% 42 

Matematik 118 118 102 86,44% 16 

Moderna Språk 66 66 63 95,45% 3 

Modersmål 11 11 11 100,00%   

Musik 118 118 93 78,81% 25 

Religionskunskap 118 118 99 83,90% 19 

Samhällskunskap 118 118 96 81,36% 22 

Slöjd 118 118 104 88,14% 14 

Svenska 118 118 105 88,98% 13 

Teknik 118 118 110 93,22% 8 

 

FRÅNVARO GRUNDSKOLAN TOTALT 

19% av eleverna i grundskolan har en frånvaro på 20% eller mer. 

 

2.2 ORGANISATION 
I Munkedals kommun finns 6 grundskolor fördelade på fyra skolområden. Hedekas skola, åk 

F-6 med tillhörande fritidshem och Bruksskolan, åk F-6 med tillhörande fritidshem, bildar ett 

skolområde som leds av en rektor och en biträdande rektor. Svarteborg består av 
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Hällevadsholms skola åk F-3, med tillhörande fritidshem, och Centrumskolan åk 4-6, med 

tillhörande fritidshem. En rektor och en biträdande rektor på deltid leder arbetet i området. 

Munkedalsskolan är den största åk F-6 skolan med tillhörande fritidshem i kommunen. I 

området ligger också kommunens Träningsskola. En rektor och en biträdande rektor leder 

arbetet. Kungsmarksskolan åk 7-9 är kommunens enda högstadieskola. Till enheten hör 

också en Grundsärskola. En rektor leder arbetet.   

Behörigheten är hög i verksamheten generellt sett, även om det finns avvikelser mellan de 

olika enheterna.  

Elevhälsan är både lokal och central. Speciallärare och specialpedagoger, samt på några 

enheter socialpedagoger är lokalt anställda. Skolsköterskor och kuratorer har sina 

arbetsplatser på skolorna medan skolpsykologer och logoped sitter centralt i Munkedal och 

arbetar med samtliga skolor i kommunen. En speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning arbetar med elever som är mottagna i grundsärskola som får sin 

undervisning på kommunens skolor, både på grundskolor och i grundsärskoleklasser. 

Specialläraren arbetar även med grundsärskoleelever som läser efter träningsskolans 

kursplaner i grundskola eller grundsärskola. Elevhälsan är en stödfunktion för alla elever 

inom skolverksamheten i Munkedals kommun.  

2.3 ARBETSSÄTT, ARBETSFORMER OCH LÄRMILJÖ 
Personalen på de flesta skolor har läst och diskuterat boken ”Vilse i skolan” av Ross W 

Green, en aktivitet kopplad till den Strategiska planen. Litteraturen har fokus på hur vuxna i 

skolan medvetet kan underlätta och möta elever i behov av stöd för att lyckas och må bra i 

skolan. Att skapa en gemensam värdegrund och ett gemensamt förhållningssätt i Munkedals 

kommun borgar för en större likvärdighet. 

Olivia Karlsson, logoped i Munkedals kommun, har under föregående år startat ett 

fortbildningspaket gällande bildstöd, som också är en del av Strategisk plan. I många 

klassrum finns redan en tydlig planering över skoldagen i både text och bild. Vissa elever har 

enskilda planeringar med bildstöd på sina bord och bänkar, samt kvalificerat stöd av 

speciallärare eller specialpedagog. 

Satsningar på andra anpassningar och variation i lärmiljö är synliga på alla skolor. Det kan 

handla om skärmar, avskalade miljöer för minskat synintryck, sittkuddar, ståbord med mera. 

Flera kollegiala fortbildningsinsatser för ökad differentiering och variation i undervisningen 

har påbörjats på skolorna. 

Under läsåret har Kungsmarksskolan deltagit i en utbildning och implementering av studie-

yrkesvägledning och dess funktioner i Skolverkets regi. En studie-yrkesvägledarplan för åk 7-

9 är under framställan och all skolpersonal är delaktig. 

Centrumskolan har under året genomgått en omfattande renovering vilket har resulterat i 

mer ändamålsenliga och flexibla lokaler.  Hällevadsholms skola står på tur.  

Skolans elevhälsoteam träffas regelbundet och det finns en kommungemensam rutin för hur 

mötet ska genomföras och dokumenteras. Fasta punkter för mötet är: Generella tendenser 

på skolan, Gruppnivå och Individnivå. Frånvaro/Närvaro tas upp en gång per månad. När 
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skolpsykolog och logoped deltar benämns mötet ”Ärende-EHT”.  Skolpsykolog och logoped 

deltar 4-5 gånger/skola. På EHT har psykolog och logoped deltagit med yrkesspecifik 

kompetens i diskussioner gällande organisation, grupp och individ. Utöver att delta i 

diskussioner har logoped och psykolog utifrån EHT tilldelats specifika uppdrag på grupp och 

individnivå. 

Psykolog har utifrån uppdrag haft handledning med enskilda pedagoger, arbetslag eller 

klasspersonal på grupp och individnivå, utifrån en händelse / situation eller elev, med fokus 

på anpassningar och elevens klassrumsmiljö.  

Logoped har utifrån uppdrag haft handledning med arbetslag, enskilda pedagoger och 

resurser på kommunens grundskolor samt träningsskolan. Handledningar har berört grupp- 

och individnivå med fokus på ett förebyggande språkstimulerande arbetssätt och 

anpassningar i lärmiljön. Handledningen har ibland genförts i samarbete med de lokala 

specialpedagogerna, psykologer och central specialpedagog som arbetar med elever som 

läser enligt grundsärskolans läroplan. Logoped deltar vidare tillsammans med kommunens 

specialpedagoger i specialpedagogiskt nätverk 4 gånger per läsår. På träffarna fokuseras 

utvecklingsfrågor och gruppen ansvarar för årlig revidering av språkplan.  

2.4 NORMER OCH VÄRDEN 
Det finns en kommunövergripande Elevhälsoplan samt en Närvaroplan som samtliga enheter 

ska arbeta utifrån. Förebyggande och förstärkt elevhälsoarbete samt fokus på ökad närvaro 

är också del av den Strategiska planen.  

All personal ska tidigt agera och aktivt följa upp all frånvaro. Snabb kontakt med 

vårdnadshavare och elevhälsa ska ske. I januari infördes ett digitalt frånvarosystem ”Skola 

24” som gör det enklare att följa och sammanställa frånvaro, samt bidrar till tidigare signaler 

till vårdnadshavare.  

På Kungsmarksskolan är Hälsan en del av elevhälsan. I Hälsan ingår förutom skolsköterska 

och skolkurator, två socialpedagoger och en fritidsledare. Hälsan har god kontakt med flera 

yttre aktörer såsom polis, IFO, ungdomsmottagning och kommunens fritidsgård. Hälsan har 

också vidareutvecklat kommunens närvaroplan med en närvarotrappa, med tydliga steg och 

insatser vid frånvaro.  

Elevhälsans uppdrag enligt skollagen är att arbeta främst främjande och förebyggande. 

Exempel på detta är organiserade rastaktiviteter, grupp - individstärkande övningar, 

hälsosamtal, trygghetsvandringar mm. Trygghetsvandringar har genomförts på flertalet F-6 

enheter. På Bruksskolan var delaktigheten från eleverna hög och kartläggningen gav goda 

och konkreta förslag att arbeta vidare med. Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling syftar till att ge alla elever möjligheter att lyckas utifrån sina egna förutsättningar 

och behov. Planen omarbetas i början av vårterminen av elevhälsan på skolorna. 

Hälsosamtal utförs av skolsköterskor i förskoleklass, åk 2, 4, 6, 8 samt åk 1 gymnasiet. 

Centrumskolans elever har under ombyggnationen involverats i bland annat utsmyckningen 

av fasaden. Kurator i Svarteborg har, som ett led i det främjande och förebyggande arbetet, 
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arbetat med relationsskapande samtal med eleverna på raster, i korridoren och matsalen, 

samt planerat, organiserat och genomfört kompissnack i årskurs 1.   

På Hedekas skola genomförs klassöverskridande aktiviteter för att främja sammanhållningen 

på skolan. Gemensamma trivseldagar, musikal i samverkan med kulturpedagog och 

rörelseaktiviteter är exempel på aktiviteter. 

Gemensam läsning av ”Vilse i skolan” har på Munkedalsskolan haft effekter på och förändrat 

hur skolan arbetar även med elevinflytande. Boken poängterar vikten av att vuxna förstår 

varför en elev agerar som den gör. En grund för att förstå det är att samtala med och aktivt 

lyssna till eleven. Ett förhållningssätt som aktivt stimuleras på enheten. Det har påverkat inte 

bara på individnivå utan också kvalitet på grupp och organisationsnivå. 

Elevråd genomförs på samtliga enheter med regelbundenhet. Det är ett bra sätt att ge 

eleverna inflytande och träning i demokrati. 

2.5 SAMVERKAN 
Det finns tydliga rutiner och gedigna överskolningsplaner mellan åk 6 och 7, samt från 

förskola till skola. Speciallärare och specialpedagoger på Kungsmarksskolan gör också 

överlämningar till gymnasiet. Inom vår egen kommun har denna övergång varit kvalitativ och 

bra, men det finns utvecklingsområden när det gäller övergången till andra kommuners 

gymnasieskolor, för att eleverna från Munkedals kommun ska få det stöd de har rätt till och 

så goda förutsättningar som möjligt.  

Under covid-19 perioden har en del samverkansformer fått ersättas av andra mer digitala 

former. Något som påverkat verksamheterna så till vida att kontakten med vårdnadshavare i 

form av gemensamma möten etc. har inskränkts.  

3.0 NULÄGESBESKRIVNING 
Under läsåret har flera enheter arbetet med planer för att få budget i balans samt att 

omorganisera för en mer effektiv och kvalitativ verksamhet. En ny ledningsorganisation har 

tagits fram för att skapa ledningsteam där det finns mer utrymme för det pedagogiska 

ledarskapet i alla verksamheter, samt skapa mer likvärdiga förutsättningar. Kontinuiteten på 

rektorssidan i Svarteborgsområdet har varit dålig, vilket också avspeglar sig på elevernas 

resultat och frånvaro. Stor vikt har legat på att strukturera och omorganisera för den 

nytillträdde rektorn samt att påbörja arbetet med att skapa en vi-känsla i området. 

Till vårterminens slut gick rektor på Bruksskolan i pension efter många år av stabilt och 

kontinuerligt arbete. En omorganisation till ett nytt, större rektorsområde hoppas kunna ge 

större möjligheter till pedagogiskt ledarskap samt kollegialt utbyte över skolgränserna i syfte 

att öka likvärdigheten.  

Samtliga skolenheter arbetar med pulshöjande aktiviteter och når de uppställda målen. På 

Hällevadsholms skola har till exempel ett samarbete mellan fritidshem, skola och SISU pågått 

runt rastaktiviteterna och på Hedekas skola har hela skolan gemensamma och schemalagda 

rörelseaktiviteter. Andra skolor har planerade men mer klassvisa aktiviteter. De äldre 

eleverna har regelbundna promenader inlagda men också rastaktiviteter. 
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Tryggheten och trivseln i verksamheten är fortsatt god visar de enkäter som genomförs varje 

vår. Alla enheter arbetar aktivt med gruppstärkande aktiviteter, samtal, och andra främjande 

insatser. Eleverna känner i stor utsträckning trygghet med både vuxna och andra elever på 

skolan.  Barn och utbildningsnämndens mål på max 5% elever med problematisk frånvaro 

uppfylls inte. Innan pandemin låg verksamheten på 6% elever med 20% frånvaro eller mer 

men under pandemin har siffrorna eskalerat och hamnar på ett snitt på 19%.  

Verksamheten når ännu inte de uppställda kunskapsmålen. 84% av eleverna i åk 1 når nivå A 

i det obligatoriska bedömningsstödet. De flesta elever som inte når nivå A fullt ut lyckas dock 

på flera moment. Det har inte genomförts nationella prov i åk 3. Av lärarnas 

bedömningsunderlag ligger resultaten i ungefär samma nivå som föregående år men det 

syns en klar ökning i resultat för elever med svenska som andraspråk. Fortfarande är andelen 

som bedöms nå målen i ämnet inte tillräckligt bra men en progression på 16% är ändå att 

betrakta som positivt.  

Resultaten i matematik i årskurs 6 ökar, för både pojkar och flickor, medan resultaten i 

svenska årskurs 6 fortsatt sjunker. Meritvärdet i åk 6 i kommunen sjunker något men det är 

stora differenser mellan områdena. Svarteborg har absolut lägst resultat generellt sett. 

Behörigheten till gymnasiet har ökat till 78% från föregående år som var 72%. 

Gymnasiebehörigheten är i princip oförändrad för flickorna men ökar från 60% till 74% för 

pojkarna. Meritvärdet är i princip oförändrat, 187, och når inte upp till det uppställda målet 

på 210 ännu. Dessvärre sjunker andelen med betyg i samtliga ämnen i åk 9 kraftigt, för både 

pojkar och flickor. Andelen med fullständiga betyg sjunker från 62% till endast 51%. Andelen 

elever med anpassad studiegång är relativt hög. Dessa har ingen möjlighet att nå 

kunskapskraven i samtliga ämnen och blir således begränsade för framtida studier. 

Arbetet med höjda skolresultat är ett komplext, genomgripande och omfattande 

utvecklingsarbete och den Strategiska planen kommer att gälla under fem år. Det är av vikt 

att verksamheten ges tid att fokusera och systematiskt arbeta med de insatser och områden 

som är beskrivna och antagna i Strategisk plan. Kvalitet och resultat behöver öka inom hela 

skolområdet, i alla årskurser, vilket betyder att ökade resultat kan förväntas på lite längre 

sikt.  

4.0 ANALYS 
Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att göra en analys och bedömning av 

verksamhetens kvalitet i relation till de nationella målen. Fokus ska ligga på att förstå och 

fokusera på det verksamheten kan påverka och utveckla framåt. 

4.1 JÄMFÖRA 
Det skiljer i resultat för pojkar och flickor i Munkedals kommun. Generellt lyckas flickorna 

bättre inom de flesta områden. Årets resultat visar dock en ökning av pojkarnas resultat 

jämfört med föregående år inom matematik åk 6, gymnasiebehörighet åk 9 samt meritvärde 

åk 6 och åk 9. Mer varierad undervisning med praktiska inslag har varit gynnsamt. Fokus på 

gymnasiebehörighet och färre ämnen har också gynnat dessa resultat.  
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Nackdelen som verksamheten ser är att det i år har påverkar flickornas progression till det 

sämre samt att andelen fullständiga betyg minskar drastiskt, allra mest för flickor. I år har 

endast 55% av flickorna fullständiga betyg. Motsvarande siffra föregående år var 72%. 

Verksamheten har uppmärksammat detta och kommer att arbeta för att de lägre resultaten 

inte ska bli en trend. Differentierad undervisning med möjlighet till stimulans även för elever 

med högre betyg blir ett viktigt fokus inom Strategisk plan.  

Det skiljer sig också mycket åt mellan de olika enheterna. Svarteborg har generellt sett låga 

skolresultat. Meritvärdet i åk 6 är lågt och har dessutom sjunkit från föregående år. Under 

året har stort fokus lagts på ombyggnation på Centrumskolan och planering för 

ombyggnation på Hällevadsholms skola. Möjligheter och tid för samplanering och utveckling 

av det pedagogiska arbetet mellan kollegor har påverkats negativt. De senaste åren har även 

omorganisation och flertalet rektorbyten påverkat kontinuitet och utvecklingsarbete 

negativt. 

Munkedalsskolan och Bruksskolan har ont om utrymmen. Detta påverkar arbetsmiljön för 

både elever och personal negativt. Klasserna är mycket större och möjligheterna till mindre 

sammanhang små. Detta påverkar inte bara arbetsmiljö utan hindrar också många elever 

från att utvecklas genom stora begränsningar i att anpassa lärsituationerna. På Bruksskolan 

har anpassad studiegång blivit ett stöd för att lösa problematiken för elever som inte orkar 

eller klarar hela dagar i stora grupper. Detta får andra allvarliga och negativa konsekvenser 

för elevernas måluppfyllelse.  

Hedekas har lägst frånvaro, under 5%, medan Kungsmarksskolan har haft högst frånvaro. Det 

kan dels bero på att de äldre eleverna i större utsträckning har varit i miljöer där de har 

smittats dels att de har tagit ett stort ansvar att stanna hemma vid minsta symptom. Många 

av de äldre eleverna har ändå på olika sätt deltagit i undervisning via Teams och andra 

digitala kanaler, vilket gör statistiken och registreringen något missvisande.  

Analyser visar att vi generellt behöver arbeta med att stärka språket hos eleverna. Det finns 

en korrelation även mellan elever som ännu inte når målen och som bedöms ha en låg 

språklig förmåga. En del har utomsvensk bakgrund men inte alla. Det är fler pojkar än flickor 

som har svårt att klara främst skrivdelarna. Skillnaderna och de låga resultaten är ofta 

synliga tidigt i skolåren. Tidiga specialpedagogiska insatser, läsfrämjande projekt och en 

undervisning som förutom att vara varierad också kompletteras med bildstöd visar på bättre 

resultat.   

Elever med lägre språklig förmåga visar också på lägre resultat i de teoretiska skolämnena. 

En grupp som utmärker sig lite extra inom detta område är utomsvenska elever med 

lågutbildade vårdnadshavare. Här måste skolan hitta bättre metoder och arbeta mer 

kompensatorisk under nästkommande läsår.  

4.2 TOLKA OCH FÖRKLARA 
Det har varit ett stort fokus på att öka gymnasiebehörigheten. Det är med goda intentioner 

men verksamheten måste kritiskt reflektera över detta då det har fått oönskade 

konsekvenser, allt fler elever som inte når målen i alla ämnen. I år har antagningspoängen till 

många yrkesutbildningar ökat och flera av kommunens elever, med gymnasiebehörighet, har 
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då ändå inte möjlighet att komma in då de har ett för lågt meritvärde. Det finns en 

antipluggkultur där föreställningen är att det räcker med minsta möjliga insats och betyg i 8 

ämnen. Det kommer inte att räcka i framtiden. Verksamheten måste medvetandegöra elever 

och vårdnadshavare om detta samt sluta lägga så stort fokus på gymnasiebehörigheten att 

möjligheterna för våra elever att klara samtliga ämnen hindras. Ett led i detta är utökad 

studie-yrkesvägledning, men också att minimera anpassad studiegång.  

På flera enheter har planering av mindre undervisningssammanhang med kvalificerat stöd, 

så kallade flexgrupper, påbörjats. Detta för att försöka säkerställa adekvat och kvalitativt 

stöd för elever i behov, då genomförda analyser visar att tidigare stöd i form av outbildad 

arbetskraft inte har haft positiv effekt på elevernas kunskapsprogression. De svårigheter 

verksamheten ser är att hitta lösningar för detta inom tilldelad budgetram samt att lyckas 

rekrytera rätt personal för ändamålet. För Bruksskolan handlar det också om akut brist på 

lokaler och utrymmen för en sådan verksamhet.  

På Kungsmarksskolan har skolutvecklingsprojektet fortgått under året. Projektet fokuserar 

på studieteknik, ökad elevaktivitet samt anpassad och differentierad undervisning. 

Utveckling av lärmiljö, pulshöjande aktiviteter och ett tydligt fokus på närvaro är några 

exempel på fortgående aktiviteter. På lång sikt ska detta arbeta skapa bättre förutsättningar 

för samtliga elever att nå högre skolresultat. 

På Bruksskolan är klasserna stora och utrymmena inte tillräckliga eller anpassade för att 

skapa goda pedagogiska möjligheter. Detta påverkar likvärdigheten negativt, skapar en 

svårare arbetssituation för både pedagoger och elever samt riskerar att påverka resultaten 

negativt.  

På Munkedalsskolan har arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 

fördjupats och utvecklats mest. Ständigt förbättringsarbete och utveckling av pedagogernas 

undervisning är resultat av detta arbete vilket också tydligt avspeglar sig i elevernas 

kunskapsprogression, som har ökat.  Det är dock tydligt i analyserna att andra skolenheter 

inte har lyckats utveckla detta arbete lika mycket vilket också går att se i en lägre progression 

hos eleverna. Likvärdigheten, kollegialt lärande över gränserna behöver ökas för att skapa en 

högre kvalitet i hela verksamheten.  

4.3 PROBLEMATISERA OCH KRITISKT GRANSKA 
Det som tydligt framträder är att det är stora avvikelser mellan enheterna. Arbetet är inte 

enhetligt över kommunen och likvärdigheten måste förbättras. Det faktum att alla 

verksamheter arbetar med en framtagen Strategisk plan med gemensam inriktning 

tillsammans med ett likvärdigt pedagogiskt ledarskap kommer att skapa goda förutsättningar 

för ökad likvärdighet. Medvetna val och beslut som gynnar likvärdigheten inom samtliga 

områden och på samtliga nivåer ger effekt. Den nya ledningsstrukturen och arbetet i 

ledningsgruppen har redan gett synbara effekter, även om det krävs arbete över tid för att 

se resultat. Svårigheten att inom tilldelad budgetram driva samtliga skolor med kvalitet 

påverkar dessa möjligheter negativt.  

Om ett värdegrundsarbete ska vara främjande går det inte att separera det från skolans 

pedagogiska uppdrag utan måste genomsyra hela skoldagen genom bemötande, 
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förhållningssätt och inte minst samsyn kring hur skolan ska arbeta med värdegrund. På de 

skolenheter där insatser kring värdegrund från Strategisk plan kombinerats med pedagogisk 

utveckling syns redan en högre progression hos eleverna. Tanken med Strategisk plan är att 

dessa utvecklingsområden ska gå hand i hand och så småningom genomsyra alla 

verksamheter. Arbetet kommer att ta mer tid på vissa enheter än andra men är viktigt för en 

kommunal likvärdighet och samsyn. 

Trots ett allt mer strukturerat, likvärdigt och systematiskt arbete kring närvaro når 

verksamheten inte de uppställda målen på 5% med problematiska skolfrånvaro. Innan 

pandemin var trenden positiv och hade sjunkit till runt 6% men under pandemin har den 

rusat i höjden. Det är svårt att helt dra slutsatser krig vilka effekter frånvaroarbetet har haft 

då det har varit en extraordinär situation. Verksamheten behöver dock fortsatt utveckla 

kunskapen kring vad som orsakar frånvaro. Mer djuplodande kartläggningar än tidigare 

krävs, både på individ och organisationsnivå, så att skolan får en ökad kunskap och kan möta 

dessa elever bättre. Resultaten visar att ett tidigt agerande ger effekt.  

Genom skola 24 har det uppmärksammats att frånvaron tenderar att öka vid långa 

skoldagar. Frånvaron har ofta börjat med att eleven stannat hemma vid långa skoldagar. För 

att främja närvaro skulle vara gynnsamt med att alla skoldagar var lika långa. Tyvärr är detta 

avhängigt skolskjutstider, vilket är svårt att påverka. Ett alternativ kan vara att verksamheten 

behöver utveckla ett mer flexibelt arbetssätt med praktiska inslag, inslag med pauser etc. för 

att eleverna ska orka skoldagarna bättre.  

Verksamheten klarar dock inte arbetet med minskad frånvaro själva. Det är ofta ett 

komplext problem. Samverkan med andra aktörer är därför viktigt. Denna samverkan finns 

men behöver bli mycket bättre. Det finns elever som hamnar i ett vakuum där samverkan 

och ansvar blir otydligt. Skolan måste aktivt medverka i att ta fram strukturer och rutiner för 

denna samverkan.  

Närvaro och frånvarobegreppen behöver också problematiseras och följas upp på samtliga 

enheter och på kommunövergripande nivå varje månad. Frånvaro/närvaro är komplext och 

det finns inte full enhetlighet i vad som anmäls som frånvaro respektive närvaro.  Är en elev 

närvarande när den sitter i korridoren och inte deltar i undervisning? Är en elev som sitter 

hemma men som ändå arbetar med skoluppgifter frånvarande? Vad räknas som 

problematisk frånvaro? Kommunövergripande uppföljning syftar till att våra mätverktyg och 

vår statistik ska bli mer enhetlig och tillförlitlig. 

Arbetet med elever med hög frånvaro tar tid från arbetet med det förebyggande arbetet då 

Elevhälsan ofta kommer in för sent och istället får en åtgärdande roll. Det förebyggande 

elevhälsoarbetet behöver planeras in i ett tidigt skede i början av läsåret, gärna i årshjulet 

för den Centrala elevhälsan, för att det ska bli av. 

Det finns en förhållandevis hög andel elever med anpassad studiegång, redan tidigt i 

skolåren. Dessa elever har svårt att klara skolgången och begränsas enormt när det gäller 

framtida studier. Eleverna får också en högre frånvaro i och med den anpassade 

studiegången vilket kan medföra känslor av utanförskap och att vara annorlunda.  
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Verksamheten behöver arbeta med att hitta andra former av tidiga stödinsatser för elever 

och endast använda anpassad studiegång som insats i undantagsfall. En mer anpassad och 

differentierad undervisning, bättre och flexiblare lärmiljöer, flexibilitet i arbetsformer med 

praktiska inslag och IKT-verktyg samt ett förebyggande elevhälsoarbete ser vi har bra effekt 

för att samtliga elever ska kunna ta del av hela undervisningen. Samtliga enheter arbetar för 

att utveckla dessa områden. De enheter som har nått längre inom dessa områden ser också 

redan en något högre progression i sina resultat.  

Analyserna visar också att verksamheten behöver utveckla arbetet med språksvaga elever. 

Det kan vara nyanlända elever men även andra elever med brister i den språkliga förmågan. 

Det finns en tydlig korrelation mellan dessa elever och lägre skolresultat i samtliga ämnen. 

Verksamheten har haft svårt att nå fram och hitta bra stödåtgärder och en för dessa elever 

utvecklande och anpassad undervisning. Språkstödet som erbjuds är inte tillräckligt och 

likvärdigt. De ekonomiska möjligheterna och det faktum att skolorna är geografiskt utspridda 

gör det svårt att tillse studiehandledning. Verksamheten behöver istället arbeta för att 

utveckla studiehandledning på svenska genom ordinarie verksamhet.  

5. UTVECKLINGSPLAN 
Det finns en stark korrelation mellan hög frånvaro och låga skolresultat vilket syns i 

analyserna. Verksamheten behöver utveckla arbetet med att öka elevernas närvaro 

ytterligare. Strukturerad kartläggning av elever med frånvaro och att bättre förstå 

bakomliggande orsaker kan bidra till organisatoriska och innehållsmässiga förändringar.  

Anpassade studiegångar behöver minska. Dessa elever har svårt att fullfölja sina studier och 

får en högre frånvaro. Samtliga enheter deltar från och med läsårets start i VGR-projektet 

”Fullföljda studier” som ett led i detta arbete. All personal tar del av föreläsning, gällande 

riskfaktorer för frånvaro samt hur ett framgångsrikt närvaroarbete ser ut, med Malin Green 

Landell under höstlovet. 

Elevhälsans personal tillsammans med rektorer genomgår en fortbildning i ett ökat 

främjande och förebyggande elevhälsoarbete.  

Utveckling av studiestöd och språkstärkande insatser är viktiga för att höja den språkliga 

förmågan och på så vis indirekt ge eleverna större möjligheter att klara samtliga ämnen. 

Kartläggning av studiestöd och insatser kopplade till detta är under framtagande och 

kommer att bli aktiviteter i den Strategiska planen. Logopedens fortbildningsinsats behöver 

fördjupas ytterligare och arbetet följas upp. 

Den specialpedagogiska kompetensen hos samtliga lärare i kommunen behöver öka genom 

deltagande i Specialpedagoglyftet. 

Fortsatt utveckling av arbetet med anpassningar och differentierad lärmiljö i kombination 

med systematiskt kollegialt utbyte och lärande ger bättre förutsättningar för kvalitativt 

lärande i varje klassrum, samt ökar likvärdigheten.  

Likvärdigt analysarbete och tydligt årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet 

implementeras i samtliga verksamheter.  
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Analyser visar på stor olikvärdighet när det gäller anpassningar och flexibla lärmiljöer. Alla 

enheter har inte lokaliteter som understödjer lärandet på ett optimalt sätt, vilket behöver 

analyseras djupare och lösningar diskuteras. Vidare behöver synen på stöd och arbetet med 

elever i behov av stöd utvecklas. Stödet måste optimeras, insatser sättas in tidigare samt 

vara mer kvalitativa än tidigare.  

Likvärdigt bemötande och värdegrund behöver öka genom att fullfölja gemensam 

fortbildningsinsats, ”Vilse i skolan” av Ross W Green på samtliga enheter. All personal ta del 

av föreläsning med Mary Juusela under höstlovet.  

Fokus och insatser i Svarteborg krävs för att öka skolresultaten för inte bara det området 

utan för kommunen som helhet.  

Den Strategiska planen måste ges tid och utrymme samt följas på samtliga enheter över tid. 

En röd tråd och samsyn skapar mer likvärdiga förutsättningar för kommunens elever.   

Arbetet med att tidigt upptäcka elever i svårigheter samt ge tidiga stödinsatser behöver 

utvecklas. Bland annat genom införandet av Legilexi som test- och kartläggningsmaterial 

som obligatorium för alla åk 1-3. 

 

FRITIDSHEM 

2.0 UTVECKLING OCH LÄRANDE 
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling 

 Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften 

 Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer 

 Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle 

2.1 RESULTAT 
HUVUDMANNENS PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN 
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2.2 ORGANISATION 
Det finns flera fritidshemsavdelningar på samtliga grundskoleenheter, förutom i Hedekas där 

det endast finns en avdelning. Det är generellt ett högt tryck på verksamheten med många 

elever inskrivna. Många av dessa går långa dagar och samtliga enheter behöver bemanna 

och organisera för en verksamhet som öppnas klockan 06.00 och avslutas klockan 18.00. 

Samordning kring öppning och stängning genomförs där det är möjligt. 

 Även inom avdelningarna arbetar personalen med att dela upp eleverna i mindre grupper 

vid behov och vid genomförandet av olika aktiviteter för att på så sätt öka kvalitet och 

valmöjligheter.  

Den ekonomiska resurstilldelningen är lägre än i jämförbara socioekonomiska kommuner, 

vilket gör att majoriteten av fritidshemspersonalen arbetar även i skolan som resurspersoner 

under dagen och har på så sätt ett splittrat uppdrag med lite tid för planering. På några 

enheters fritidshem finns en huvudansvarig pedagog på varje avdelning som ansvarar för 

den pedagogiska planeringen. Det finns få utbildade fritidspedagoger i vår verksamhet.  

2.3 ARBETSSÄTT, ARBETSFORMER OCH LÄRMILJÖ 
Covid-19 har påverkat arbetet på fritidshemmen i stor utsträckning. Det har varit svårt för 

flera enheter att följa planeringar på grund av frånvarande personal. Snabba byten och 
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lösare struktur har påverkat många elever negativt. Det skapar oro för en del elever när 

strukturen förändras.  

Planeringen har också justerats och verksamheten förändrats till att i ännu högre 

utsträckning än tidigare genomföras utomhus. För att möta elevernas behov och önskemål 

har olika modeller prövats. På Bruksskolans fritidshem har det varit temadagar flera gånger i 

veckan, där elever från samtliga fritidshemsavdelningar har blandats utefter sina val av 

aktivitet. Detta har skapat större flexibilitet i personalstyrkan men också påverkat elevernas 

positivt då nya vänskapskontakter över gränserna har skapats.  

Stort fokus ligger i verksamheten på att skapa trygga grupper som gynnar lärandet. 

Samarbetsövningar, lek och rörelseaktiviteter är främjande insatser på samtliga enheter. 

Trygghetsvandringar, samtal kring arbetsmiljö, respekt och kamratskap är andra viktiga 

inslag i utvecklandet av en främjande lärmiljö. 

2.4 NORMER OCH VÄRDEN 
På Munkedalsskolan har fritidshemmet, skolan och elevhälsan ett nära samarbete. 

Elevhälsan stöttar vid behov och personalen på fritidshemmet kan använda dess kompetens 

i arbetet med eleverna. På andra enheter behöver denna samverkan utökas och förbättras. 

Det finns ett tydligt önskemål att fritidshemmens personal ska ges möjlighet att delta i 

elevens utvecklingssamtal vid behov.  

Personalen arbetar med lågaffektivt bemötande och fokus på ett förebyggande arbete. På 

enheterna har regelbundna samtal med eleverna kring arbetsmiljö och värdegrund ägt rum. 

Personalen uppfattar att eleverna är intresserade och engagerade i dessa övningar.  

På fritidshemmen övas eleverna i samarbete på olika sätt och i olika konstellationer. Lekar 

och rörelse främjar tryggheten. 

På Hedekas fritidshem har fritidsråd införts. På dessa fritidsråd planerar personal och elever 

tillsammans aktiviteter och innehåll. 

I Svarteborg har en ombyggnation på Centrumskolan påverkat även fritidshemmens 

verksamhet. Det har varit svårare att hitta kontinuitet på grund av flera flyttar och 

personalen har lagt fokus på att bibehålla struktur i syfte att påverka tryggheten positivt.  

2.5 SAMVERKAN 
Fritids och skola behöver ha en god samverkan för att skapa en helhet i skoldagen för eleven. 

Fritidshemmens verksamhet ska stödja eleverna i lärandet och erbjuda alternativa 

inlärningsmöjligheter. På samtliga grundskoleenheter pågår arbetet för att öka denna 

samverkan. Idag är skillnaderna stora i hur långt denna samverkan har utvecklats. 

Fritidshemmen har ofta en tät kontakt med vårdnadshavare genom hämtning och lämning. 

Verksamheten försöker hela tiden utveckla formerna för information till vårdnadshavare 

genom lärplattformen Unikum och närvarosystemet Tieto, men också på plats i 

fritidshemmens entréer. 

Representanter från fritidshemmen medverkar i den årliga samverkandagen mellan förskola 

och skola som sker tidigt under hösten. På flera enheter deltog fritidshemmens personal på 
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överlämningsmöten med förskola och förskoleklass under våren, vilket har skapat bättre 

förutsättningar i mottagandet av elevgruppen samt i planering av verksamheten.  

3.0 NULÄGESBESKRIVNING 
Personalen ingår i det systematiska kvalitetsarbetet och har under året i olika omfattning 

utvecklat planering och analys. På flera enheter har personalen genomfört Skolverkets 

webbkurs ”Fritidshemmets uppdrag”. Detta har skapat en högre medvetenhet kring 

uppdraget och nya idéer och arbetssätt har införts.  

Arbetet med digitala verktyg har påbörjats på flera enheter och fokus har legat på 

filmskapande men också programmering och Pokemon Go har varit inslag. 

Rörelse och utomhusaktiviteter är framträdande inslag på samtliga fritidshem. Under året, 

med covid-19, har formerna för detta ökat och utvecklats ytterligare. I naturen ges eleverna 

möjligheter att utveckla förmågor och aktiviteter som kan kopplas till fritidshemmens 

läroplan genom ett utforskande och praktiskt arbetssätt. Det har också funnits också en nära 

koppling till hållbarhets- och miljöfrågor. 

På fritids har eleverna också getts möjlighet att prova olika uttrycksformer genom att de har 

erbjudits att arbeta med trä, textil och annat kreativt skapande.  

På Munkedalsskolan är samverkan mellan fritidshemmen och skolan, när det gäller arbetet 

med att höja elevernas studieresultat, mest utvecklat. De yngre eleverna har under året 

arbetat med lässtärkande aktiviteter och lässtrategier då resultaten visade på lägre 

läsresultat. De äldre eleverna har på motsvarande sätt stimulerats till ökad förmåga i 

engelska genom engelska spel, engelska böcker och drama. Teknik är ett annat ämne med 

tydlig koppling till aktiviteterna. Genom att bygga flygplan och samtala kring konstruktion 

utvecklas elevernas förmåga i ämnet.  

Alla fastanställda på fritidshemmen ska numer ha en arbetsdator var. Detta möjliggör 

samverkan med skolan samt möjlighet att arbeta med analys och planering av 

verksamheten.  

När grupperna är stora och eleverna ofta är långa dagar i skolverksamheten, skola och 

fritidshem, har det varit ett viktigt fokus att skapa tydliga strukturer och rutiner. Det ökar 

tryggheten för många elever och skapar en bättre arbetsmiljö. Samling och 

närvaroregistrering genomförs på samtliga enheter. 

På Munkedalsskolan och Bruksskolan är fritidshemmen trångbodda vilket försvårar arbetet 

med trygghet och studiero men skapar också pedagogiska begränsningar. På Svarteborg 

innebär ett delat skolområde med möjlighet till fritids på båda enheterna svårigheter i det 

pedagogiska helhetsarbetet, den röda tråden, samt i ett resursperspektiv.  

Vila och rekreation, samt fokus på en hållbar livsstil är andra inslag som är av vikt. Samling, 

högläsning och ringsamtal är exempel på aktiviteter som genomförts för att skapa vila och 

lugn. I Hedekas har lugnare pysselstunder och spa teman anordnats för att främja detta.  
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På Munkedalsskolans fritidshem har måltidpedagogiken utvecklats och skolan tillsammans 

med Kostenheten har till och med tilldelats ett pris i årets omgång av ”Kök och pedagogik” 

för sitt arbete. Projektet har fokuserat på att utveckla frukostvanor men eleverna har också 

getts möjlighet till Kockskola under sommarlovet.  

4.0 ANALYS 
Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att göra en analys och bedömning av 

verksamhetens kvalitet i relation till de nationella målen. Fokus ska ligga på att förstå och 

fokusera på det verksamheten kan påverka och utveckla framåt. 

4.1 JÄMFÖRA 
I analyser framgår det tydligt att det inte finns en enhetlig kvalitet och samsyn mellan 

kommunens fritidshem, inte alltid ens mellan olika avdelningar på samma skola. 

Likvärdigheten är låg. Vissa enheter har ett ganska utvecklat och medvetet kvalitetsarbete 

medan andra har mycket kvar att utveckla. Det kommer att vara av vikt att skapa en likvärdig 

struktur och samsyn i kommunen samt att all personal får en gemensam 

kompetensutveckling och möjlighet till kollegialt lärande över gränserna.  

Det splittrade uppdraget som personalen har genom att de arbetar i skolan hela dagen 

medför för få timmar till strukturerad och gemensam planering av fritidshemmets 

verksamhet. Det är tydliga skillnader mellan planeringarnas och innehållets kvalitet mellan 

de enheter där personalen har getts bättre förutsättningar till mer planering jämfört med 

enheter där detta inte har varit möjligt.  

På Bruksskolan har covid-19 anpassningar också gett goda effekter. Att personal i större 

utsträckning har specialiserat sig och ansvarat för och genomfört en och samma 

återkommande aktivitet har skapat trygghet hos eleverna och fler har vågat prova nya saker. 

Planering av aktiviteten har också blivit bättre med en tydligare koppling till fritidshemmens 

mål. 

Eleverna upplevs som aktiva vid olika fysiska aktiviteter men många söker också lite lugnare 

miljöer och stunder. Det fungerar som bäst när fritidshemmets planering är varierad och där 

det finns möjlighet att både ingå i styrda grupperingar och aktiviteter och mer självvalda 

sammanhang. Att låta elever endast leka fritt på eget initiativ skapar inte samma utveckling 

och träning mot förmågor framgår i analyserna. Bland de yngre barnen är det många som 

har behov av att röra sig och det är ofta lätt att sysselsätta dem i utomhuslekar. Det finns 

ingen tydlig skillnad mellan pojkar och flickor utan det är individuellt.  

4.2 TOLKA OCH FÖRKLARA 
I de fritidshem som har en genomtänkt organisation med fokus på fritidshemmens uppdrag 

samt en ledningsfunktion tydligt kopplad till verksamheten har utvecklingen av 

fritidshemmens verksamhet gynnats. Tydliga roller med ett gemensamt ansvar för att 

genomföra och följa upp verksamheten systematiskt ger också ett tydligare fokus på det 

pedagogiska innehållet. 

Kompetensutvecklingen genom Skolverkets webbutbildning har tydliggjort behovet av en 

gemensam satsning på grundläggande nivå. Personalen har fått en större förståelse för sitt 
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uppdrag och den pedagogiska tanken med fritidshemsarbetet på de enheter där 

fortbildningen startat. Kvaliteten i planeringar och utvärderingar är högre och även 

aktiviteterna har fått ett högre kvalitativt mål och värde. Till utbildningen fanns på 

Bruksskolan även handledning kopplad. Personalen upplevde att utbildningstillfällen var bra 

men att handledningen inte hade gett avsedd effekt av olika anledningar. Handledning ses 

som positivt men den måste vara väl förberedd och att det finns tid avsatt. Innehållet 

behöver också vara kopplat tydligt till verksamheten och de utmaningar som finns. 

Vikten av att tillse att personalen ges tid för gemensam reflektion och planering har också 

tydliggjorts på andra sätt i verksamhetens analyser. Det kollegiala lärandet och utbytet ger 

eleverna en bättre och jämnare kvalitet, likvärdigheten mellan avdelningar, samsyn i 

bemötande etc. Denna kvalitet behöver utvecklas och jämnas ut mellan skolenheterna under 

nästkommande år.  

De enheter som har läst ”Vilse i skolan” av Ross W Green visar redan högre siffror kring 

trygghet samt ett mer välutvecklat samarbete med elevhälsan runt eleverna.  

4.3 PROBLEMATISERA OCH KRITISKT GRANSKA 
Elevernas trivsel och trygghet är tydligt kopplat till hur väl fritidshemmens verksamhet är 

planerad och organiserad och där värdegrundsarbetet har en tydlig roll. Enkäter visar att 

majoriteten av vårdnadshavare är nöjda med verksamheten. 

I Svarteborgsområdet har vårdnadshavare möjlighet att välja vilket fritidshem eleven ska gå 

på: Hällevadsholms skola eller Centrumskolan. Det är ett arrangemang som försvårar den 

röda tråden mellan skolan och fritidshemmet och som hittills har haft negativ påverkan på 

kvaliteten. Det är också en resurskrävande och sårbar lösning, då personal måste öppna och 

stänga på olika avdelningar och orter. Det kommer att kräva extra ekonomiska medel för att 

kunna genomföra med hög kvalitet. En ny gemensam skolledning borgar för en ökad 

samverkan mellan skolenheterna och en gemensam värdegrund och röd tråd kommer att 

gynna elevernas trygghet och trivsel och på sikt också resultaten.  

En målstyrd planering som är hållbar över tid och som konkret kan utvärderas och mätas är 

en annan viktig parameter för ökad kvalitet. Detta möjliggörs endast om det finns avsatt 

gemensam tid för planering för verksamheten, samt en gemensam kompetens och förståelse 

kring fritidshemmens uppdrag.  

5. UTVECKLINGSPLAN 
Kompetensökning och ökad likvärdighet genom att all personal deltar i den 

kommunövergripande fortbildningsinsatsen kopplad till Strategisk plan. All personal behöver 

ges möjlighet att bli införstådda med fritidshemmets uppdrag och styrdokument.  

Gemensam planeringstid för personalen på fritidshemmen i syfte att öka medvetenheten 

och kvaliteten i aktiviteterna kopplat till läroplan och uppdrag. För att möjliggöra detta krävs 

en förändring i resursfördelningen för fritidshemmen. Vi har en låg andel pedagoger/100 

barn jämfört med liknande socioekonomiska kommuner.  
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Implementering av det nya årshjulet kring systematiskt kvalitetsarbete i syfte att utveckla 

och konkretisera mätbara parametrar i verksamheten. 

Tydligare pedagogiskt ledarskap riktat mot fritidshemmet. Genom att tillsätta biträdande 

rektorer skapar utrymme för ett mer nära ledarskap och möjlighet att möta personalen i 

verksamheten. 

Alla enheter ska påbörja eller fortsätta arbetet med ”Vilse i skolan ” Av Ross W Green enligt 

Strategisk plan. En gemensam värdegrund är viktigt för likvärdigheten och för att varje elev 

ska mötas med respekt och få stöd vid behov. 

Utveckling av samverkan mellan fritidshem och skola men också mellan elevhälsa och 

fritidshem är andra prioriterade områden, då vi tydligt ser goda resultat och effekter i 

fritidshemmen verksamhet där det sker.  

Fritidshemmen behöver bli en mer integrerad del av skolenheterna, få en större delaktighet 

och samsyn. Elevernas studieresultat påverkas av kvalitet, innehåll och trygghet i båda 

verksamheterna i en växelverkan, vilket vi ser tydliga positiva effekter av från bland annat 

Munkedalsskolan.   

Verksamheten behöver utveckla det språkstärkande arbetssättet för att samskapa en högre 

språklig förmåga hos våra elever samt utveckla användningen av IKT som ett lärverktyg i 

syfte att ge eleverna fler kanaler att kommunicera.  

 

SÄRSKOLA 

2.0 UTVECKLING OCH LÄRANDE 

2.1 RESULTAT 
GRUNDSÄRSKOLA 

HUVUDMANNENS PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN 
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RESULTAT GRUNDSÄRSKOLAN 

 

 

 

GYMNASIESÄRSKOLA 

HUVUDMANNENS PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN 

I våra verksamheter ska alla känna trygghet och glädje. 
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 I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla utvecklar en hållbar livsstil 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT GYMNASIESÄRSKOLA 

 

 

 

TRYGGHET OCH TRIVSEL GYMNASIESÄRSKOLA 
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Skalan på enkäten gick från 1- där 1 stod för ”Stämmer inte alls” och 6 stod för ”stämmer helt”.  

FRÅNVARO GYMNASIESÄRSKOLA 

 

 

2.2 ORGANISATION 
På Kungsmarksskolans grundsärskola arbetar en speciallärare, en mentor på 60% samt en 

lärare på 40 % och två elevassistenter på 80 %. Grundsärskolans elever undervisas även av 

grundskolans praktiskestetiska lärare.  Sju elever är inskrivna i grundsärskolan, fyra av dessa 

undervisas i klass 7–9. Tre elever är fullt integrerade i grundskoleklass, men de undervisas 

och bedöms enligt grundsärskolans kursplan.  

På Kunskapens Hus finns ett mindre särskolegymnasium med 5 elever. Gymnasiesärskolans 

lokaler ligger i anslutning till IM-programmet vilket gör att några i personalen delar sin tid 

mellan Introduktionsprogrammen, Processtekniska Gymnasiet och Gymnasiesärskolan. 

Totalt är sju lärare kopplade till Gymnasiesärskolan på deltid, vilket sammantaget är 

motsvarande tre heltidstjänster. Av dessa är fem lärare, en elevassistent, en samordnare, en 

specialpedagog och en lärarassistent. Alla lärare är behöriga utom en.  

Klassammansättningen varierar, ibland är alla samlade men viss tid delas gruppen i mindre 

grupper.  

Frånvaro VT-20

Gymnasiesär Årskurs <10 Pojke Flicka <20 Pojke Flicka <40 Pojke Flicka

1 1 1 1
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I kommunen finns också en Träningsskola, bestående av två enheter. Dessa båda enheter 

tillhör Munkedalsskolans rektorsområde och har elever från förskoleklass till gymnasiet. På 

båda enheterna finns utbildade speciallärare mot utvecklingsstörning, som leder och 

organiserar arbetet. I övrigt består personalgruppen av 12,3 årsarbetare, både 

elevassistenter och pedagoger.  

Elevhälsan är både lokal och central. Speciallärare och specialpedagoger, samt på några 

enheter socialpedagoger är lokalt anställda. Skolsköterskor och kuratorer har sina 

arbetsplatser på skolorna medan skolpsykologer och logoped sitter centralt i Munkedal och 

arbetar med samtliga skolor i kommunen. En speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning arbetar med elever som är mottagna i grundsärskola som får sin 

undervisning på kommunens skolor, både på grundskolor och i grundsärskoleklasser. 

Specialläraren arbetar även med grundsärskoleelever som läser efter träningsskolans 

kursplaner i grundskola eller grundsärskola. Elevhälsan är en stödfunktion för alla elever 

inom skolverksamheten i Munkedals kommun.  

På EHT har psykolog och logoped deltagit med yrkesspecifik kompetens i diskussioner 

gällande organisation, grupp och individ. Utöver att delta i diskussioner har logoped och 

psykolog utifrån EHT tilldelats specifika uppdrag på grupp och individnivå. 

 

Psykolog har utifrån uppdrag haft handledning med enskilda pedagoger, arbetslag eller 

klasspersonal på grupp och individnivå, utifrån en händelse / situation eller elev, med fokus 

på anpassningar och elevens klassrumsmiljö.  

Logoped har utifrån uppdrag haft handledning med arbetslag, enskilda pedagoger och 

resurser på kommunens grundsärskola samt träningsskolan. Handledningar har berört 

grupp- och individnivå med fokus på ett förebyggande språkstimulerande arbetssätt och 

anpassningar i lärmiljön. Handledningen har ibland genomförts i samarbete med de lokala 

specialpedagogerna, psykologer och central specialpedagog som arbetar med elever som 

läser enligt grundsärskolans läroplan. 

2.3 ARBETSSÄTT, ARBETSFORMER OCH LÄRMILJÖ 
Målet för läsåret 19/20 har varit ett större samarbete mellan grundsärskolan och 

grundskolan. Detta har skett främst genom att tre elever integrerades i grundskoleklass. Då 

blev det naturligt att speciallärare deltog i undervisningen och handledde de undervisande 

lärarna. Eleverna från grundsärskolan deltar i skolans schemabrytande aktiviteter när det 

fungerar. Grundsärskolan har två elevassistenter som bidrar till röd tråd mellan de olika 

skolformerna. Specialläraren är behjälplig med att anpassa material på individnivå. Klass 7–9 

har också hemklassrum mitt i skolan med tillhörande grupprum. Här undervisas en del av 

eleverna i de teoretiska ämnena. I de praktiska ämnena undervisas eleverna i skolans 

ordinarie ämnessalar med ämneslärare. Skolan strävar alltid efter att eleverna ska bli så 

självständiga som möjligt.        

Gymnasiesärskolan har ett tydligt individuellt fokus. Eleverna går inom olika 

programinriktningar vilket kräver stor individualisering för att tillgodose elevernas önskemål 
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om program. Inom särskolan arbetar man tydligt med extra anpassningar och stödinsatser, 

till exempel genom anpassat material och mindre grupper. Fokus på individen gör att varje 

elevs undervisning kan se olika ut.  

De yngre eleverna på Träningsskolan har lokaler på Munkedalsskolan. Detta möjliggör 

integration av Träningsskolan elever i grundskolan. Samverkan möjliggörs och sker både i 

undervisningssituationer men också på rasttid. Med ny ledningstillhörighet kommer 

samutnyttjandet av pedagoger, ämnesspecifika lokaler med mera att skapa ännu större 

möjligheter till integration och samverkan. Lokalerna i sig är inte tillräckligt ändamålsenliga 

och de är svåra att skapa pedagogiska och stimulerande lärmiljöer i.  

De äldre eleverna är få och det är en pedagogisk utmaning att finna tillräcklig stimulans i en 

så liten elevgrupp. Samverkan med andra insatser såsom LSS men också kontakter med 

närsamhället är viktiga inslag i verksamheten. En försvårande faktor är att Träningsskolan är 

delad, dvs är lokaliserad på olika ställen. Utemiljön är begränsad och ostimulerande. 

2.4 NORMER OCH VÄRDEN 
Kungsmarksskolan och grundsärskolans mål är att skoldagen ska vara begriplig, hanterbar 

och meningsfull för alla elever. Grundsärskoleklassen deltar i gemensamma aktiviteter på 

Kungsmarksskolan som till exempel elevråd och Kungsmarksjakten. Grundsärskolan är en del 

av Kungsmarksskolans elevvårdsarbete och följer kommunens Närvaroplan samt skolans 

närvarotrappa. Det har under året funnits elever med hög frånvaro men med hjälp av olika 

insatser och samverkan har frånvaron minskat drastiskt. 

På Gymnasiesärskolan arbetar elevhälsan nära lärarna, och har regelbundna träffar med 

specialpedagog. Trygghet och trivsel är en viktig del i enhetens framgång. Lärarna arbetar 

med dessa begrepp som ledord och ser till att hålla planen mot kränkande behandling 

levande.  

Eleverna deltar varje år i skolans enkät kring trygghet och studiero. Resultaten är goda. 

Eleverna har goda möjlighet att vara delaktiga genom att kunna påverka hur deras utbildning 

och undervisning ska organiseras och genomföras. Representanter från Gymnasiesärskolan 

deltar även i Kunskapens Hus samverkansmöten som genomförs en gång per termin.   

Under vårterminen 2020 implementerades en närvarotrappa på Gymnasiesärskolan. Denna 

trappa tydliggör vilka steg som ska tas vid olika grader av oroande frånvaro. Då 

särskolegymnasiet är litet och föräldrakontakt är av yttersta vikt håller personalen kontakt 

med både vårdnadshavare och elev vid frånvaro. Det finns en elev mer oroande hög 

frånvaro. 

I Träningsskolan är närvaron hög hos de flesta elever. Kontinuitet och tydliga rutiner är av 

vikt för den här elevgruppen. Under pandemin har personalen varit mycket försiktiga och 

stannat hemma vid minsta symptom. Dessa elever är en riskgrupp. Dialog med 

vårdnadshavare har varit kontinuerlig.  

Det finns elev med mycket hög oroande frånvaro. Planering och nya insatser planeras i 

samverkan och påbörjas under höstterminen.  
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2.5 SAMVERKAN 
Kontinuerlig kontakt och samverkan med vårdnadshavare är mycket viktig inom hela 

särskolan, både för att säkerställa elevernas pedagogiska och sociala situation. Särskolan har 

också tät samverkan med andra insatser om de är inkopplade. Det finns en klar 

överskolningsplan gentemot kommande elever och elever som lämnar verksamheten.  

Vid föräldramöte på grundsärskolans bjuds skolans SYV samt de närliggande 

grundsärskolegymnasierna in för att informera föräldrarna vilka alternativ deras barn har att 

välja i gymnasievalet. Föräldrar från alla tre årskurserna bjuds in då många behöver ha god 

tid på sig att bestämma vad som passar bäst.  

LSS, praktikplatser (näringsliv), arbetsförmedling och arbetsmarknadsenheten är även de 

viktiga aktörer för Gymnasiesärskolan, både för att säkerställa en god utbildning, men också 

för att förbereda eleverna för framtiden.  

Efter genomförd gymnasiesärskoleutbildning går de flesta elever vidare till andra 

verksamheter. Därför sker sällan överlämningar från Gymnasiesärskolan.  

3.0 NULÄGESBESKRIVNING 
Grundsärskolans samarbete med grundskolan har utökats och elever har gått omvänt 

integrerat från båda skolformerna. Personal har ingått i samma arbetslag vilket har bidragit 

till ett större samarbete och förståelse mellan de olika skolformerna. Grundsärskolan har 

deltagit i skolutvecklingsprojektet som anpassats efter eleverna behov och förutsättningar.  

Under läsåret har ett nära samarbete med Hälsan på Kungsmarksskolan inletts då behov av 

det uppstått både på individnivå men även på gruppnivå. Under vårterminen ökade 

frånvaron hos flera elever på grund av Covid19 pandemin. Även stödet i form av 

elevassistent blev påverkat av pandemin vilket medförde att personal var mycket 

sjukskrivna.   

Detta läsår fick 7–9 ställa in sin årliga studieresa på grund av rådande restriktioner. Pengar 

till den var sökta från Ödsbyfonden som får sparas till nästkommande läsår.  

Under läsåret 2019/2020 har fokus på Gymnasiesärskolan legat på såväl utbildning som 

förberedelse för vad som kommer att hända efter genomförd utbildning. Liksom övriga 

enheter ligger fokus på ökad anställningsbarhet. Resultaten inom särskolegymnasiet har 

under året varit goda. En elev tog sin examen enligt den angivna tiden på studieplanen. 

Detta var möjligt tack vare ett nära samarbete med näringslivet och LSS. En elev har haft 

oroande hög frånvaro men insatser har gjorts och pågår för att underlätta för elevens 

studiegång. Fullföljandet av studieplaner kan annars ses som gott.  

Även trygghet och studiero har haft extra fokus. I och med att skolan är stor och ligger i 

anslutning till övriga enheter är arbetet med den sociala situationen ständigt i fokus. Därför 

har eleverna ett hemklassrum. Personal deltar i referensgruppen kring utarbetandet av en 

uppdaterad plan mot kränkande behandling. I den genomförda enkäten kring trygghet och 

studiero går att utläsa att eleverna i hög grad upplever att de känner sig trygga på skolan 

samt att de får den hjälp de behöver utifrån sina förutsättningar. 
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Kompetensen bland personalen är god och tack vare nära samarbete med specialpedagog 

hittar man vägar för att bedriva en god utbildning. Flera av lärarna har också gått olika typer 

av spetsutbildningar.  

Träningsskolans resultat visar god progression för eleverna i ämnet svenska och när det 

gäller den kommunikativa förmågan. Även samverkan med övriga instanser har varit bra och 

gett goda effekter i verksamheten och för eleverna. När det gäller användningen av tecken 

så behöver den kompetensen utvecklas och tillsammans behöver Träningsskolan hitta 

tydligare och bättre former att mäta elevernas utveckling och progression.  

4.0 ANALYS 
Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att göra en analys och bedömning av 

verksamhetens kvalitet i relation till de nationella målen. Fokus ska ligga på att förstå och 

fokusera på det verksamheten kan påverka och utveckla framåt. 

4.1 JÄMFÖRA 
Verksamheten kring de elever som är inskrivna i Grundsärskolan är helt individanpassad 

efter elevernas olika behov vilket gör det svårt att jämföra resultat. Det finns elever som av 

olika anledningar inte klarar av att undervisas i stora sammanhang som tex. I en 

grundskoleklass, då är den särskilda undervisningsgruppen vi kallar för 7–9 bra. Här blir det 

mer hanterbart. 

På Gymnasiesärskolan pågår ett ständigt utvecklingsarbete. Individen står i fokus vilket 

märks både på sättet man arbetar pedagogiskt samt i utarbetandet av deras studieplaner. 

Det är få elever på enheten och i och med att många olika kompetenser är kopplade till dem 

så kan skolan erbjuda eleverna ett varierande utbud av kurser och skolaktiviteter. 

Arbetssättet är implementerat under flera år, vilket har underlättats av att personalen inte 

har förändrats de senaste åren. Det är dock vanligt att eleverna känner en viss oro i sociala 

sammanhang vilket gör att ett framtida fokusområde ska vara det sociala samspelet samt 

det fysiska välbefinnandet. En stor del är att förbereda eleverna inför deras framtida liv.  

I de fall det finns en oroande frånvaro på Gymnasiesärskolan tycks det dock handla om 

motivation samt att eleven valt fel programinriktning. Vad gäller den oroande frånvaron 

kunde skolan ha arbetat mer främjande och arbetat förebyggande för att inte situationen 

skulle uppstå. Fokus på elevhälsoarbetet kommer framöver ligga på att arbeta förebyggande 

snarare än att ingripa akut i uppkomna situationer.  

Vad som i framtiden kan underlätta för verksamheten är mer kunskap kring 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos personalen.  

4.2 TOLKA OCH FÖRKLARA 
I Grundsärskolan finns elever som har fått både grundsärskolebetyg och grundskolebetyg. De 

elever som går integrerade ökar sina chanser att klara ett godkänt grundskolebetyg då de 

undervisas tillsammans med grundskolans elever. Elever lär genom den proximala 

utvecklingszonen dvs där de utmanas lite över sin egen nivå. Eleverna får också möjlighet att 

lära av varandra. Det är också en framgångsfaktor att elever som läser efter grundsärskolans 
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kursplan undervisas av skolans ordinarie lärare i praktiskestetiska ämnen vilket höjer 

kvaliteten på grundsärskolans undervisning i dessa ämnen. 

Det som gör att Gymnasiesärskolan fungerar bra på Kunskapens Hus är att fokus på 

individen är tydlig, samt att kontakten med såväl vårdnadshavare och utomstående aktörer 

är lyckad. För att få ut elever på praktik krävs ett gott samarbete med näringslivet och detta 

samarbete har varit lyckat. 

På Träningsskolan har det språkstärkande arbetssättet varit framgångsrikt. Elevernas 

språkliga förmåga har ökat markant. Det har också varit gynnsamt att arbeta mer tematiskt 

för att på så sätt skapa en bättre helhet och förståelse hos eleverna. Det finns en tät 

uppföljning av eleverna i verksamheten och en god dialog med vårdnadshavare och andra 

aktörer, vilket gynnar elevernas lärande.  

4.3 PROBLEMATISERA OCH KRITISKT GRANSKA 
Tack vare att grundskolans och grundsärskolans kursplaner liknar varandra fungerar det att 

undervisa alla elever i samma klass med individuella lösningar och extra anpassningar. Detta 

arbete är under utveckling och kan fortsatt bli bättre. På Kungsmarksskolan är en 

speciallärare knuten till arbetslaget med integrerade särskoleelever och handleder lärare 

som arbetar med dessa elever. 

Gymnasiesärskolan har i regel god kunskap om eleverna i och med att de är så få inom 

särgymnasiet. De anpassningar som görs rent pedagogiskt har fungerat bra. Däremot 

behöver skolan utveckla arbetet kring elevers sociala situation för att kunna göra det till en 

del av arbetet. ”Livskunskap” som en del av arbetet på schemat behöver fokuseras på samt 

att utveckla arbetet för bättre mående hos eleverna. Ett annat utvecklingsområde är 

samarbetet med föräldrar och andra aktörer för att kunna nå detta mål 

Träningsskolan har saknat ett större kollegialt sammanhang för pedagogiska diskussioner. 

Mer samverkan mellan enheterna skulle vara gynnsamt. Den tidigare ledningsstrukturen 

försvårade känslan av sammanhang och tillhörighet då personalen arbetar på en skola men 

ändå inte deltar i de gemensamma möten och den utveckling som sker där. Detta kommer 

att ändras till det bättre med ny ledningsstruktur.  

5. UTVECKLINGSPLAN 
Under kommande läsår kommer samarbetet mellan grundskolan och grundsärskolan 

utvecklas ytterligare.  

Studie- och yrkesvägledaren kommer att öka sitt samarbete med grundsärskolan genom att 

tidigare göra besök i klassen och besöka föräldramöten.  

Närvarotrappan tillsammans med förstelärarnas uppdrag kring fullföljda studier samt 

kommande föreläsning med Malin Gren Landell kommer utveckla arbetet med närvaron 

ytterligare. Samarbetet med IFO behöver utvecklas och en plan för det finns.  

Speciallärarna och specialpedagogen i grundsärskolan kommer att starta Skolverkets 

utbildningssatsning på Specialpedagogik för lärande, en insats från Strategisk plan. Detta 

arbete kommer att genomsyra all verksamhet under hela läsåret.  
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Under året kommer fokusområden i Gymnasiesärskolan vara att utveckla elevernas förmåga 

när det gäller socialt samspel (livskunskap) och hälsofrämjande arbete med fokus på att öka 

det psykiska välbefinnandet genom att eleverna får verktyg att använda i olika situationer.  

För eleverna på särgymnasiet har distansundervisning, vilket delvis har bedrivits för vissa av 

eleverna som haft symptom, visat sig fungera bra. Förberedelserna hos personalen behöver 

dock bli bättre kring digitala frågor och fokus bör därmed ligga på detta inom den Strategiska 

planen.   

Träningsskolans personal behöver kompetensutveckling i tecken som stöd. 

Omstrukturering av Träningsskolans verksamhet krävs och alternativa lösningar, med 

möjlighet till mer stimulans för de äldre gymnasieleverna, behövs.  

GYMNASIESKOLAN 

2.0 UTVECKLING OCH LÄRANDE 

2.1 RESULTAT 
HUVUDMANNENS PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN 

Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja sina gymnasiestudier inom tre år 

I våra verksamheter ska alla känna trygghet och glädje 

 I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla utvecklar en hållbar livsstil 
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RESULTAT - PROCESSTEKNISKA GYMNASIET  
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TRIVSEL OCH TRYGGHETSENKÄT – PROCESSTEKNISKA GYMANSIET 

 

Skalan på enkäten gick från 1- där 1 stod för ”Stämmer inte alls” och 6 stod för ”stämmer 

helt”.  

Frånvaro VT-20

ProcesstekniskaÅrskurs <10 Pojke Flicka <20 Pojke Flicka <40 Pojke Flicka

1 2 2

2 2 2

3 4 4 2 2 1 1
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RESULTAT IM-PROGRAMMET 

IM-programmet genomströmning 
Under året har 36 elever gått vidare från IM enligt följande: 
11 har gått vidare till nationellt program efter 1 år 
3 har gått vidare till nationellt program efter 2 år  
3 har gått vidare till yrkesvux efter 1 år 
1 har gått vidare till yrkesvux efter 2 år 
3 har gått över till yrkesvux efter 2 år 
4 har gått över till yrkesvux efter 4 år 
7 har gått över till vux efter 5 år 
2 har blivit behöriga och slutfört en yrkesvuxutbildning efter 5 år 
2 elever har avslutat IM under år 2 utan att vara behöriga för vidare studier 

Fullföljda studieplaner 
Arbetet med att skriva en studieplan som är realistisk och satt utefter elevens mål är viktigt, 
ett pågående utvecklingsarbete. Som det är nu skrivs studieplanerna ett år i taget och 
förlängs vid behov. De 14 elever som har gått vidare efter ett år är de enda som har fullföljt 
sina studieplaner. Bortsett från tidsaspekten är det endast två elever som inte har fullföljt sin 
studieplan. 

Andel som är i fas 
Uppgifter saknas men är ett utvecklingsområde under läsåret 2020/2021. 

TRIVSEL OCH TRYGGHETSENKÄT- IM-PROGRAMMET 

Skalan på enkäten gick från 1- där 1 stod för ”Stämmer inte alls” och 6 stod för ”stämmer 
helt”.  
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FRÅNVARO 

2.2 ORGANISATION 
Processtekniska Gymnasiet hade läsåret 2019/2020 37 startande elever. Gymnasiet ligger i 

Arctic Papers lokaler i Munkedal. Det är en för utbildningen realistisk miljö och gymnasiet 

delar lokaler och personal med vuxenutbildningen i Processteknik, med ca 20 elever. 

Introduktionsprogrammen är belägna på Kunskapens Hus i Dingle. Då det pågår ett 

samarbete mellan enheterna så arbetar delar av personalen även på vuxenutbildningen eller 

på Processtekniska gymnasiet. Av lärarna arbetar endast två 100% på 

introduktionsprogrammen. Alla lärare på Introduktionsprogrammen utom en har behörighet 

i de ämnen de undervisar i. 

 Under läsåret 2019/2020 har 93 elever varit inskrivna på Introduktionsprogrammen.  Vid 

skolstart höstterminen 2020 startade 55 elever. De elever som inte är kvar har främst gått 

vidare till yrkesprogram inom vuxenutbildningen eller nationella program. Klasstorlekarna 

varierar utifrån vilka elever som är med i klassen, dock överstiger inte någon grupp 20 

elever. De elever som behöver mer stöd och hjälp är inte i grupper över tio elever. På 

introduktionsprogrammen erbjuds eleverna alla grundskoleämnen utom slöjd, musik och 

teknik.  

Personalen på Processtekniska Gymnasiet och Introduktionsprogrammen har APT 

tillsammans med övrig personal inom Kunskapens Hus fem gånger per termin. Utöver detta 

har även ämneslag och möten kring systematiskt kvalitetsarbete hållits varje termin. Dessa 

har varit schemalagda två gånger per termin. Utöver dessa träffar har fler möten hållits 

utifrån en behovsprövning. 

Elevhälsan är både lokal och central. Speciallärare och specialpedagog, samt socialpedagoger 

är lokalt anställda. Skolsköterskor och kuratorer har sina arbetsplatser på skolorna medan 

skolpsykologer och logoped sitter centralt i Munkedal och arbetar med samtliga skolor i 

kommunen. Elevhälsan är en stödfunktion för alla elever inom skolverksamheten i 

Munkedals kommun.  

Skolpsykolog och logoped har deltagit vid några EHT och bidragit med yrkesspecifik 

kompetens i diskussioner gällande organisation, grupp och individ. Utöver att delta i 

diskussioner har logoped och psykolog utifrån EHT tilldelats specifika uppdrag på grupp och 

individnivå. 
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Psykolog har utifrån uppdrag haft handledning med enskilda pedagoger, arbetslag eller 

klasspersonal på grupp och individnivå, utifrån en händelse / situation eller elev, med fokus 

på anpassningar och elevens klassrumsmiljö.  

Logoped har utifrån uppdrag haft utbildning och handledning med arbetslag med fokus på 

ett förebyggande språkstimulerande arbetssätt och anpassningar i lärmiljön.  

2.3 ARBETSSÄTT, ARBETSFORMER OCH LÄRMILJÖ 
En av grunderna för Introduktionsprogrammen är att utbildningen ska vara flexibel. I 

grunden innebär detta att varje elev har sitt eget individuella schema. 

Introduktionsprogrammen är uppdelade i fyra inriktningar varav tre erbjuds på Kunskapens 

hus; individuellt alternativ, språkintroduktion samt yrkesintroduktion. Varje elev har en 

klasstillhörighet, dock kan elever från de olika programmen läsa vissa kurser ihop. Extra 

anpassningar genomförs utifrån varje elevs individuella behov. Exempel på anpassningar är; 

arbete i mindre grupper, muntliga prov och digital uppläsning av material.  Flera elever har 

åtgärdsprogram.  

Studie och yrkesvägledaren har arbetat med eleverna med fokus på elevernas framtid både 

genom klassrumsbesök, men också genom individuella samtal. Inom 

introduktionsprogrammen siktar eleverna oftast på att gå vidare mot ett nationellt program 

eller en yrkesutbildning inom vuxenutbildningen. 

På Processtekniska Gymnasiet sker arbetet genom en blandning av praktisk och teoretisk 

undervisning, praktiskt framför allt inom de karaktärsämnen som finns på skolan. I och med 

att klasserna är relativt små förekommer anpassningar på gruppnivå, men även individuellt. 

Extra anpassningar genomförs regelbundet, det kan till exempel handla om 

provanpassningar, extra tid med resurs eller längre tid på uppgifter.  

Under läsåret har även en assistent varit kopplad till två elever, via deras hemkommuner. 

Elevhälsan träffas på torsdagar och flera elever har åtgärdsprogram. En specialpedagog och 

en socialpedagog är på Processtekniska Gymnasiet på deltid och elevhälsan fokuserar på att 

arbeta förebyggande. Socialpedagogen arbetar med gruppdynamik men även med 

temadagar. Detta har dock inte kunnat genomföras som planerat under våren på grund av 

Covid-19.  

En studie och yrkesvägledare är kopplad till Processtekniska Gymnasiet och är på plats två 

gånger i veckan. Studie och yrkesvägledaren arbetar kontinuerligt med eleverna kring 

pågående utbildning, men även med hur eleverna ska tänka inför framtiden. Hon är även ute 

och informerar och diskuterar klassvis.   

2.4 NORMER OCH VÄRDEN 
Under vårterminen 2020 påbörjades ett arbete mot att införa ett elevråd på 

Introduktionsprogrammen. Tyvärr sköts detta på framtiden i och med Covid-19. Eleverna har 

dock inflytande i de olika kurserna, bland annat genom att påverka examinationsuppgifter 

och klassrumsupplägg. En gång per termin medverkar även elevrepresentanter från 

Introduktionsprogrammen på samverkansmöten där andra elever, lärare och skolledning 

också deltar.  
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I slutet av varje läsår utvärderas skolåret i en enkät. Även en enkät med fokus på trygghet 

och studiero genomförs. På Processtekniska Gymnasiet utvärderas också enskilda kurser för 

att man systematiskt ska kunna arbeta med förbättringar. Varje måndag genomförs klassråd 

på där samtliga elever deltar.  

Varje år upprättas en handlingsplan mot kränkande behandling. Vid uppstarten till läsåret 

genomförs även aktiviteter med syfte att öka gemenskapen inom gruppen. Socialpedagog är 

ibland med i klasserna för att öka tryggheten och trivseln. Elevhälsan arbetar förebyggande 

med att öka tryggheten och trivseln genom att analysera enkäten som genomförs i slutet av 

varje läsår. Resultatet har varit bra på senare tid. I och med att skolan är relativt liten och 

klimatet är öppet så kommer synpunkter lätt upp till elevhälsan. Eftersom kommunens 

närvaroplan är anpassad efter grundskolan så har Processtekniska Gymnasiet arbetat fram 

en egen närvarotrappa med fokus på att frånvaro ska förebyggas, närvaro ska uppmuntras 

och att eventuell frånvaro ska hanteras snabbt. Två elever är representerade i skolans 

miljöronder.  

2.5 SAMVERKAN 
Under vårterminen har introduktionsprogrammen samverkat med IFO bland annat genom 

att informera om sin verksamhet. Inom yrkesintroduktion pågår även samverkan med 

näringslivet, främst gällande praktikplatser. Det finns en ansvarig på 

introduktionsprogrammen som har som del av sin tjänst att hålla kontakten med 

praktikplatserna och samordna kontakten mellan eleven, skolan och praktikplatsen.  

Introduktionsprogrammen har ett nära samarbete med IFO, vad gäller oro och förebyggande 

insatser kring elever. Föregående termin hade IM inte någon deltagare i SAMTIDIGT-

gruppen, en kommunövergripande grupp med syfte att stärka det förebyggande och 

främjande arbetet över förvaltningsgränser samt ta fram nya arbetssätt och arbetsformer för 

samverkan. Från och med höstterminen kommer biträdande rektor delta i dessa möten.  

Kontakten med vårdnadshavare är mycket viktig inom introduktionsprogrammen, både för 

att säkerställa elevernas pedagogiska och sociala situation. Ett nära samarbete genomförs 

därför med kontinuerlig kontakt via mentor och i förekommande fall via biträdande rektor. 

De flesta elever som kommer till introduktionsprogrammen kommer från Kungsmarksskolan. 

Denna kontakt har fungerat bra och förutom en överlämning i maj införs nu också ett 

uppföljningsmöte på hösten och ett på våren. Eleverna som kommer från Kungsmarksskolan 

erbjuds skuggning/skolbesök på våren tillsammans med introduktionsprogrammens 

samordnare. Innan sommarlovet erbjuds även ett introduktionssamtal för att eleven ska 

känna trygghet och känna till skolan innan höstterminen börjar. I samband med skolstart 

kallas alla elever på ett uppstartssamtal.  

När elever lämnar introduktionsprogrammen för att gå vidare till ett nationellt program eller 

om eleven byter kommun så genomförs en överlämning i förekommande fall. 

Överlämningen sker i regel antingen via specialpedagog eller via mentor.  

Flertalet elever på Processtekniska Gymnasiet kommer från andra kommuner vilket gör att 

det ibland behöver bedrivas samverkan över kommungränsen, i de flesta fall då med andra 
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skolor. Kunskapens Hus samverkar även med instanser inom kommunen såsom IFO. En 

mycket viktig del är samverkan med företag inom industrin. Naturligt så finns ett gott 

samarbete med Arctic Paper, men även med andra industrier för att säkerställa APL.  

Studiebesök genomförs kontinuerligt och i vissa fall kommer även industrikunnigt folk utifrån 

och föreläser för eleverna.  

Då många elever är över 18 år är kontakten mer begränsad vad gäller vårdnadshavare 

jämfört med andra skolor i kommunen. För elever under 18 år finns en kontinuerlig kontakt 

med vårdnadshavare samt genom utvecklingssamtal. De flesta som slutar på Processtekniska 

Gymnasiet går ut i arbetslivet. I de fall en elev byter skola så finns det strukturer kring hur en 

överlämning ska göras.  

3.0 NULÄGESBESKRIVNING 
Under året har fokus legat på svenska inom språkintroduktion på Introduktionsprogrammet. 

Eleverna har haft möjlighet till fler svensktimmar och tydligare gruppindelningar. Syftet har 

varit att öka måluppfyllelsen för eleverna samt att lättare kunna leda eleverna mot sina mål. 

Utfallet av detta fokusområde har blivit att sju elever har blivit behöriga att söka till 

nationella program, fyra har blivit behöriga att söka IMPRO-program och femton har blivit 

behöriga att söka yrkesutbildningar inom Komvux. De som kommit in på yrkesutbildningar 

kommer främst från språkintroduktion och har nått motsvarande SFI D-nivå eller svenska 

grund-nivå, vilket är antagningskraven för dessa utbildningar.  

Matematiken har dock inte fått lika mycket tid som svenskan. Därmed bör fokus under 

läsåret 2020/2021 förflyttas något från svenska till matematik. Färre elever ligger inför 

kommande läsår på en lägre kunskapsnivå i svenska än föregående år.  

Nationella prov genomfördes, dock i mindre omfattning än tidigare på grund av Covid-19 

pandemin. Inom svenska klarade totalt sju eleverna detta prov. Inom matematik klarade två 

godkända betyg och inom engelska fick 10 elever godkänt betyg.   

Under vårterminen övergick undervisningen till distans för eleverna på gymnasiet. 

Övergången var inte enkel, delvis på grund av att eleverna på introduktionsprogrammen inte 

hade en-till-en dator, men också delvis för att de tekniska kunskaperna saknades hos vissa. 

Genom att plocka in eleverna enskilt gick det dock bättre. Distansutbildningen var 

utmanande för många elever på introduktionsprogrammen. Många saknade den sociala 

tillvaron och hade svårt att förstå hur man skulle arbeta på distans. Detta gjorde att 

frånvaron ökade under perioden.  

Trivselenkäten visar att IM-eleverna i regel känner sig trygga på skolan (4,82 av 6). De flesta 

elever känner även att de får den hjälp de behöver utifrån sina förutsättningar (4,6 av 6).    

Från mars vårterminen 2020 bedrevs distansundervisning för eleverna på Processtekniska 

Gymnasiet på grund av Covid-19. Tack vare ett väl fungerande inkört system så gick 

övergången till digital undervisning bra. Undervisningen tillhandahölls via Microsoft Teams 

och lärplattformen It´s learning. Resultatet av detta blev att den tekniska kunskapen har ökat 

både hos personal och elever. Själva distansundervisningen gav blandat resultat; vissa elever 

ökade sin närvaro och sina resultat medan andra saknade gemenskapen och den sociala 
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kontakten. Sammanfattningsvis finns det positiva aspekter att ha med sig från 

distansundervisningen, samtidigt som det i nuläget inte går att helt ersätta undervisning på 

plats.   

Av de elever som gick ut årskurs tre på Processtekniska Gymnasiet år 2020 tog 12 av 13 sin 

gymnasieexamen. Dock delades totalt 33 F ut i alla klasser. Att fler elever ska nå alla mål bör 

därför ses som ett utvecklingsområde. Fler elever i årskurs ett och två fick betyget F än 

eleverna i årskurs 3.  

Nationella prov genomfördes ej på grund av Covid-19 och distansstudier.  

Under året har en yrkeslärare till anställts. Yrkeslärarna arbetar inte bara med 

gymnasieelever utan arbetar även på den yrkesutbildning inom vuxenutbildningen som ges 

på Processtekniska Gymnasiet.   

Under Covid-19 pandemin var tillgången till industridelen begränsad, men är vanligtvis god. 

Utemiljöerna för eleverna är begränsade till en uteplats då skolan ligger på ett 

industriområde.  

Enkäten kring trygghet och studiero visar att eleverna känner sig trygga samt att de flesta 

känner att de får det stöd de behöver i skolan utifrån sina förutsättningar.   

Skolans elevhälsoteam träffas regelbundet och det finns en kommungemensam rutin för hur 
mötet ska genomföras och dokumenteras. Fasta punkter för mötet är: Generella tendenser 
på skolan, Gruppnivå och Individnivå. Frånvaro/Närvaro tas upp en gång per månad. När 
skolpsykolog och logoped deltar benämns mötet ”Ärende-EHT”.  Skolpsykolog och logoped 
deltar 4-5 gånger/skola.  
 
Logoped deltar tillsammans med kommunens specialpedagoger i specialpedagogiskt nätverk 

4 gånger per läsår. På träffarna fokuseras utvecklingsfrågor och gruppen ansvarar för årlig 

revidering av språkplan.  

Hälsosamtal utförs av skolsköterska i åk 1 på gymnasiet. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling syftar till att ge alla elever möjligheter 

att lyckas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Planen omarbetas i början av 

vårterminen av elevhälsan på skolorna. 

4.0 ANALYS 
Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att göra en analys och bedömning av 

verksamhetens kvalitet i relation till de nationella målen. Fokus ska ligga på att förstå och 

fokusera på det verksamheten kan påverka och utveckla framåt. 

4.1 JÄMFÖRA 
Genomströmningen och närvaron på Introduktionsprogrammet var inför föregående läsår 

mindre bra. Några utvecklingsområden under läsåret var därför att skapa en ny organisation 

i ämnet svenska, fokusera på yrkesämnen samt att utveckla samarbetet med näringslivet. 

Jämfört med förra året ökar i år genomströmningen. Här kan ett par tydliga samband lyftas 

fram. En tydligare uppdelning och mer fokus på svenskan blev lyckat, men också att fler 
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elever behövde mer tid på sig för att uppnå målen, vilket de ha fått under året. Tyvärr 

presterar eleverna sämre i matematik, vilket kan vara en effekt av stort fokus på svenskan. 

35% av eleverna på Introduktionsprogrammet hade oroande frånvaro under läsåret. En 

förklaring till detta ligger i distansarbetet, men också på att implementeringen av 

närvarotrappan förhindrades av distansarbetet. Det är tydligt att stor frånvaro leder till låg 

måluppfyllelse. Närvaroarbetet är därför ett pågående fokusområde.  Skolan har varit noga 

med att söka upp frånvarande elever. Ytterligare en anledning som kan skönjas är att många 

elever som går på introduktionsprogrammen lider av trauman eller andra typer av psykisk 

ohälsa. Elevhälsan har här en viktig roll och kommer framöver arbeta mer förebyggande.  

Det fokus som finns på yrkesämnen och samarbete med näringslivet har också det fungerat 

relativt bra, framför allt tack vare ett gott samarbete med vuxenutbildningen. Inom IM har 

en person fått i uppgift att ta kontakt med näringslivet för att bland annat ordna 

praktikplatser för eleverna. Detta har fungerat bra.  

Det är svårt att hitta några tydliga skillnader mellan pojkar och flickor, resultaten ligger på en 

liknande nivå. Pojkar är överrepresenterade på Introduktionsprogrammet.  

Det finns flera anledningar till att elever går på Introduktionsprogrammet. Elever kan vara 

nyanlända, ha hög tidigare skolfrånvaro, ha inlärningsproblem med mera. Problematiken 

tenderar att skilja sig åt beroende på om bakgrunden är svensk eller utomsvensk. De 

utomsvenska eleverna har oftast språkliga problem, men kan komma från en lång 

skolbakgrund. Vad gäller de svenskfödda eleverna är ofta problemen omvända; inga 

språkliga problem men oftast finns en problematisk skolbakgrund. Detta kan ibland leda till 

gruppkonstellationer där studiemotiverade elever möter omotiverade elever. 

Jämfört med skolstarten 2019/2020 minskar antalet elever på IM detta läsår. Det beror 

främst på att antalet nyanlända som kommer till Munkedal har sjunkit. Vad gäller elever som 

kommer från grundskolan så är antalet något lägre; 24 stycken 2019 jämfört med 19 stycken 

2020.  

Måluppfyllelsen i årskurs 3 på Processtekniska Gymnasiet var under läsåret 2019/2020 god. 

Däremot nådde för få elever överlag på skolan målen i individuella kurser. Av detta kan 

slutsatsen dras att insatser sattes in för sent. I årskurs 3 fick eleverna det stöd de behövde i 

högre grad än eleverna i de lägre årskurserna. Därmed behöver insatser sättas in tidigare, 

främst via elevhälsan, men också från de undervisande lärarna med stöd av elevhälsan. 

Detta kan göras i form av anpassningar på individnivå, men en plan finns att införa 

anpassningar på gruppnivå för att därmed även öka betygen för de elever som ligger högre i 

betygsskalan. Fortsatt arbete mot vårdnadshavare är även det av högsta vikt för att öka 

måluppfyllelsen. 

Information om moment som eleverna ligger efter med ges till eleverna via plattformen It´s 

Learning. Dock bör detta också förtydligas genom att en gemensam struktur används av alla 

lärare. Det skulle öka tydligheten för eleverna ytterligare.  

Undervisningen behöver fortsatt bli mer praktisk då eleverna har antagits till Processtekniska 

Gymnasiet med åtta betyg i och med att det är en yrkesutbildning. Ämnen som varit svåra 
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för eleverna är ofta naturorienterande ämnen. Många elever som antas till Processtekniska 

programmet saknar betyg i teknik, kemi, biologi eller fysik. Det gör att de får svårt att 

tillgodogöra sig undervisningen på ett bra sätt och leder till att lärarna får lägga mycket tid 

på att orientera eleverna i respektive ämnen. 

Totalt har frånvaron under året på Processtekniska Gymnasiet legat på 8%. Vid en närmare 

analys syns att det främst är några elever som gjort att siffran ligger så högt. 

Implementeringen av frånvarotrappan gjordes i början vårterminen 2020, men måste 

aktualiseras igen och ständigt arbetas med då kontinuiteten påverkades av distansarbetet. 

Elevhälsan är numera också mer fysiskt på plats vilket bör leda till lägre närvaro och 

snabbare insatser vid både hög närvaro och nedåtgående skolresultat.  

De åk tre elever som gick ut 2020 har bättre resultat än de övriga årskurserna. 

Anledningarna till detta kan vara flera; grundförståelsen kring naturvetenskapliga/tekniska 

ämnen har varit större i denna årskurs men det har också funnits ett större fokus på 

stödinsatserna för de äldre.  

En del elever tycks också ha svårt att tillgodogöra sig yrkesämnen, men trots det presterar de 

bra på sina APL-platser. En slutsats kan därmed vara att yrkesämnena behöver göras mer 

praktiska än teoretiska. Detta arbete är påbörjat och resultatet bör skönjas i framtida 

årskurser.    

Majoriteten av eleverna på Processtekniska Gymnasiet är pojkar. Det är därmed svårt att se 

ett tydligt mönster mellan pojkars och flickors resultat. I ett perspektiv bakåt har dock flickor 

ofta haft bättre resultat. Detta kan bero på att kulturen på skolan har varit ”grabbig” och att 

andra värden än skolresultat har varit viktiga för eleverna. Skolan arbetar numer 

förebyggande för att skapa en sammanhållning i grupperna där det inte ska spela någon roll 

vilket kön man har, varifrån man kommer, eller vilka hemförhållanden man har. 

Socialpedagogen har här en viktig roll.  

Det går även att se att resultaten för närvarande elever är bättre än för elever med hög 

frånvaro. Detta kan naturligtvis bero på att man inte tillgodogör sig undervisning hemifrån. 

Det är därför mycket viktigt att arbeta närvarofrämjande.  

Elever med utomsvensk bakgrund är representerade på skolan. Ju mer svenska de kan, desto 

lättare har de att tillgodogöra sig yrkesämnena. Förklaringen här ligger förmodligen i att 

språket inom yrkessvenska är mycket tekniskt, vilket gör det svårare för en person som har 

ett mindre ordförråd. Dessa elever får särskilda anpassningar, bland annat genom att en i 

personalen talar deras hemspråk.  

4.2 TOLKA OCH FÖRKLARA 
Elevhälsan behöver arbeta mer förebyggande för att kunna minska frånvaron, då det är 

tydligt att närvaro och måluppfyllelse är nära sammankopplade.  

Det är av största vikt på Introduktionsprogrammen att ha fungerande grupper där personal 

är ständigt närvarande. Detta beror på att man kan ha vitt skilda mål och dessutom olika 

scheman när man börjar på introduktionsprogrammen.  
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Många elever som börjar på Kunskapens Hus har tidigare i sin skolgång känt sig utanför av 

olika anledningar. I många fall går det bättre på introduktionsprogrammen än på 

grundskolan. En förklaring till detta kan vara att eleven får gå i ett mindre sammanhang med 

andra elever som känner på samma sätt. Att bli del av en grupp innebär för dessa elever att 

de kan fokusera mer på skolarbetet än de sociala förhållandena.  

Grupperna inom introduktionsprogrammen är sällan så integrerade som hade varit önskvärt. 

Det beror på att eleverna ligger på olika nivå i svenska. Forskning visar att integrerade 

klasser kan öka måluppfyllelsen. Detta är någonting som introduktionsprogrammen kan 

arbeta mer med framöver, då det språkliga gapet minskar i och med att de nyanlända har 

ökat sin språkliga kompetens.  

Det är tydligt att ju snabbare och ju mer individanpassade anpassningarna är, desto bättre 

går det för eleverna. Man kan också se att lärarna behöver använda en mer likvärdig struktur 

i sitt upplägg för att eleverna lättare skall kunna tillgodogöra sig information inom de olika 

kurserna. Ett exempel här är att trygghet och studiero har blivit bättre då alla lärare 

använder samma regler i sina klassrum.  

I början av varje termin har elevhälsan klasskonferens för att så tidigt som möjligt upptäcka 

eventuella elever som är i behov av särskilt stöd. En tydligare struktur av elevhälsan och en 

närvarande lärarkår i elevhälsan leder till bättre och snabbare anpassningar. Det är dock 

viktigt att inte se elevhälsan som enda sättet att förbättra för en elev. För att få till det på 

bästa sättet för eleverna behöver varje personalgrupp vara beredd att ingripa på det sätt 

som är bäst utifrån de arbetsuppgifter man har.   

4.3 PROBLEMATISERA OCH KRITISKT GRANSKA 
För att utveckla introduktionsprogrammen skulle pedagogerna behöva mer kunskap kring 

hur arbetet i klassrum, där kunskapsnivån är olika mellan eleverna, på bästa sätt ska läggas 

upp. Det finns forskning som tyder på att ett kunskapsmässigt varierat klassrum kan påverka 

eleverna i positiv riktning, men här behöver vi sätta oss in mer i forskning och arbeta med 

ökad undervisningskvalitet.  

Eftersom eleverna läser vitt skilda ämnen och lärarna har många men olika kompetenser så 

finns det för få naturliga mötesplatser för lärarna att arbeta med kollegialt lärande. Detta 

behöver utvecklas för att inspirera lärarna, men också för att få en samstämmig bild av 

eleverna gentemot elevhälsan. Ärenden som lärarna tillsammans kan lösa kommer ofta till 

elevhälsan vilket tar tid från det kollegiala lärandet.  

Andelen elever som har behövt fyra eller fem år för att ta sig igenom 

Introduktionsprogrammet är hög. Anledningen är att dessa elever kom som helt nyanlända 

till IM, ofta utan eller med en mycket kort skolbakgrund. Ett till synes dåligt resultat kan 

därmed vara ett mycket bra resultat. Enligt forskning tar den mellan fem och sju år att få ett 

svenskt skolspråk om man har en god skolbakgrund. 

De två eleverna som har slutfört Introduktionsprogrammet och en yrkesvuxutbildning efter 5 

år har inte haft uppehållstillstånd och därmed varit inskrivna på IM hela tiden. 
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Eleverna på introduktionsprogrammen behöver även öka sin IT-kunskap. Höstterminen 2020 

kommer eleverna därför ha tillgång till varsin dator, men de behöver även undervisas 

kontinuerligt kring detta. Det finns i nuläget inte någon lärplattform på 

introduktionsprogrammen, men under höstterminen 2020 kommer lärplattformen Unikum 

utprovas på Kunskapens Hus.  

Den analys som gjorts ovan är främst baserad på erfarenheter, men även forskning, till 

exempel vad gäller elevhälsans roll. Elevhälsan går under höstterminen 2020 en utbildning 

med fokus på att arbeta mer förebyggande i enighet med kommunens Strategiska plan.  

För att få elever att vara förberedda på utbildningen behöver kontaktnätet med 

upptagningsområdets studie och yrkesvägledare utvidgas och bli mer kontinuerligt. Det vore 

fördelaktigt att elever som startar på Processtekniska programmet har med sig de grunder 

som krävs för en väl fungerande utbildning. Dessutom behöver elevantalet utökas framöver 

och en ingång via studie och yrkesvägledare är därmed också nödvändig.  

Vad gäller andraspråkselever och deras svårigheter med att ta till sig den tekniska svenskan 

så kan man resonera på flera olika sätt vad gäller aktuell forskning. Det finns idag forskning 

som pekar på att handledning på svenska kan vara minst lika bra som handledning på 

hemspråk. På Processtekniska Gymnasiet kan detta vara ännu viktigare, då det använda 

språket inom yrket till övervägande del just är svenska.  

Det finns tydliga vägar att gå för att arbeta mot högre måluppfyllelse. Vi behöver strukturera 

elevhälsan, samarbetet mellan elevhälsan och lärare samt utöka och ha en gemensam 

struktur mellan lärare och ut mot eleverna.  

5. UTVECKLINGSPLAN 
Inför kommande läsår behöver mer fokus läggas på ämnet matematik på IM-programmen. 

En tydlig pedagogisk struktur behöver läggas upp och matematiklärarna behöver få verktyg 

för att kunna bedriva undervisningen på ett tydligt sätt.  

Närvaron behöver förbättras. Detta arbete är även det påbörjat och implementeringen av 

närvarotrappan fortsätter. En tydlig målsättning bör vara att närma oss det kommunala 

målet på 5% frånvaro. Verksamheten behöver delta i insatser kopplade till ökad närvaro i 

den Strategiska planen. 

Under våren och under nästkommande läsår kommer Introduktionsprogrammet utveckla 

det systematiska kvalitetsarbetet genom att arbeta med och implementera Skolverkets 

riktlinjer för studieplaner. Att undersöka andelen elever som ligger i fas har varit ett eftersatt 

område. Under kommande läsår har verksamheten som mål att mäta progression och om 

eleven är i fas en gång per månad och detta resultat ska sedan jämföras med studieplanerna. 

Eleven ska vara central i detta arbete och de ska känna sig som agenter i sin egen skolgång. 

Utvecklingsarbetet sker med hjälp av Skolverket. 

Elevhälsans struktur ska bli bättre och elevhälsan bör arbeta mer förebyggande. Under 

läsåret 2020 går delar av elevhälsan på en elevhälsoutbildning som en insats i Strategisk 

plan.  
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Vidare behöver språkstöd och studiehandledning på svenska utvecklas, en insats kopplad till 

den övergripande Strategiska planen. 

IT-kompetensen hos elever och personal behöver bli bättre. Förutsättningar för detta är att 

de har mer tillgång till datorer och en fungerande lärplattform. IKT-pedagoger deltar i 

satsning enligt Strategisk plan. 

Konkurrensen om eleverna har blivit större de senaste åren. Processtekniska Gymnasiet är 

kommunens enda kommunala nationella program och behöver arbeta proaktivt för att öka 

söktrycket till programmet, genom en egen hemsida, marknadsföringsinsatser samt större 

nätverkande med grundskolorna i regionen. Möjligheter till fler gymnasieprogram inom 

området behöver ses över.  

VUXENUTBILDNING 

 

2.0 UTVECKLING OCH LÄRANDE 

2.1 RESULTAT 
I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla utvecklar en hållbar livsstil  

 

 

TRYGGHET OCH TRIVSEL 
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Skalan på enkäten gick från 1-6 där 1 stod för ”Stämmer inte alls” och 6 stod för ”stämmer helt”. 

2.2 ORGANISATION 
Kunskapens Hus organiserar all vuxenutbildning i Munkedals kommun. Där ingår SFI 
(Svenska För Invandrare), grundkurser, teoretiska gymnasiekurser, Uppdragsutbildning, 
Lärlingsutbildning och Yrkesvux. Dessutom är Kunskapens Hus ansvarig för kommunens 
aktivitetsansvar. 

Den samlade personalgruppen är 55 personer. All personal arbetar inte enbart mot 
vuxenutbildningen utan är integrerade i övrig skolverksamhet som bedrivs under 
Kunskapens hus, vilket möjliggör att behörigheter inom ämnen kan fyllas inom olika enheter. 
Det finns en flexibilitet inom organisationen vilket gör att man kan rikta resurser åt enheter 
där det är extra stort tyck 

Klasstorlekarna inom vuxenutbildningen varierar beroende på kurs eller program, men 
överstiger inte 25 personer. Inom yrkesutbildningar är klasstorlekarna ofta mindre, för att 
kunna tillgodose den praktiska undervisningen på ett bra sätt.  

Elevgruppen kommer från många olika bakgrunder, men tack vare de möjligheter som finns 
på Kunskapens Hus ges goda möjligheter att arbeta mot kommunens övergripande mål att 
alla ska vara/bli anställningsbara. Häri ligger även utmaningen för vuxenutbildningen; att 
antigen hjälpa elever genom SFI eller teoretiska ämnen för att få dem vidare ut mot 
anställningsbarhet eller leda dem genom yrkesutbildningarna mot direkta anställningar. 

All verksamhet på Kunskapens Hus är en del i de flesta av utvecklingsprocesserna som 
beskrivs i Strategisk plan. 

2.3 ARBETSSÄTT, ARBETSFORMER OCH LÄRMILJÖ 
Inom vuxenutbildningen bedrivs stor del av undervisningen på plats. Eleven förväntas dock 

arbeta hemifrån mellan lektionstillfällen. Några kurser, till exempel matematik och 

naturkunskap, erbjuds på distans.  

En specialpedagog är kopplad till enheten Kunskapens Hus och är tillgänglig för handledning 

på vuxenutbildningen till 20%. Då ingen elevhälsa förekommer inom vuxenutbildningen görs 
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anpassningar av lärare i de fall de anses behövas. Sådana anpassningar kan till exempel vara 

längre tid vid prov eller extra handledningstid.  

Två studie och yrkesvägledare är kopplade till vuxenutbildningen. En av dem arbetar mot 

grundkurser, medan den andra arbetar mot yrkesutbildning och teoretiska kurser. Studie 

och yrkesvägledarna arbetar nära den pedagogiska personalen för att ge eleverna bästa 

möjliga hjälp. Det finns flera vägar att ta från yrkesutbildningen; en del planerar att fortsätta 

vidare på högskolor och universitet, medan andra siktar på att gå ut direkt i arbetslivet.  

Varje år genomförs en mitterminsutvärdering och en slutkursutvärdering inom varje kurs. 

Syftet med dessa utvärderingar är att ständigt förbättra undervisning, kursmaterial etc. Varje 

läsår genomförs även en enkät där trygghet och studiero utvärderas. Denna genomförs på 

alla enheter inom Kunskapens hus.  

2.4 NORMER OCH VÄRDEN 
Vuxenutbildningen ska förmedla sådana kunskaper som utgör den gemensamma 

referensramen i samhället och som utgår från de grundläggande demokratiska 

värderingarna och de mänskliga rättigheterna. Detta arbete är en del av de olika kurserna.  

Inom vuxenutbildningen finns ingen elevhälsa, dock finns en plan mot kränkande behandling 

som alla elever skall vara medvetna om. Elevinflytande och demokrati är en viktig del inom 

de olika utbildningarna, till exempel genom att låta eleverna aktivt påverka hur de olika 

kurserna skall examineras, men även genom att ha kursrepresentanter på de 

samverkansmöten som genomförs varje termin. 

Eleverna inom SFI har i trygghetsenkäten svarat att det känner sig trygga på skolan (5,47 av 

6) och de bedömer även att de till stor del får den hjälp de behöver utifrån sina 

förutsättningar (4,7 av 6). När det gäller trygghet och studiero visar den enkät som 

genomförts att elever i regel känner sig trygga inom hela vuxenutbildningen (5,63 av 6). 

Resultatet är högt även när det gäller att få den hjälp och det stöd som krävs utifrån 

förutsättningar (5,18 av 6).  

2.5 SAMVERKAN 
Samverkan genomförs med diverse aktörer. Inom yrkesutbildningarna är ett nära samarbete 

med näringslivet mycket viktigt. Genom detta samarbete får eleverna möjlighet till APL och 

ett nätverk som kan leda till arbete efter genomförd utbildning. Även arbetsförmedlingen är 

en viktig aktör, inte minst för de elever som går Svenska för Invandrare. Ett nära samarbete 

med Lysekil och Sotenäs bedrivs sedan tidigare. Från 2021 kommer även Tanum och 

Strömstad vara del av detta samarbete. Detta kommer leda till fler utbildningsmöjligheter 

för Munkedals kommuninvånare.  

Det är sällan vuxenutbildningen lämnar över elever mellan skolor. I de fall det görs spelar 

studie och yrkesvägledare samt kursläraren en viktig roll.   

3.0 NULÄGESBESKRIVNING 
Inom SFI har 75 elever deltagit under förra läsåret. Av dem läser 50 elever kvar. SFI är 

uppdelat i fyra delkurser; A, B, C och D. Under perioden har 12 elever hoppat av. 
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Anledningen till avbrotten har varit av varierande karaktär, till exempel arbete och bristande 

progression. Storleken på grupperna har varierat, men under övervägande period har det 

under föregående läsår inte varit någon kö till kurserna. Under året har ingen elev gått 

igenom alla fyra delkurser, men åtta elever har slutfört delkurs D.  

Nationella prov genomförs inom SFI. Det finns inte några resultat som avviker från betygen, 

däremot är det tydligt att eleverna har lättare för att genomföra läsa och höra delarna än 

skrivdelen.  

Liksom övriga enheter på Kunskapen hus arbetar lärarna även på andra enheter inom 

organisationen. Fem lärare är kopplade till SFI och ansvarar för olika nivåer.  Dessa lärare 

ingår tillsammans med övriga komvuxlärare i ett arbetslag. Två lärare har inte behörighet. 

För att få ut SFI eleverna i utomhusmiljöer och ge dem möjlighet till att träna svenska var 

planen inför höstterminen 2020 att elever skulle få möjlighet att arbeta mer praktiskt genom 

att till exempel delta i trädgårdskurser. Detta blev dock framskjutet på grund av Covid-19- 

pandemin. I nuläget pågår arbetet i mindre grupper i klassrummen.  

Enskilda kurser inom Vuxenutbildningen som under läsåret har erbjudits är svenska som 

andraspråk, svenska 1, 2 och 3, engelska grund, engelska 5 och 6, matematik grund, 

matematik 1,2,3 och Naturkunskap. Totalt har 168 elever påbörjat dessa utbildningar under 

läsåret. Då räknas inte flexkurserna matematik och naturkunskap in eftersom de har haft en 

flexintagning som kan ha påbörjats innan ht-2019.  

Vid kursstart avbryter i regel ett antal elever sin utbildning. Detta beror ofta på att de får 

jobb, ändrad hemsituation etc. Måluppfyllelsen har dock varit relativt god inom kurserna. 

Liksom övriga enheter så arbetar personalen även i de enskilda kurserna också på andra 

enheter inom Kunskapens Hus. Det finns inget krav på nationella prov inom 

vuxenutbildningen (undantaget SFI), men i de fall de genomförts så har korrelationen mot 

slutbetyg varit god.  

Naturkunskap och matematik har varit flexkurser där handledning på distans har erbjudits. 

Övriga kurser har haft lektioner på plats fram till våren 2020 då all undervisning inom 

vuxenutbildningen var på distans i och med Covid-19. Inom vuxenutbildningen förväntas 

eleverna dock arbeta hemma på deltid. Övergången till distans gick relativt smärtfritt då 

lärplattformen It´s learning redan användes. Gruppstorlekar varierar beroende på kurs. Alla 

som arbetar med enskilda kurser är behöriga i sina ämnen.  För de som slutför sina kurser får 

de flesta ett E eller högre.  

Kompetensen hos yrkeslärarna är god. Av de som arbetar inom yrkesutbildningen kommer 

många från tidigare arbete inom de yrken de undervisar. Lärmiljöerna är väl anpassade till 

de kurser som ges. Kurserna är både teoretiska och praktiska. De praktiska delarna övas 

både på plats på skolan och genom att eleverna har arbetsplatsförlagd utbildning. 

När det gäller trygghet och studiero visar enkäten som genomförs varje år att elever i hög 

utsträckning känner sig trygga inom vuxenutbildningen, 5,63 av 6. Många av eleverna uppger 

också att de får det stöd som krävs för att klara utbildningen, 5,18 av 6.  
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4.0 ANALYS 
Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att göra en analys och bedömning av 

verksamhetens kvalitet i relation till de nationella målen. Fokus ska ligga på att förstå och 

fokusera på det verksamheten kan påverka och utveckla framåt. 

4.1 JÄMFÖRA 
Inför läsåret 2019/2020 hade vuxenutbildningen identifierat tre större områden där 

verksamheten tidigare varit mindre framgångsrik: förhindra avhopp, arbeta med 

samhällsorientering samt att få ut fler kvinnor i arbetslivet. Det sattes också upp fyra mål 

inför läsåret 2019/2020; mer samhällsorientering, fler kurser som attraherar alla, 

sambedömning och samarbete mellan vuxenutbildningen och introduktionsprogrammen 

samt fokus på praktik och APL-platser.  

Resultatet har varit varierande, en del beroende på distansarbetet under våren. Det är 

fortfarande avhopp, men många avbryter av innan kurserna börjar. Detta kan ha positiva 

anledningar, till exempel att eleverna fått jobb. Inom SFI har extra arbete lagts på 

samhällsorientering, framför allt för elever som är utsatta på det sättet att de inte har en del 

i samhällslivet. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser av detta arbete. Skolan arbetar 

ständigt med att hitta utbildningar som kan vara attraktiva för båda könen. Det korrelerar 

med fler kurser som passar alla. Genom att både fokusera på detta på plats, samt genom att 

samarbeta över kommungränserna så är verksamheten på god väg. Det var vissa problem 

med praktik och APL-platser under Covid-19 nedstängningen. Dock är arbetet pågående.  

Inom SFI är det tydligt att elever som har hög närvaro når sina resultat snabbare. Under 

skolstängningen under Covid-19 pandemin blev det tydligt att elever, framför allt inom de 

lägre nivåerna SFI A och B, hade svårigheter att arbeta på distans. De tycktes sakna den 

fysiska närvaron och den svenska de gick miste om i samspelet med läraren och de andra 

eleverna. En vidare analys är att ju längre skolbakgrund eleverna inom SFI har sedan tidigare, 

desto lättare har de att tillgodogöra sig svenskundervisningen. Intressant är också att om 

eleverna har längre skolbakgrund från lång tid tillbaka (dvs att de var länge sedan de läste) så 

verkar detta vara jämförbart med att ha en kortare skolbakgrund i många fall. 

Elever inom SFI kombinerar ibland SFI med annan verksamhet såsom praktik eller arbete, 

vilket också tycks påverka resultatet negativt. Äldre elever har ofta svårare att tillgodogöra 

sig SFI-undervisningen än yngre.  

Inom enskilda kurser finns det också en tydlig koppling mellan att vara närvarande inom 

kursen och lyckas. Denna aktivitet kan vara såväl digital som fysisk. För att eleverna inom de 

enskilda kurserna ska lyckas är dock en tydlig flexibilitet hos lärarna och individanpassning av 

största vikt. Flexibiliteten är mycket viktig för att hänsyn skall tas till att elever kan ha 

schemakrockar inom vuxenutbildningen samt att vissa behöver kombinera utbildning med 

arbete.  

Inom språk, och då framför allt svenska som andraspråk, gjorde distansundervisningen att 

många elever fick svårt att genomföra sin utbildning jämfört med tidigare. Språk kräver 

interaktion och hjälpmedel från lärare. Flera elever hade riktigt svårt att jobba via distans 
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och fler hade förmodligen nått betyg om undervisningen varit på plats. Detta trots att 

lärarna arbetade hårt för att göra distansundervisningen lyckad. Det positiva man kan ta 

med sig är dock att distansutbildning och IKT-kompetensen har utvecklats under våren. 

En annan sak att ta med sig är att många elever ofta prioriterar svenskan framför till 

exempel engelska. Även i engelska har eleverna haft svårare än vanligt att nå 

kunskapskraven på grund av distansundervisning.  

Inom de enskilda flexkurserna har inte övergången varit lika svår som inom övriga kurser. 

Detta beror på att dessa kurser redan från början bedrivits på distans.  

Inom yrkesutbildningarna kan man se att sena antagningar inte är bra. Klassen blir ofta 

uppdelad och elever som startat tidigare kan tappa motivation i och med att upprepningar 

behöver göras.  

Inom några av yrkesutbildningarna, till exempel Svets arbetade verksamheten med extra 

svenskundervisning kopplat till yrkesbegrepp och fackspråk. Detta var en nödvändighet för 

att eleverna skulle kunna tillgodogöra sig den fakta och förståelse som krävts för att kunna 

erhålla de betygen de fick. Det suddade också ut den skillnad som förmodligen annars skulle 

ha varit mellan svenskfödda elever och utomsvenska elever. På de yrkeskurser där detta 

stöd inte har kunnat erbjudas (till exempel Processutbildningen), har det varit svårare för 

dem som har annat hemspråk än svenska.  

4.2 TOLKA OCH FÖRKLARA 
Inom SFI är det tydligt att närvaro är viktigt. Trots att lärarna har arbetat med lösningar på 

distans under Covid-19 nedstängningen så har det inte varit tillräckligt. En förklaring kan vara 

att den tekniska kompetensen inte har funnits hos eleverna. Utifrån detta kan det vara 

viktigt att lägga in mer utbildning kring IT inom undervisningens ram för eleverna. Dock är 

det tydligt att det skiljer sig beroende på hur långt man har kommit i sin svenska, samt vilken 

skolbakgrund man har. Det är tydligt att flexibilitet och individualisering är viktigt inom SFI.  

Närvaron är en betydande faktor även inom de enskilda kurserna, framför allt när det gäller 

de språkliga ämnena. Tack vare en väl fungerande undervisningsplattform (It´s learning), 

lyckades eleverna ta sig igenom distansundervisningen på ett lyckat sätt i de flesta ämnen.  

Inom yrkesutbildningarna är en autentisk undervisning mycket viktig, och dessa miljöer finns 

på Kunskapens Hus och även på skolans samarbetspartner Arctic Paper. Tack vare detta har 

även APL kunnat genomföras på ett väl fungerande sätt, fast vissa APL platser inte tagit emot 

elever under pandemin.    

Över hela vuxenutbildningen har lättillgängliga och aktiva lärare varit en framgångsfaktor. 

Lärarna har varit tillgängliga för eleverna i hög utsträckning. Eftersom Kunskapens Hus 

innefattar många skolformer kan god kompetens tillhandahållas. Flera av utbildningarna 

inom vuxenutbildningen på Kunskapens Hus har efterfrågat ett samarbete med 

specialpedagog. Detta har kunnat tillhandahållits till viss del, men då efterfrågan på 

gymnasiedelen varit stor så har tillgängligheten varit begränsad. Viss handledning har dock 

kunnat ges.  
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4.3 PROBLEMATISERA OCH KRITISKT GRANSKA 
Inom enheten pågår ett kontinuerligt arbete med att försöka få in så mycket svenskastöd 

som möjligt i de olika kurserna. Det är idag många elever med utomsvenskt ursprung som 

läser inom vuxenutbildningen. Ett samarbete mellan SFI-lärare och yrkeslärare har visat sig 

vara särskilt framgångsrikt och det finns forskning som stödjer att undervisning på svenska är 

mer framgångsrikt än tolkhjälp. Inom yrkesutbildningarna är detta mycket viktigt då eleverna 

kommer ut i ett yrkesliv där det övervägande arbetsspråket är svenska.  

Det tycks också vara så att vuxenutbildningen har gått från att ha elever med lång 

skolbakgrund och i vissa fall även god erfarenhet av arbetslivet, till elever med mindre 

skolbakgrund och mycket liten arbetslivserfarenhet. Skolan behöver därför vara mer 

anpassningsbar och fortsätta arbeta flexibelt och individanpassat. Inom detta område kan 

mer kunskap behöva inhämtas. Det arbetet är på god väg på Kunskapens Hus, men kan hela 

tiden förbättras. En nyckel här tycks vara att göra arbetet inom SFI och yrkesutbildningarna 

så praktiskt som möjligt. Ett samarbete med arbetsmarknadsenheten skulle även kunna vara 

fördelaktigt för dessa elever.   

5. UTVECKLINGSPLAN
Under läsåret 2020/2021 behöver vuxenutbildningen arbeta med att utveckla elevers IT-

kompetens.  

I övrigt skiljer sig målen mellan de olika utbildningarna på vuxenutbildningen. SFI behöver en 

gemensam plattform som alla grupper och lärare arbetar med kontinuerligt under året. 

Undervisningen behöver även för en del elever bli mer praktisk. Syftet med detta är att få 

eleverna att praktiskt lära sig svenska, men ytterligare ett syfte kan vara att få de elever som 

inte tidigare provat på yrkeslivet att få testa på delar.  

Ytterligare fokusområden inom SFI är att eleverna skall förbättra den skriftliga produktionen, 

bland annat genom genrepedagogik och språkstärkande arbetssätt enligt Strategisk plan.  

Samarbete med andra kommuner samt ett gott samarbete med arbetsförmedlingen och 

arbetsmarknadsenheten är andra prioriterade utvecklingsområden för verksamheten.  

Yrkesutbildningarna kommer att fokusera på att utarbeta en rutin för validering respektive 

prövning.  

Ett ökat kollegialt lärande inom enheten, i syfte att öka undervisningskvaliteten ytterligare 

samt få till ett samlat grepp kring bedömningsmatriser är också fokusområden kopplade till 

Strategisk plan. 

Fortsatt och fördjupat arbete samt samverkan med andra instanser kring ett aktivt arbete att 

nå ut till de som har rätt till utbildning inom vuxenutbildningen. 

Stor utmaning att överhuvudtaget starta befintliga och utveckla nya vuxenutbildningar till 

hösten 2021 på grund av det ekonomiska läget.  
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Sammanfattning Dunedine 

utvärdering 
(Helhetsbetygen är på en skala mellan 1–5, där 1 är lägsta betyg och 5 är högsta betyg) 

14 tjänstemän BUN har svarat - helhetsbetyg på dagen i snitt 3,4 

6 politiker BUN har svarat – helhetsbetyg på dagen i snitt 4 

3 tjänstemän IFO har svarat- - helhetsbetyg på dagen i snitt 4,3 

2 politiker VFN har svarat- helhetsbetyg på dagen i snitt 3 

Inom VFN, IFO samt politiker BUN är de flesta överens om att uppdraget från KF är helt 

uppfyllt, endast något undantag som tycker delvis. 

Tjänstemän på BUN skiftar mellan att tycka att uppdraget är uppfyllt till att det endast 

delvis är det. Argument som lyfts fram är att själva Dunedinrapporten lyftes fram väldigt 

lite på samverkansdagen och detta hade man önskat mer av, så att man hade fått 

samma som politikerna. 

Tankar för framtiden som lyfts fram från politiken: 
Mer satsning på stöd, socialpedagoger mm. Satsa tidigt. 

Upptäcka problem så tidigt som möjligt och koppla ett tydligt åtgärdspaket till det. 

Satsa mer pengar på det förebyggande arbetet och på familj/barn/elevprojekt. 

Fördjupad samverkan mellan nämnderna. 

Att det upparbetas en tydlig plan för att investera i unga. Långsiktiga mål och breda 

överenskommelser i politiken.  

Ta reda på vilka möjligheter vi har att agera tillsammans juridiskt och etiskt. 

Tankar för framtiden som lyfts från tjänstemännen: 
Fortsatt samverkan mellan förvaltningarna och nämnderna. 

Röd tråd- dvs fortsätta arbeta med samma frågor nästa gång vi ses, så att vi kommer på 

djupet och inte bara är på ytan. 

Strukturera samverkan ytterligare. 

Tydligare gemensam samsyn bör utvecklas- vilka mål har VI för barnet? Vad kan VI bidra 

med? 

Utveckla arbetet med samordnade insatser. 

Mer infor till vårdnadshavare och skolans personal kring vad IFO kan erbjuda. 

Regelbundna träffar - skapar tillit. 

Mer likvärdighet och koncerntänk behöver utvecklas. 
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Stegtrapp med åtgärder - gemensam 

Utökat samarbete – säkerställa att barn som ligger i ”no man´s land” fångas upp - 

gemensamt uppdrag. 

Diskutera glappet mellan oss, hypotetiska dilemman mm - ges tid att skapa samsyn. 

Genomlysning av verksamhet ex familjecentral- när ska vi anmäla? 

Saknar formella rutiner- detta behövs. 

Problem när det kommer till pengar måste lösas. 

Arbeta mer förebyggande och främjande tillsammans. 

Gemensamt ansvar för barn och unga.  
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Munkedals kommun 
Datum 

2020-10-07 BOUN 2020-000138 
Sida 

2(2) 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Ansökan om bidrag avser en dagbarnvårdare med upp till sju barn. 

Ersättningsnivån för år 2020 till enskild pedagogisk verksamhet är 7 839 kronor per 

månad för barn som ej börjat skolan samt 2 523 kronor per månad för barn i 

skolålder. Beroende på beläggning och de inskrivna barnens ålder innebär det en 

ungefärlig kostnad på mellan 18 000 och 55 000 kronor per månad.  

Barnkonventionen 

Utifrån betänkande av statlig utredning som rör kvalitet i fritidshem och pedagogisk 

omsorg förordas inte utökning av pedagogisk omsorg. Istället ges förslag till 

lagändringar som ska syfta till att främja barns likvärdiga förutsättningar inför 

skolstart genom ökade kvalitetskrav samt etableringsstopp för denna 

verksamhetsform. Se bilaga.  

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Ekolek AB 

Liselott Sörensen-Ringi 

Mia Elofsson 

Ann-Sofie Kristiansson 
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Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 1 av 2 

Datum: 2020-10-07 

Bilaga 

Skollagen 

Utifrån Skollagen (8 kap 3–7 §§) är kommunen skyldig att erbjuda förskola till 

alla barn vars föräldrar arbetar, studerar eller om barnet har ett eget behov 

på grund av familjens situation. Kommunen ska även erbjuda allmän förskola. 

Plats på förskola ska ske inom fyra månader från det vårdnadshavare anmält 

önskemål om plats (8 kap 14 §). Plats hos dagbarnvårdare får inte erbjudas 

som alternativ till de vårdnadshavare som önskar förskola.  

I Skollagens 25:e kapitel regleras Annan pedagogisk omsorg. Annan 

pedagogisk omsorg är samlingsnamn för bland annat pedagogisk omsorg (dvs 

dagbarnvårdare), öppen förskola, öppen fritidsverksamhet mm. Det finns 

ingen skyldighet för kommuner att bedriva pedagogisk omsorg. Däremot ska 

kommunen sträva efter att ta skälig hänsyn till vårdnadshavares önskemål 

om verksamhetsform.  

Förskola och placering hos dagbarnvårdare är två helt skilda 

verksamhetsformer. 

Tillgång och efterfrågan 

Av samtliga ansökningar som rör barnomsorg i Munkedals kommun avser 

cirka 95 % förskola och 5 % önskad placering hos dagbarnvårdare. Det har i 

kommunen under många år varit en bra balans mellan tillgång och 

efterfrågan. Antalet dagbarnvårdare har tidigare legat ganska konstant på 

cirka sex personer. Om Ekolek utökar sin verksamhet till att omfatta fyra 

dagbarnvårdare har vi totalt åtta dagbarnvårdare i kommunen. Fyra i 

kommunal regi och fyra i enskild regi. 

Antal placerade idag samt aktuell kö (källa Tieto 2020-10-07): 

KDBV 

1 

KDBV 

2 

KDBV 

3 

KDBV 

4 

EDBV 

1 

EDBV 

2 

EDBV 

3 

EDBV 

4(ny) 

Antal 

idag 
5 5 3 3 6 6 9 0 

Ledigt 

idag 
0 0 2 2 0 0 0 5–6 

Kö 

idag 
0 0 1 2 0 0 4 0 
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Sida 2 av 2 

Lediga platser är beräknat utifrån riktmärke fem barn per kommunal 

dagbarnvårdare. Ekolek har även verksamhet för barn i skolåldern och därför 

något högre barnantal per dagbarnvårdare. Viss omplacering är planerad hos 

de enskilda om ny dagbarnvårdare beviljas.  

Sju av de placerade barnen börjar skolan HT 2021. 

KDBV-Kommunal dagbarnvårdare 

EDBV-Enskild dagbarnvårdare  

Övrigt 

Länk till betänkandet Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och 

pedagogisk omsorg som tjänsteskrivelsen hänvisar till under rubriken 

barnkonventionen: 

https://www.regeringen.se/49cca3/contentassets/7302f489bbde433b958beed

b7b1bdeff/starkt-kvalitet-och-likvardighet-i-fritidshem-och-pedagogisk-

omsorg-sou-202034 
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Från: Ann-Sofi Kristiansson
Till: Karin Atienza Cortes
Ärende: VB: Rättelse ansökan Ekolek Barnomsorg
Datum: den 8 oktober 2020 14:16:44
Bilagor: d07d23c1.png

Inkommen rättelse till ansökan beträffande barnens åldrar.
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Ann-Sofie Kristiansson
 
Barnomsorgssekreterare
Munkedals kommun
 
Telefon: 0524-181 46
E-post: ann-sofie.kristiansson@munkedal.se
Adress: Munkedals kommun, 455 80 Munkedal
 

 
 

Från: info@ekolekbarnomsorg.se <info@ekolekbarnomsorg.se> 
Skickat: den 8 oktober 2020 10:08
Till: Ann-Sofi Kristiansson <Ann-Sofie.Kristiansson@munkedal.se>
Ämne: Rättelse ansökan Ekolek Barnomsorg
 

 

Hej
 
Rättelse gällande vår ansökan så ansöker vi för åldrana  1-12år.

 

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

Victoria Hegårdh - Vice VD

 

Ekolek barnomsorg AB

Odonvägen 23

437 31 Lindome
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Tel. 031-160 609

Org:556861–0348

 

www.ekolekbarnomsorg.se

 

Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi
behöver för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du
vill veta mer om hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på:
Så här hanterar Munkedals kommun dina personuppgifter
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Barn och utbildningsförvaltningen 
 

BESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-10-07 

 

  

Beslut om avstängning från de frivilliga skolformerna september 2020 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2020-09-24 2609 I Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

3. Beslut om avstängning från 

gymnasieskola 2020-09-24 

 

Henrik Oleskog 2020-000027 
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Barn och utbildningsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-10-05 

Delegationsförteckning 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2020-09-29 2597 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2020-04-22 § 27 

punkt 5.1 - Avge yttrande på barn-

och utbildningsnämndens vägnar 

med undantag för kommunens mål 

och riktlinjer inom Barn- och 

utbildningsförvaltning 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000253 

2020-09-07 2527 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2020-04-22 § 27 

punkt 1.7 - Årlig plan mot 

kränkande behandling - 

Kungshöjdens förskola 

Anna Andersson 2019-000209 

2020-09-07 2526 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2020-04-22 § 27 

punkt 1.7 - Årlig plan mot 

kränkande behandling - Hedekas 

förskola 

Anna Andersson 2019-000209 

2020-09-07 2525 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2020-04-22 § 27 

punkt 1.7 - Årlig plan mot 

kränkande behandling 

Marie Enstedt 2020-000123 

2020-09-07 2523 I Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2020-04-22 § 27 

punkt 1.7 - Årlig plan mot 

kränkande behandling 

Hällevadsholms förskola 

Monica Andrésen 2020-000123 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2020-09-07 2521 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2020-04-22 § 27 

punkt 1.7 - Årlig plan mot 

kränkande behandling Dingle 

förskola 

Monica Andrésen 2020-000123 

2020-09-07 2520 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.5 - Avge yttrande på barn-

och utbildningsnämndens vägnar 

med undantag för kommunens mål 

och riktlinjer inom Barn- och 

utbildningsförvaltning 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2020-000076 

2020-09-04 2518 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2020-04-22 § 27 

punkt 1.7 - Årlig plan mot 

kränkande behandling  

Helena Karlsson 2019-000209 

2020-09-04 2516 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2020-04-22 § 27 

punkt 1.7 - Årlig plan mot 

kränkande behandling  

Helena Karlsson 2020-000123 
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Översiktsplan 2018  
Munkedals kommun 
Strategier och förslag för framtidens kommun 

Granskningshandling Översiktsplan 2018 har reviderats av: 

Projektledare:  
Mats Tillander, Senior Adviser Munkedals kommun  
Ika Mikaela Danielsson, Översiktsplanerare Munkedals kommun 

Konsulter: 
Amanda Leo, Arkitekterna Krook & Tjäder 
Gunilla Fasth, Fasth Kommunikation 

Ansvarig utgivare: Munkedals kommun 
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 Fortsatt planering 
Rullande planering 

Den översiktliga planeringen bör vara en kontinuerligt pågående process, där planeringen hålls 
levande genom fördjupningar och tillägg mellan mandatperioderna. Detta för att ständigt kunna 
uppdatera planen med nytt material i samband med aktualitetsprövningarna vart fjärde år. Även 
planeringsunderlaget bör hållas à jour genom kontinuerligt arbete, men behöver inte bli föremål 
för politisk behandling utan kan tillföras planen kontinuerligt. Detta sätt att arbeta med ÖP, 
”rullande översiktlig planering”, ligger i linje med det förslag till revideringar av PBL, ”En effektivare 
plan- och bygglovsprocess” (SOU 2013:34), som är under nationell behandling. 

Demokratisk process 

Som nämndes tidigare baseras ÖP18 i stor utsträckning på innehållet i ÖP14 som i sin tur baserades 
på ÖP10. Under utarbetandet av ÖP10 genomfördes en omfattande demokratisk process med 
rådslag där samhällsföreningar och bygdegrupper i kommunen var delaktiga i att formulera den 
gemensamma bilden av framtidens Munkedal. Dialogarbetet skedde kring frågeställningen: ”Hur 
kan vi tillsammans bibehålla och utveckla livskvalitén i vår bygd samt i kommunen som helhet?”  

Denna fråga är ständigt aktuell och bör beaktas även i fortsatt planering. Under samrådet och 
kommande utställning av ÖP18 vill kommunen fortsätta medborgardialogen med kommunens 
invånare, företagare och aktörer. Kommunen ser att det är särskilt viktigt att unga 
kommuninvånare kommer till tals i denna process. Munkedals framtid tillhör dagens barn och 
ungdomar! 
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Kommunala miljömål 
Utifrån Sotenäs, Munkedals och Lysekils visioner och miljöambitioner har en miljöpolicy tagits fram. 
Miljöpolicyn fungerar som ledstjärna för kommunens miljöarbete. I Sverige utgör miljömålen den 
miljömässiga delen av hållbar utveckling och är därmed en viktig del av Sveriges ansvar att uppfylla 
våra globala mål; Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vårt miljöarbete utgår 
ifrån de gemensamma miljömålen för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner. 

• Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via utbildning och information, erbjuda
invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt se demokrati, delaktighet och inflytande som
viktiga medel i arbetet med hållbar utveckling.

• Biologisk mångfald. Vi ska ha god kunskap om och kommunicera om kommunens naturmiljöer
samt ta hänsyn till värdefulla naturmiljöer vid planering och exploatering.

• God vattenstatus. Vi ska ha god kunskap om kommunens marina miljö, verka för en god marin
livsmiljö samt verka för en god grund- och dricksvattenförsörjning.

• Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska energiförbrukningen, verka för att andelen förnybar
energi ökar samt främja klimatsmarta transporter och kommunikation.

Kommunala folkhälsomål 
Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för 
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Mot bakgrund av det har kommunstyrelsen antagit 
en folkhälsoplan för 2018–2020 med utgångspunkt i lokala behov och prioriteringar. I denna 
formuleras utmaningar inför framtiden och områden vi särskilt bör uppmärksamma: 

Goda uppväxtvillkor 

• Fler elever som går ut grundskolan med fullständiga betyg.

• Fler elever som går vidare till eftergymnasial utbildning.

• Implementera Barnkonventionen i kommunens verksamheter.

• Utveckla kommunens arbete med förebyggande arbete för barn och unga.

Goda levnadsvanor

• Minskad andel i befolkningen med övervikt och fetma.

• Minskad alkoholkonsumtion bland unga.

• Utveckla kommunens arbete med goda levnadsvanor bland barn och unga.

• Utveckla kommunens arbete med goda levnadsvanor i socioekonomiskt svaga grupper.

Övriga kommunala mål 
• Attraktivt och varierat boende, goda kommunikationer, varierade fritidsaktiviteter, tillgång på

arbetstillfällen och bra service är grundläggande faktorer för att behålla en positiv
befolkningsutveckling.

• Centralorten Munkedal samt samhällena Dingle, Hällevadsholm och Hedekas har alla särskilda
utvecklingsförutsättningar att ta till vara. Centralorten ska vara kommunens servicecentrum.

• Tungenäset, med unika natur-, kultur- och fritidsmiljöer vid Gullmarn, är kommunens
viktigaste utvecklingsområden för boende.

• Kommunen ska bibehålla och utveckla en levande landsbygd. Möjligheterna för boende och
sysselsättning ska underlättas. Landsbygdsfrågorna ska ges stor tyngd vid planering och
beslutsfattande.
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• I Översiktsplanen och i all annan planering ska vikten av visuellt tänkande betonas. Det
offentliga rummet, grönstrukturer, form och arkitektur är några av flera framgångsfaktorer för
Munkedals kommun och ska därför ges stort utrymme. Mötesplatser ska värnas.

• Munkedals kommun ska verka att energianvändningen effektiviseras, den totala
energiförbrukningen minskar och användningen av alternativa, förnyelsebara energikällor öka.

Programförklaring 2020-2023 

Ledorden inför perioden 2019 ‐ 2022 i all kommunal verksamhet, samt i politiska beslut, skall vara 
delaktighet, inkludering, miljöhänsyn, respekt och samarbete. 

Följande mål för mandatperioden har inverkan på översiktsplanen: 

• Jordbruksmarken skall prioriteras för de gröna näringarna

• Ta fram möjlig mark för byggande och företagsetableringar

• Vara positiv till etablering och byggande av hyres och bostadsrätter

• Arbeta för bättre mobil‐ och bredbandstäckning i hela kommunen

• Arbeta för ökad användning av förnybar energi i kommunen

• Arbeta för utveckling av Bohusbanan

Hållbart Samhälle 
Hållbarhet 
Hållbart samhälle betyder att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (enligt den så kallade Brundtland-rapporten 
1987). Det kan antas vara en självklar målsättning för alla. Utöver de krav som ställs i plan- och 
bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) avseende hållbar utveckling, finns även Miljömål som gäller 
för planeringen. För närvarande gäller de nationella och regionala miljömålen som kompletterats 
med lokala miljömål. Kommunens målsättning är att strävan efter hållbar utveckling ska integreras 
i all verksamhet och på alla nivåer. 

Tre aspekter: socialt – ekonomiskt – ekologiskt 

Begreppet hållbarhet har preciserats till att omfatta hållbarhet ur social, ekonomisk och ekologisk 
synpunkt, vilka i ett långsiktigt perspektiv är ömsesidigt beroende av varandra. Dessa tre aspekter 
har bland annat sin grund i plan- och bygglagen (PBL) där de ingår i de allmänna intressen som 
ska beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse. Det är hur dessa tre dimensioner eller 
värden balanseras som i stor utsträckning avgör hur långsiktigt hållbara olika beslut är. 

Den ekonomiska aspekten betonades i ett tillägg till PBL 2007 med att ”en god ekonomisk tillväxt 
och en effektiv konkurrens skall främjas”. Därutöver anges i plan- och bygglagen, i likhet med 
miljöbalkens hushållningsprinciper, att ”en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och 
med energi och råvaror skall främjas”. 

Hållbar utveckling i Munkedal 

Vägledande principer för hållbar utveckling 

Hur kan vi då styra utvecklingen av kommunens fysiska miljö mot ökad hållbarhet? Översiktsplanen 
visar både på kommunens rika arv och på kommunens goda utvecklingsmöjligheter – för boende, 
näringsliv, infrastruktur, kulturupplevelser, friluftsliv mm. Grundläggande för planeringen är att se 
sambandet mellan inflyttning, bostäder, näringsliv, infrastruktur/service och hur dessa 
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förändringsintressen kan samspela till en hållbar helhet med övriga intressen, som natur- och 
kulturvård, friluftsliv, energieffektivisering, hälsa och säkerhet mm, inom kommunen och med 
omvärlden.  

Faktorer som på olika sätt påverkar de tre aspekterna av hållbar utveckling är ett större utnyttjande 
av kollektiva transporter, lägre energiförbrukning, bättre hälsa och säkerhet, samordnade 
samhällsinstallationer, ökad integration och jämställdhet, landsbygdsutveckling, friskare miljö, 
befolkningsökning mm. I kommande avsnitt i ÖP18 Del I redovisas strategier, riktlinjer och förslag 
som sammantaget beskriver kommunens syn på hur hållbarhet ska uppnås, och som ska utgöra 
vägledande principer i beslut om kommunens utveckling. 

Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad Barnkonventionen, innehåller bestämmelser 
om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen definierar barn som alla människor under 18 år. 
Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att leva och utvecklas och att barnets bästa alltid 
ska komma i första hand. Varje barn har rätt att respekteras, att växa upp i trygghet och i frihet 
från våld och övergrepp. De ska ges möjlighet att utrycka sina åsikter i frågor som berör dem och 
deras åsikter ska också beaktas. Barn har rätt till utbildning, social trygghet, skälig 
levnadsstandard, sitt eget språk, kultur och lek och fritid. 

Barnkonventionen består av 54 artiklar och tre tilläggsprotokoll som alla bildar en helhet, men 
artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. 

Artikel 2  
Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

Artikel 3 
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.  

Artikel 6 
Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

Artikel 12  
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt 
ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Barnets rättigheter 
ska nu enligt lag beaktas vid alla avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål 
och ärenden som rör barn. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt 
i all offentlig verksamhet. Lagen styr även barns medinflytande i frågor som rör den fysiskt byggda 
miljön, exempelvis vid planläggning samt ny- och ombyggnation av miljöer där barn frekvent 
kommer att vistas. 

Barnkonventionen i Munkedals kommun 
I Munkedals kommun är arbete med barns rättigheter en prioriterad fråga och en handlingsplan för 
implementering av Barnkonventionen har tagits fram. Genom handlingsplanen ska barns 
rättigheter stärkas i kommunen. Åtgärderna i handlingsplanen innefattar bland annat att öka 
kunskaperna inom organisationen när det gäller barns rättigheter så att vi har en gemensam 
kunskapsbas att stå på. Åtgärderna handlar också om att tydliggöra barns rättigheter i 
ärendehanteringen, ta fram en struktur för analys av beslut som rör barn samt att säkerställa att 
barn i särskilt utsatta situationer får sina rättigheter tillgodosedda.  

Barnkonventionen ska vara en ständigt levande och aktuell fråga i kommunen och vi har ett 
gemensamt ansvar i att prioritera frågorna och avsätta tillräckligt med resurser för att tillgodose 
barns rättigheter. Kommunens ambitionsnivå vad gäller att lyfta fram barnperspektivet i den 
pågående planeringen kommer att öka i det pågående arbetet med ny digital översiktsplan (ÖP40). 
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Förtätning och landsbygdsboende 
I Munkedals tätort och de tre större samhällena finns detaljplanerad 
obebyggd mark för bostäder och mindre, ej miljöstörande 
verksamheter, men det finns också möjligheter att förtäta i den mån 
efterfrågan finns, t ex i vissa av de delar som tidigare stördes av 
trafiken på gamla E6. Munkedals kommun är dock en utpräglad 
landsbygdskommun, och har i landsbygden också sin största potential 
för att kunna attrahera nya invånare. Vi ska fortsätta tillåta och stödja 
en utveckling även av landsbygden. Detta är en förutsättning även för 
tätorternas och centralortens utveckling och serviceunderlag. 

Landsbygdsutveckling 
Kommunen vill starkt betona vikten av att medge även en glesare 
bebyggelsestruktur, så som bebyggelsen av tradition ser ut på 
landsbygden, med störst fokus på samtliga tätorter med omgivande 
landsbygd. Medborgares möjlighet och vilja att fritt välja plats för sitt 
boende är i grunden viktigt för människors vilja att bosätta sig i 
Munkedal.  

Kommunen menar att det inte behöver stå i motsats till en hållbar 
utveckling om det sker samordnat med en utbyggnad av infrastruktur 
som vatten och avlopp samt gång- och cykelvägar från tätorterna, 
eller gemensamma lokala anläggningar, och på sikt underlag för en 
utvecklad kollektivtrafik för att minska bilberoendet.  

Lokal utveckling av service, arbetsliv och livsmedelshandel är positivt. 
För södra Tungenäset bedöms en samordnad utveckling av VA-ledning 
och bostadsutbyggnad ha förutsättningar att bidra till en totalt sett 
bättre miljö genom minskade utsläpp till Gullmarsfjorden. För att de 
ska kunna genomföras och finansieras behöver de utföras parallellt. 

Omvärldsanpassning och regional samverkan 
De senaste decennierna har det skett stora omvärldsförändringar som 
i grunden ändrat förutsättningarna för samhällsutvecklingen. 
Informationssamhällets framväxt, förbättrad infrastruktur, förstorade 
arbetsmarknadsområden, EU-medlemskapet och Västra Götalands-
regionens tillkomst, är några exempel på förändringar som påverkar 
Munkedals kommun, liksom hot om förändrat klimat och 
miljöförstöring. Kommunens förmåga att anpassa sig till dessa 
förändringar är avgörande för möjligheterna att uppnå hållbar 
utveckling. Även i ett lokalt perspektiv har förutsättningarna för en 
utveckling av Munkedals kommun förändrats, och omställningen 
fortsätter. Samarbetet mellan kommunerna i norra Bohuslän och 
Fyrbodal knyter Munkedals kommun till starka allianser, vilket 
kommer att påverka utvecklingen i kommunen positivt. 

Konsekvensbeskrivning 
Ett sätt att mäta hur översiktsplanen påverkar den hållbara 
utvecklingen är att beskriva konsekvenserna av de förslag som läggs 
fram i översiktsplanen. Till översiktsplanen hör en 
miljökonsekvensbeskrivning som togs fram i samband med 
utarbetandet av ÖP10. Sist i ÖP18 Del I finns ett avsnitt där de konse-
kvenserna av förändringar som föreslås i ÖP18 beskrivs med avseende 
på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Stämningsbilder hållbarhet 

 

116





Möjligheter och utmaningar 

Intresset för nyproducerade enfamiljshus i attraktiva lägen 
är en möjlighet för kommunen att utveckla bebyggelse. I och 
med den planerade och delvis genomförda vatten- och 
avloppsutbyggnaden till Hensbacka/Saltkällan, Munkedals 
hamn och södra Tungenäset skapas förutsättningar för 
kompletteringsbebyggelse och omvandling av vissa 
fritidsboenden till åretruntboende. 

Andra perspektiv på boendet som behöver utvecklas, och 
som vore utvecklande för kommunen, är 
invandrarperspektivet. Motverkande av segregation samt 
barn- och ungdomsperspektivet är viktigt för kommunens 
möjlighet att utvecklas. En lösning kan vara fler bostäder i 
flerfamiljshus för unga och äldre.  

En intressant målgrupp är åldersgruppen 55+, som vill byta 
villan mot ett modernt, bekvämare boende. De öppnar 
flyttkedjan så att fler småhus blir tillgängliga för inflyttande 
eller nybildade barnfamiljer. Ett alternativ till nybyggnation 
är ombyggnad av tidigare verksamhetslokaler i bra lägen till 
bostäder, bland annat i Hällevadsholm, Dingle, Håby och 
Munkedal, utefter gamla E6. 

I samband med utbyggnaden av de handels- och 
verksamhetsområden som anges i mark- och 

vattenanvändningskartorna förväntas efterfrågan på bostäder öka. Därför pekas områden ut som 
lämpliga för framtida bostadsbebyggelse. Enligt en tidigare befolkningsprognos och regionens 
bostadsmarknadsanalys råder det ett underskott av bostäder i kommunen.1 Enligt kommunens 
bostadsförsörjningsprogram är visionen att det ska finnas ett intressant boende för alla i 
kommunen samt en mångfald av olika boendeformer. Det kommunala bostadsbolaget Munkbos 
bostadsbestånd ska utgöra ett komplement och alternativ till privatägda bostäder.2 Sambanden 
mellan service och strukturer i Håby och Munkedal, och området däremellan, bör kunna utvecklas 
så att Håby på sikt blir en integrerad del av centralorten Munkedal. 

Temaboende på landsbygden ger kommunen ytterligare möjligheter. Sådant boende kan vara nära 
golfbanor, naturnära boende med energi- och kretsloppsprofiler, boende med närhet till 
ridanläggning eller möjlighet till egen häst, jakt- och fiskeprofil och boende vid vatten, eller på 
vatten! Munkedals hamn, som inte längre är skyddad som djuphamnsresurs, bör kunna undersökas 
som lämplig plats för en marina med fler båtplatser, eventuellt kombinerad med flytande bostäder. 

En lättnad av strandskyddet inom områden för landsbygdsutveckling medför nya möjligheter för 
attraktivt boende, hotell/konferensgård, med mera nära vatten. Möjligheten till distansutbildning 
och distansarbete genom förbättrat bredband är också väsentligt för att främja fortsatt boende på 
landsbygden. 

ÖP föreslår 
• Utifrån bostadsförsörjningsprogrammet säkerställa en kontinuerlig tomtberedskap i attraktiva 

lägen i hela kommunen.

1 BOSTADSMARKNADSANALYS, Västra Götalands län, ISSN 1403-168X 2016:39, Länsstyrelsen Västra Götalands län 
2 Bostadspolitik i Munkedals kommun 2014–2019 Vision. 

Ungefärlig restid från Munkedal  
till andra orter i Västkustregionen 
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Möjligheter och utmaningar 
Näringslivet består av människor liksom samhället i övrigt. Avgörande 
för en utveckling för både invånare och samhället är förutsättningar för 
att förverkliga ”det goda livet”. En väl anpassad och fungerande 
samhällsservice för såväl näringsliv som invånare är en viktig del av 
utvecklingen. Service som exempelvis skola, vård och omsorg, 
bostäder, kommunikationer, kultur och fritid, bredband, el- och vatten-
försörjning ska ha en sådan kvalitet att både medborgare och näringsliv 
finner det attraktivt att bo och verka i Munkedals kommun.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns tre starka faktorer som kan samverka för att uppnå 
befolkningsmålet i kommunen: Nya handels- och verksamhetsområden 
utmed E6 och Håby, utvecklat boende och friluftsliv på Tungenäset 
utmed Gullmarskusten och i Hensbacka samt upplevelseområden för 
besöksnäringen i naturlandskapet i Sörbygden, på Kynnefjäll och runt 
södra Bullaresjön. Samtidigt som det stora skyltfönster för kommunen 
som E6 utgör tas tillvara genom att ställa krav på god utformning, 
bibehålls en öppenhet västerut utmed E6 mot det vackra 
Tungenäslandskapet, vilket ses som en resurs i sig. 

Kommunen ser att det längst E6 skapats möjlighet att eventuellt planera 
för kommunikationsberoende verksamheter som transport/ 
logistikcentrum eller köpcentrum. Omlastningsplatser för gods kan även 
besörja och skapas i samverkan med grannkommunerna för ett effektivt 
logistiknät. 

Nya handels- och industriområden prioriteras invid E6 mellan Fossmotet 
och Dinglemotet. Där är efterfrågan som störst och närheten till de stora 
kommunikationslederna bedöms vara det alternativ med minsta 
miljöpåverkan. Bohus Rasta ligger i blickfånget för den tunga E6-
trafiken. Rastplats för E6-trafiken har anlagts vid Saltkällan i ett vackert 
läge och med hög konstnärlig utformning med mottot – ”Norra 
Bohusläns vackraste rastplats”. 

Gläborgsmotet är som transportnod av särskilt intresse för näringslivet 
med sin omedelbara närhet till dels motorvägen mellan Oslo, Uddevalla 
och Göteborg, och i förlängningen Vänersborg/Trollhättan, samt till 
Lysekil/Sotenäs. Platsen lämpar sig därför väl för ett framtida 
logistikcentrum.  

Kommunen ser positivt på att ytterligare biogasanläggningar och el-
laddningsstationer etableras i kommunen. Även andra förnyelsebara 
energikällor ska uppmuntras. 

Inom kommunen finns kulturhistoriskt intressanta byggnader och 
miljöer som har betydelse för turism och som kan vara aktuella för 
byggnadsminnesmärkning; äldre gårdar och herrgårdar, slott, torp, 
stationsbyggnader och parker. ”K-märkning” är ett sätt att säkra 
kulturmiljövärdena för en viss byggnad. Kommunen vill främja säkring 
av kulturmiljövärdena, men avser dock inte att driva processen för 
minnesmärkning med mindre än att fastighetsägaren är positivt inställd 
till att ”klassa” sin fastighet/byggnad.     

 

  

BohusExpo, Håby 
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ÖP föreslår 
Näringsliv  

• Prioritera en kontinuerlig försörjning av byggklara industritomter för att underlätta 
företagsetableringar i bra lägen med korta ledtider. 

• Arbeta för nyetablering inom områden i direkt anslutning till E6-moten.  

• Kommunen ser positivt på att ytterligare biogasanläggningar och el-laddningsstationer kan 
etableras i kommunen. 

Turism 

• Kulturmiljöer ska ses som en tillgång för turism 

• Utnyttja naturresurser i landskapet för upplevelsebaserad näringsverksamhet. 

• Nya campingar och ställplatser bör stimuleras. 

Friluftsliv 

• De möjligheter som golfbanan på Torreby, Saltkällans badplats, laxfisket i Örekilsälven, 
kanotverksamheten vid Vassbotten–Viksjön och de orörda naturområdena med vandringsleder 
i Kynnefjäll och i Örekilsälvens dalgång med mera skall för en ökad turism tillvaratas och 
utvecklas.  

• Kommunen är positiv till nya anläggningar för turism som korttidscamping vid större 
trafikstråk, anläggningar i anslutning till bad och rekreation, laxfiske, kanotpaddling och 
bergsklättring. 

• Iordningställande, bevarande samt utbyggnad av befintliga och nya vandrings-, cykel- och 
ridleder för det rörliga friluftslivet och attraktiva besöksmål ska främjas i kommunen. 

• Örekilsparken i Munkedals centrum bör liksom flera andra offentliga miljöer integreras med 
bebyggelse samt utvecklas och tillgängliggöras för rekreation, avkoppling, trivsel och 
attraktion. 

• Behovet av vattenområde för fiske, bad och annan rekreation ska tillgodoses. Framtida 
fiskreproduktion ska tryggas genom att undvika negativ påverkan på vattenmiljön.  

• Tysta områden vid Kynnefjäll kan anslutas till Tanums tysta områden. 

• Nya båtplatser skall tillskapas i redan befintliga hamnar. 

• Vid planering av vattennära bostäder ska båtlivsfrågorna, dvs båtplatser och tillgången till hav 
och skärgård belysas.  

• Kommunen ska fortsatt verka för att sammankoppla Bohusleden med Soteleden över 
Skottefjäll. 

Kultur 

• Genom de ställningstaganden som görs för naturvårds- och kulturmiljövårdsintressen i planen 
kan även friluftslivets intressen tillgodoses och samordnas med behovet av bostäder. 

• Kommunen anser att fornlämningsmiljöer har stora värden för turismen och vill verka för god 
tillgänglighet till och information om dessa för besökare. 

• Kommunen vill främja ”K-märkning” av värdefulla kulturmiljöer genom att stötta berörda 
fastighetsägare i märkningsprocessen, men avser inte driva den.  

• Kommunen vill bidra till goda förutsättningar för att bibehålla en levande landsbygd med ett 
småskaligt jordbruk och därmed bevara viktiga kulturmiljövärden i odlingslandskapet. 
Kommunen ser positivt på kultursatsningar vilka kan fungera både som en informationskanal 
om kulturvärden och utgöra en kompletterande verksamhetsinriktning. Ytterligare 
kulturmiljöer inom kommunen bör kunna uppmärksammas och göras tillgängliga. 
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Areella näringar 

• Nuvarande jordbruk ska kunna bestå och utvecklas. I den mån kommunen kan stärka 
förutsättningarna och stödja olika kombinationsverksamheter, till exempel inom 
besöksnäringen, ser kommunen positivt på det.  

• Nuvarande skogsbruk ska i möjligaste mån kunna bevara sina produktionsvärden. Skogsbruk 
ska bedrivas med hänsyn till naturvård och friluftsliv. I den mån man kan stärka 
förutsättningarna och understödja olika kombinationsverksamheter, t ex inom besöksnäringen, 
ser kommunen positivt på det. Vid ny bebyggelse ska i första hand lägre klassad skog komma 
ifråga. Sammanhängande skogsområden bör inte splittras och eventuell tillkommande 
bebyggelse, vägar, ledningar med mera bör lokaliseras till mindre skogsområden eller till 
kanten av större. 

• Kommunen är positiv till att befintliga grus- och bergtäkter kan utvecklas men vill i möjligaste 
mån undvika att nya naturgrustäkter öppnas. Istället ska andelen bergkross ökas i 
produktionen av grus och en ökad återanvändning av överskottsmassor eftersträvas. Hänsyn 
tas i möjligaste mån till de mest värdefulla områdena för eventuell framtida utvinning.  

• Kommunen vill på alla sätt verka för att hålla föroreningsbelastningen i Gullmarn så låg som 
möjligt och för att grundområden och tillrinningsflöden av riksintresse skyddas. När det gäller 
Gullmarn bör fritidsbåtar lokaliseras till gemensamma småbåtshamnar och marinor, antalet 
enskilda fritidsbåtsbryggor bör minskas och bojförtöjningar avvecklas. Kommunen ser positivt 
på nya anläggningar för vattenbruk. 

• Kommunen bedriver och ska fortsätta bedriva ett aktivt vattenvårdsarbete för att motverka 
övergödning av Gullmarn, sjöar och vattendrag, och för att stimulera åtgärder för att minska 
bland annat närsaltläckage. Arbetet är långsiktigt och berör i hög grad industri, avloppsrening 
samt jord- och skogsbruk.
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Möjligheter och utmaningar 
Trafikverkets vägnät i kommunen ska efter hand rustas upp till modern trafiksäker standard för 
trygga transporter för såväl motorfordonstrafik som gång- och cykeltrafik, till förmån även för en 
utökad kollektivtrafik.  

Pendlingssituationen för det kollektiva resandet ska förbättras genom en förstärkning av 
stationsområdet i Munkedal för tågen och av bussterminalen i Håby, samt en utveckling av 
pendelparkeringarna vid trafikplatserna.  

För att samordna och effektivisera transport kan en anslutande industrijärnväg byggas så att Håby 
verksamhetsområde nås med tåg från Lysekilsbanan. 

Snabb och säker internetuppkoppling är nödvändigt för att bland annat underlätta arbete eller 
studier på distans. Genom ett mycket stort ideellt engagemang, i olika fiberföreningar, har det 
genomförts ett arbete för att samtliga hushåll på landsbygden ska ha möjlighet till en bredbands-
uppkoppling om minst 100 Mbit/s. Fiberutbyggnaden är i princip färdig på landsbygden och 
kommunen verkar för en utbyggnad av fibernätet även i tätorterna Munkedal, Dingle, Hedekas och 
Hällevadsholm. 

En viktig fråga för kommunen och för landsbygdsutvecklingen är att vi kan behålla kommersiell och 
offentlig service på landsbygden. Ett verktyg för det kan vara en serviceplan för kommersiell och 
offentlig service, där de serviceområden eller tekniska områden som kommunen bör vara aktiv och 
ta ställning inom markeras. 

Kommunen har tagit fram en strategi för vatten och avlopp och arbete pågår med en plan. Denna 
kommer att utgöra viktigt underlagsmaterial vid kommande detaljplanering. 

Vatten- och avloppsnätet byggs ut och projekteras enligt plan helt till befintliga fritidshusområden 
på Tungenäset. Som en följd förväntas bland annat utsläppen av närsalter till Gullmarn successivt 
att börja minska. 

En stor utmaning är den påbörjade energiomställningen bort från fossila bränslen till förnyelsebara 
energislag. Kopplingen mellan miljöproblem/klimathot och energianvändning/samhällsutveckling 
redovisas mer fördjupat i avsnitt om Klimat respektive Vindbruk. 

ÖP föreslår 
VA 

• Den kommunala målsättningen att verka för bärkraft och kretsloppsinriktning innebär att miljö- 
och naturvårdsfrågorna sätts i fokus. 

• Kommunen ska sörja för tillfredsställande vatten- och avloppsförsörjning inom av 
kommunfullmäktige fastställda verksamhetsområden. För att långsiktigt trygga vatten-
försörjningen kommer kommunen att studera olika åtgärdsförslag för användning och skydd 
av vattentillgångarna, i synnerhet grundvattentäkterna.  

• Kommunen bör ställa krav på godtagbara, alternativa lösningar vid ytterligare byggnation i 
områden som inte klarar större påfrestningar vad det gäller vatten och avlopp. Sanering av 
vatten- och avloppsnätet ska fortsätta med målet att mängden bräddning minskas genom 
bland annat systematisk separering av spillvatten från dag- och dräneringsvatten. Bräddning 
av spillvatten ska minskas så mycket som möjligt. 

• Inom övriga områden och på sikt avseende enskilda privata fastigheter med otillfredsställande 
vatten- och avloppsförhållanden kommer kommunen verka för en sanering. 

• Kommunen är positiv till småskaliga lokala och långsiktigt hållbara vatten- och avlopps-
lösningar. 

• Vid ny exploatering ska i första hand lokalt omhändertagande av dagvatten väljas. Kommunens 
ambition är att minimera mängden slam från avloppsreningsverken. Kommunen kommer att 
verka för att avloppsreningsverk och dagvattenutsläpp kompletteras med rening i anlagda 
våtmarker. 
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• Vatten- och avloppsledning färdigställs dels till Saltkällan, 
Munkedals hamn och dels till södra Tungenäset (Bergsvik/Gårvik) 
längs väg 814, efterhand som detaljplanerna vinner lagakraft.  

• Vid exploatering utanför kommunalt verksamhetsområde bör 
gemensamma vatten- och avloppslösningar, antingen i form av 
gemensamhetsanläggningar i kommunal regi eller i föreningsform, 
eftersträvas. 

Avfall 

• Kommunen verkar för att mängden avfall ska minska och därmed 
för ett minskat behov av deponiutrymme. Det är angeläget att 
kommunen planerar och utser lämpliga platser för tippning av rena 
schaktmassor. 

• Kommunens mål är att slam från kommunala reningsverk ska vara 
så rent från farliga ämnen att det kan återtas i kretslopp 
exempelvis som jordförbättring eller gödning inom lantbruket. 

• Kommunen skall arbeta aktivt för att uppnå en effektiv hantering 
av återanvändning och återvinning. 

• Vid detaljplanering och bygglovsprövning ska hänsyn tas till 
praktiska förutsättningar för avfallshantering. 

Kollektivtrafik, väg, järnväg 

• Riksintressena E6, Bohusbanan och väg 162 ska prioriteras 
samt att hela Bohusbanans sträcka blir klassad som 
riksintresse. 

• Generell strategi för kollektivtrafiksystemet bör vara att uppnå 
så korta mellankommunala restider och så få byten som möjligt. 
Inom kommunen kan snabbpendlar till de båda resecentrumen 
under högtrafiktid på sikt utvecklas från de tre större 
samhällena och Tungenäset, med en bibehållen bas av ett väl 
utbyggt nätverk av hållplatser som tillgodoser även 
landsbygdens behov.     

• Kommunen förordar en förbindelse till motorvägen via väg 926 
över Torp till Håby trafikplats. Även norrut från Hedekas 
behöver väg 928 rustas upp eftersom den har stor lokal 
betydelse för pendling med mera norrut mot Ed. Väg 928 
belastas i hela sin sträckning inom kommunen av en relativt 
stor andel tung trafik samt pendlingstrafik. En förbättrad väg 
bör samtidigt kunna medföra bättre förutsättningar för 
kollektivtrafiken med bland annat kortare restider. 

• I samband med utbyggnad av nya bostadsområden och vid 
framdragning av va-ledningar och upprustning av vägar ska 
gång- och cykelvägar i möjligaste mån anläggas, med sikte på 
ett framtida kommuntäckande nätverk. Detta gäller såväl inom 
samhällena som emellan dessa. Följande sträckor bör 
prioriteras: Svarteborg–Hällevadsholm, Bergs gård–Gårvik och 
Bergs gård–Torreby. Sådant arbetet ska utföras i samarbete 
med Trafikverket som är väghållare och ansvarig för 
trafiksäkerheten. 

• Kommunen vill verka för att minska luftföroreningar från 
biltrafik bland annat genom att stimulera och underlätta för 
kollektivtrafiken och samåkning. 

Bildexempel på Infrastrukturer. 
Bild 1: Järnväg 
Bild 2: Bil- och vattenvägar 
Bild 3: Luftburet elnät 
Bild 4: Jordbundet ledningsnät  
Bild 5: Vägnät 
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IT 

• Utbyggnaden av fiber är långt kommet men fortgår och på sikt bör alla i kommunen kunna 
erbjudas högre bandbredd. Särskilt bör utvecklingen av ett snabbt och kraftfullt bredband 
prioriteras för nya bostads- och verksamhetsområden.  

• I möjligaste mån ska befintliga master användas för nya radiolänkar och för mobilnät. 

• Vid utbyggnad av fibernät ska en sammankoppling med de fibernät som idag byggs i 
angränsande kommuner eftersträvas. 

• Master och telestationer som idag saknar fiberanslutning bör anslutas till fibernätet. 
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Folkhälsa 

Möjligheter och utmaningar 
Folkhälsa handlar om hur befolkningen mår, men också hur hälsan 
utvecklas och hur den fördelar sig mellan olika grupper i samhället. 
Folkhälsoarbete kan definieras som ett målinriktat och strukturerat 
arbete för att främja hälsa eller förebygga ohälsa hos en befolkning. 
Förutsättningarna för en god hälsa påverkas av våra livsvillkor och 
levnadsvanor, men också av den omgivande miljön där vi bor, 
arbetar och tillbringar vår fritid. 

Kommunen vill verka för att invånarnas delaktighet i 
samhällsplaneringen stärks, liksom att den upplevda tryggheten 
står i fokus i samhällsplaneringen och att fysisk aktivitet främjas. 
Ett folkhälsoperspektiv i samhällsplaneringen är mycket viktigt då 
det är en grundförutsättning för ett samhälle där vi trivs och mår 
bra, och för att stimulera till utveckling och tillväxt.  

Folkhälsoperspektiv handlar om att ta hänsyn till människors 
varande i de miljöer de vistas – både befintliga såväl som planerade. 
Folkhälsoperspektiv i samhällsplaneringen innefattar att skapa 
miljöer som stimulerar till aktivitet och rörelse, och som skapar 
trygghet och trivsel i miljöer där människor bor och vistas. Det är 
även viktigt med mötesplatser för invånare, allmänna vackra 
områden för rekreation samt möjlighet till friluftsliv.  

Det är av största vikt att planeringsprocesser tar hänsyn till behoven 
bland olika åldersgrupper för att skapa ett samhälle som är 
tillgängligt för alla. Ett långsiktigt perspektiv och fokus på social 
hållbarhet som tar hänsyn till olika grupper i samhället bör beaktas 
i alla beslut.

Vi bör också ha extra uppmärksamhet på att skapa delaktighet i 
planering som rör barn och ge dem möjlighet att höras i frågor som 
rör dem, eftersom de kan behöva särskilt stöd i rätten att få sin röst 
hörd.   

Vad gäller buller ska detta beaktas vid detaljplanering. Dock kan 
konstateras att bullerstörningar i kommunen i huvudsak sällan 
förekommer. 

ÖP föreslår  
• Folkhälsoperspektivet ska beaktas i planeringsprocesser, vilket 

innefattar nya såväl som befintliga miljöer. 

• Möjligheter att förbättra bebyggelsemiljön genom 
grönstrukturer, mötesplatser, vackra välhållna allmänna ytor 
och byggnader ska tas tillvara. 

• Tysta områden inom kommunen ska skyddas och bevaras som 
en resurs för folkhälsan. 

• Möjligheter till gång- och cykelvägar runt och mellan 
samhällena ska främjas. 

 
 

Bild 1: Skridskoåkning på Holmevattnet 
Bild 2: Örekilsälven 
Bild 3: Maltes stig – exempel på enskilt 
initiativ i samverkan med kommunen 
till förmån för folkhälsan och frilufts-
livet 
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Klimat - strategi, anpassning och 
sårbarhet 

Klimatstrategi 
För att hejda klimatförändringarna krävs stora omställningar av samhället. 
Vi behöver framförallt åstadkomma effektivare energianvändning och 
effektivare transporter genom minskade utsläpp och ökad andel förnybar 
energi och förnybara drivmedel. Vi behöver också skapa giftfria och 
resurssnåla kretslopp för att minska användningen av naturresurser, 
minska utsläppen av miljögifter, inklusive så kallade växthusgaser, och 
skapa energi- och materialsnåla kretslopp. Detta är en enorm nationell 
och internationell utmaning, som för Munkedals del bland annat har 
resulterat i en Energiplan (KF 2013), som beskrivs i ÖP18 Del II. 

Klimatanpassning 
Förändringar i klimatet berör samhället genomgripande. Genom god 
planering och samhällsbyggnad inklusive förebyggande åtgärder kan 
kommunens sårbarhet minskas samtidigt som en anpassning kan ske till 
de konsekvenser som ett förändrat klimat medför. Alla sektorer av 
samhället berörs och bland annat ställs nya krav vid lokalisering och 
planeringen av ny bebyggelse och        infrastruktur. Kraven på ny 
bebyggelse kan komma att skärpas och ändras efterhand som 
kunskapsläget blir bättre, nationella och regionala utredningar pågår. 
Allmänna byggnader och anläggningar bör generellt placeras högre över 
havsnivån än tidigare. Att anpassa den befintliga bebyggelsen och 
infrastrukturen är dock den stora utmaningen.

Sårbarhet 
De för samhället svåraste konsekvenserna av klimatförändringarna förväntas i dagsläget beröra 
problem med ökad nederbörd, ökade stormar, både i frekvens och styrka och förhöjd 
havsvattennivå. Därtill kommer samverkansrisker med exempelvis en kombination av förhöjd 
havsvattennivå och extrema stormar. Det finns några skredkänsliga och översvämningskänsliga 
områden i kommunen. 

Översvämning: Översvämningskänsliga områden har karterats. Ett ökat 100-årsflöde (största 
uppmätta nivån under en 100-årsperiod) ger sannolikt större översvämningar. Mest berörs de 
större vattendragen uppströms om de stora sjöarna, men även strandnära områden nedströms om 
dessa inklusive delar av Munkedals tätort påverkas. Motsvarande effekt ger en eventuell 
havsvattenhöjning för kustområdet. Högt vattenstånd i havet påverkar Örekilsälvens vattenstånd 
ända upp till Kvistrumsbron.  

Erosion: Ökade vattenflöden ger ökad erosion, vilket kan leda till försämrad markstabilitet och 
oönskade biotopförändringar. 

Markstabilitet: Både ökade och minskade vattenflöden påverkar markstabiliteten, särskilt inom 
områden där stabiliteten redan idag är känslig. Möjliga instabila områden för befintliga fastigheter 
är karterade enligt dagens klimatförhållanden och förekommer i delar av kommunen. Förändringen 
av klimatet försämrar troligtvis stabiliteten, särskilt i och omkring dessa områden.  

Vattenkvalitet: En ökad årsmedeltemperatur har visat sig ge förhöjda temperaturer och 
förändrade säsongsintervall i insjöar, vilket i förlängningen leder till ökad algblomning, varav 
särskilt risken för giftig sådan algblomning bör bevakas med hänsyn till vattenkvaliteten i 
dricksvattentäkter. 

Bild 1: Miljömål –  
Begränsad Klimatpåverkan  
Illustration: Tobias Flygar 
Bild 2: Högt vattenflöde i 
Örekilsälven 
 

 

 

 

128



 

Saltkällan och Munkedals hamn 
Vid Saltkällan finns områden med befintlig bebyggelse där kommunen noterar att kunskapen om 
markstabiliteten är otillräcklig och markförhållandena skulle behöva klarläggas. Detta är en viktig 
fråga att reda ut i den fortsatta planeringen, för att klarlägga om risk för skred och erosion 
föreligger, och om detta kan innebära en risk för de boendes hälsa och säkerhet.  
 
Vid Saltkällan och Munkedals hamn finns även områden som idag är känsliga för översvämning, 
då de ligger lågt i terrängen. Även här är befintliga fastigheter berörda. Då höjda vattennivåer och 
ökad risk för översvämningar är att vänta i framtiden är det viktigt att beakta detta redan idag, för 
att undvika risk för hälsa och säkerhet. Åtgärder kan i framtiden bli nödvändiga för att skydda 
fastigheterna mot översvämning eller mildra konsekvenserna av en sådan. 

ÖP föreslår 
• Vid all planering och bygglovsprövning ska hänsyn tas till sannolika konsekvenser av framtida 

extrema väderförhållanden och höjning av havsnivån. Dessa rekommendationer kan komma 
att ändras allteftersom kunskapsläget förändras. 

• Kommunen vill förtydliga och informera om de befintliga förhållandena som råder för 
geotekniken och översvämningsriskerna vid Saltkällan och översvämningsrisken för Munkedals 
Hamn. Respektive fastighetsägare har ett ansvar för sina fastighetsbelägenheter, men även 
tillsammans med grannfastigheterna finns ett gemensamt ansvar. 

• För att möjliggöra utveckling av bebyggelsen i Saltkällan och Munkedals hamn rekommenderar 
kommunen fastighetsägarna att gemensamt låta genomföra erforderliga utredningar och ta 
fram åtgärdsplaner med syfte att minimera risk för hälsa och säkerhet i samband med 
eventuella framtida skred och översvämningar. 
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Vindbruksplanering 

Vindbruksstrategi 
Markanspråk 

6 områden för grupper av vindkraftverk (om minst 3 verk) har valts ut och markeras på 
markanvändningskartan som verksamhetsområden. Samtliga 6 områden är redan ianspråktagna 
för vindbruk, antingen genom redan uppförda verk eller genom att verk är tillståndsbeviljade inom 
området. Inom vindbruksområdena tillåts i princip inga andra exploateringar som kan förväntas 
hindra utvecklingen av vindbruket, till exempel boende. 

Vindkraftverk mellan 20–50 meters totalhöjd betraktas som så kallade gårdsverk, det vill säga 
småskaliga verk med liten omgivningspåverkan och med huvudsakligt syfte att försörja en 
fastighets behov av el, tillexempel en jordbruksenhet med verksamhet och bostad. Kommunen är 
positiv till bygglovsprövning av sådana verk även utanför vindbruksområdena. 

Betydelse för andra markanspråk och näringar 

Vindbruket kan med fördel kombineras med till exempel skogs- och jordbruksverksamhet och 
byggnader för det samt viss infrastruktur. Viss intressekonflikt kan finnas gentemot skogsbruket, 
som ska skyddas i möjligaste mån.  

När det gäller turism och friluftsliv är förhållandena inte lika enkla. I den mån de kan samspela ser 
kommunen positivt på en parallell utveckling av besöksnäringen både inom och i angränsning till 
vindbruksområdena, men vid intressekonflikt ska vindbrukets intressen gå före. Det kan vara 
svårare att bedöma vindbrukets påverkan på besöksnäringen och friluftslivet på längre avstånd, 
som till exempel störning av tidigare orörda landskapsvyer. Här kan bland annat olika typer av 
visualiseringar vara vägledande för beslut. 

Det av energimyndigheten utpekade riksintresseområdet för vindbruk på Kynnefjäll finns inte med 
i kommunens vindbruksplan, då kommunen inte anser att detta område bör prioriteras för 
vindkraftsutveckling. Kommunen gör samma ställningstagande för Skottfjället, ett område som i 
tidigare processer (vindbruksplan samt ÖP14) pekats ut som ”lämplig vindkraftpark för prövning 
av grupper av större verk”. Här finns dock sedan tidigare beviljade tillstånd att uppföra 12 
vindkraftverk. Inom ovannämnda områden avser kommunen ej att prioritera vindbruk framför 
övriga allmänna intressen som friluftsliv, naturvård, tysta områden etc.  

Hänsyn till allmänna intressen 

Idag finns en zon om 500 meter (”influenszon”, se kartor om energiproduktion respektive hälsa 
och säkerhet i ÖP18 Del II) inom vilken särskild uppmärksamhet bör ägnas åt risken för störningar 
i form av buller, roterande skuggbilder med mera. I praktiken kan påverkan vara stor inom en 
större zon, upp till en kilometer eller mer från närmaste verk. Det kan vara lämpligt att ha ett 
större skyddsavstånd, ca 1 km, som riktvärde för nya bostäder och mer för gruppbebyggelser. 

Landskapsbilden: Landskapsbilden påverkas både av antalet och spridningen av vindkraftverk, men 
även av mängden och längden kraftledningsgator som krävs. Ett kraftledningseffektivt utnyttjande 
av de markresurser som är möjliga för vindbruk bör eftersträvas och påverkar på så vis även 
prioriteringen av och inom vindbruksområdena. För att motverka en landskapsbild av enstaka 
spridda verk förespråkar kommunen generellt att etablering sker i enheter om minst tre verk som 
visuellt upplevs som en grupp. Det är lämpligt att i samband med lov-/tillståndshandläggning av 
nya vindkraftverk begära en komplettering av ansökan med fotomontage/animering som 
visualiserar viktiga landskapsvyer. Även små lägesjusteringar kan göra stor skillnad i det större 
perspektivet. 

Djur och natur: Påverkan på djurlivet kan komma att behöva studeras närmare efter hand som 
omfattningen av vindbruket i översiktsplanen blir klarare, för att säkerställa att den sammantagna 
påverkan på bland annat fågel- och fladdermusfaunan inte blir orimligt stor. Hänsyn har tagits till 
kända förekomster av sällsynta fågelarter genom att vissa områden minskats. Angöringsvägar 
genom skog ska göra minsta möjliga skada på naturmiljön. 
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Hänvisning 

Gällande regler för vindbruk generellt är redovisade på www.vindlov.se. 
Hemsidan drivs av Statens Energimyndighet tillsammans med andra statliga 
myndigheter och verk. 

ÖP föreslår 
• Kommunen ska, inom sin verksamhet, informera om och verka för en effektivare 

energianvändning och hushållning med el.  

• Kommunen är generellt positiv till anläggande av så kallade gårdsverk. 

• Påverkan på människors hälsa ska beaktas vid byggande nära kraftledningar och andra 
anläggningar för energiproduktion/- distribution. Samma hänsyn ska tas när nya kraftledningar 
och anläggningar för energiproduktion/distribution byggs. 

• I samband med lov-/tillståndshandläggning av nya vindkraftverk ska ansökan innehålla 
fotomontage/animering som visualiserar viktiga landskapsvyer. 

• I samband med lov-/tillståndshandläggning av nya vindkraftverk ska samråd med 
Försvarsmakten ske. 

• Vindkraftsägare rekommenderas att årligen avsätta viss procent av verkets bruttointäkt till den 
lokala bygdeföreningen/samhällsföreningen eller motsvarande förening. Avsättningen bör 
villkoras med att pengarna bör användas för lokala utvecklingsprojekt.  

• Kommunen avser ej att inom Kynnefjäll prioritera vindbruk framför övriga allmänna intressen 
som friluftsliv, naturvård och tysta områden etcetera. 
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Landsbygdsstrukturer 
Landsbygdsservice 

Munkedal är en landsbygdskommun där centralorten Munkedal är intimt integrerad med den 
omgivande landsbygden. De viktigaste frågorna för en utveckling av landsbygden i Munkedal är en 
ökad befolkning, ökat underlag för lokala servicepunkter, de större samhällena och för närcentrat 
Munkedals tätort, vilka alla är ömsesidigt beroende av varandra. Det är viktigt att kommunen kan 
behålla centralorten Munkedal som servicecentrum för att både kommunen och landsbygden ska 
kunna utvecklas. De satsningar som stödjer service och näringsliv i centralorten kan vara lika 
viktiga som de satsningar som har närmare kopplingar till service på landsbygden och i de mindre 
orterna Hällevadsholm, Hedekas och Dingle. 

Bebyggelsestruktur – boende och resor 

Munkedal är en gles kommun med bilen som det främsta färdmedlet. En strävan att minska 
utsläppen och energiförbrukningen leder i samhällsplaneringen ofta till en strävan att prioritera 
utveckling inom och i anslutning till befintliga tätortsstrukturer, genom förtätning och 
centralisering. Forskning tyder på att förtätning inte alltid är liktydigt med minskat transportarbete, 
åtminstone inte när det gäller stora tätorter (Malbert, Falkheden 2000). Tvärtom tycks det finnas 
ett samband mellan centralisering, urbanisering och ett ökat resande – kanske beroende på större 
utbud och rörligare livsstil för människor i stora tätorter. Människor som bor på landsbygden 
anpassar sig kanske mer till det lokala utbudet och troligen samordnar man sina resor bättre, 
eftersom avstånden är längre och tiden är värdefull. 

I översiktsplanen finns områden för boende i den tätortsnära 
landsbygdzonen strax utanför Munkedal/Håby i norr och på 
Tungenäset/Hensbacka i väster och söder, med möjlighet till ett boende 
på landsbygden nära större pendlingsnoder. På kortare eller längre sikt 
med möjlighet till samordnade/kommunala avloppslösningar, 
fjärrvärme etc. 

Utvecklingsfaktorer 
Avgörande faktorer för landsbygdsutveckling kan sammanfattas i 
följande punkter: 

• Infrastruktur: bredband, vägar, allmänna kommunikationer. 

• Boendemiljön: nära naturen, väl tilltagna tomter eller centralt i 
någon av samhällskärnorna, strandnära, hästnära. 

• Företagande: aktiv del av kommunens näringslivsstrategi, ökad 
förädlingsgrad av lokalt producerade varor och tjänster, 
upplevelseturism, lokal service- och tjänsteproduktion, IT-
baserat företagande. Bredbandsnätet är viktigt. 

• Utbildning: lokala skolor i den mån det är möjligt. 
Distansutbildning med hjälp av It-teknik skapar nya möjligheter. 

• Folkhälsa: vård och omsorg, skola och fritid, kommunal service i 
alla kommundelar skapar trygghet. Grannskap och bygdegrupper 
för lokalt inflytande. 

• Service: Tillgängliggöra kommersiell och offentlig service i alla 
kommundelar genom att bl.a. se på samordningsmöjligheter. 

ÖP föreslår  
• Satsning på goda kommunikationer är mycket viktigt för att befintlig bebyggelse på 

landsbygden ska vara attraktiv för boende. 

• En positiv inställning till temaboenden med närhet till olika anläggningar och områden. 

Exempelbilder landsbygden 
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Stranden och LIS-områden 

Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen – LIS-områden 
Redovisade LIS-områden berör uteslutande sjöar och omfattar ca 16 km av deras 
strandskyddslinje, varav ca halva sträckan redan är bebyggelsepåverkad (totalt sett över alla LIS-
sjöar). Den ytterligare påverkan en full utbyggnad av föreslagna LIS-områden skulle medföra 
motsvarar därmed ca 8 km, vilket innebär att 2,8 % av den totala strandskyddssträckan runt sjöar 
påverkas. Inräknat det samlade inlandsvattnet blir motsvarande siffra 1,3 % och att påverkan 
därför är liten. 

Möjligheterna för kommunen att kunna locka till nyinflyttning, nyetablering av företag samt 
satsningen inom turism är av vital och kanske avgörande betydelse för en framgångsrik och hållbar 
utveckling. I detta sammanhang har det varit särskilt viktigt att kunna erbjuda ett brett utbud av 
områden för nämnda utveckling. Efter den exkludering av områden/delområden som redovisas 
nedan är det kommunens bedömning att förslaget i sin helhet är förenligt med gällande 
strandskyddslagstiftning avseende LIS. 

En särskild utredning kring LIS-områden har utförts inom ramen för översiktsplanearbetet, vilket 
lett fram till ett planeringsunderlag: LIS-områden – tematiskt planeringsunderlag, som ingår som 
bilaga till ÖP18. I den översiktliga utredningen föreslås 19 sjöar som uppfyller uppställda kriterier. 
Runt varje sjö medges en begränsad del av strandsträckan enligt kartan med i vissa fall endast 
korta sträckor lämpliga för LIS-utveckling, i vissa fall upp till 40% av stranden.  

Mer än ca 40% total strandexploatering för en sjö bedöms inte lämplig för någon av sjöarna i 
kommunen. Sjöar som idag saknar bebyggelse föreslås förbli orörda och ingår inte i LIS-
programmet. Likaså ingår inga sjöar inom kommunens stora opåverkade områden, där kommunen 
redan tagit ställning till förmån för orördheten. Högprioriterade naturvärden har också undantagits 
och vindkraftparker har undantagits med en influenszon på 500 meter.  

Varje enskilt LIS-projekt ska prövas individuellt där lämpligheten både avseende potentialen för 
landsbygdsutveckling och skyddet av strandskyddets syften ytterligare ska klarläggas. 

ÖP föreslår 
• Utveckling av strandnära boende, verksamheter och åtgärder som främjar turismen ska 

stimuleras. Planberedskap för detta kan skapas tillsammans med fastighetsägare och 
intressenter. 
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• Sågebackens skjutfält: Verksamheten vid Sågebackens skjutfält alstrar buller, vilket berör 
delar av Munkedals, Uddevalla och Färgelanda kommuner. Bullerzonen är av riksintresse för 
det militära försvaret. Innan översyn av de militära anspråken på fältet har skett måste stor 
restriktivitet gälla för lokalisering av bebyggelse inom bullerstörda områden. 

• LIS-områden gränsande till Färgelanda kommun: Björnsjön och Strandsjön är utpekade för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

137





Lokaliseringsprinciper för en 
hållbar bebyggelseutveckling 

Följande principer ska vara vägledande vid beslut kring mark- och 
vattenanvändning och ska beaktas vid såväl bygglov och annan 
tillståndsgivning som vid upprättande av detaljplaner och 
områdesbestämmelser. Plan- och bygglovsärenden hanteras enligt 
gällande lagstiftning i PBL och MB med flera. 

Lokalisering av bebyggelse 
• Ny bostadsbebyggelse ska huvudsakligen lokaliseras: 

o så att samhällstekniska installationer samordnas, det vill säga 
företrädesvis i anslutning till befintliga samhällen och orter så 
att den utgör en naturlig komplettering till befintlig bebyggelse 
men även mer fritt på landsbygden. 

o så att kollektivtrafiken kan utvecklas och utnyttjas. 

• Temaboenden av olika slag ska kunna medges som 
gruppbebyggelse utanför samhällena, med lokala 
kretsloppslösningar. 

• Fritidshusområden. Omvandling av fritidshusområden till 
permanentboende ska medges. 

• Turism. Byggnader och anläggningar för småskalig turism utanför 
samhällena ska prövas positivt för att i möjligaste mån bibehålla en 
levande landsbygd där detta kan ske utan betydande skada på 
natur- och kulturmiljövärden. 

• Friluftsliv. Byggnader och anläggningar som förbättrar 
möjligheterna att utöva ett aktivt friluftsliv ska prövas positivt. Även 
inom områden som utpekats som särskilt värdefulla för friluftslivet 
ska sådan bebyggelse kunna uppföras. En förutsättning för att 
sådan tillkommande bebyggelse ska tillåtas är att den inte hindrar 
tillgängligheten inom området eller på annat sätt försämrar 
möjligheterna att nyttja området för friluftsliv, tex genom att skada 
natur- och kulturmiljövärden. 

• Strandnära. Kommunen ser mycket positivt på möjligheten att inom 
så kallade landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen, LIS-
områden, enklare kunna medge dispenser för mindre anläggningar 
inom bland annat besöksnäringen. Även boende ska kunna prövas 
inom vissa av dessa områden i anslutning till befintliga bostadshus 
(inom ca 100 m). Se bilaga LIS-områden. 

Skola, vård och omsorg 

• Framtida lokaliseringar av skolor, förskolor, äldreomsorg och dylikt bör förutom till 
samhällsekonomiska och sociala intressen samlokaliseras med kollektivtrafik, närhet till 
lämpliga och vackra grönytor för rekreation och effektiva och säkra transport-, gång- och 
cykelvägar. 

Verksamhetsområden 

• Framtida verksamhetsområden bör framförallt lokaliseras i närhet till E6 för att minimera 
behovet av transporter och för att kunna samordna teknisk service, kollektivtrafik med mera. 

• Ett varierat utbud av etableringsmöjligheter ska eftersträvas.   

Stämningsbilder Munkedal 
kommun 
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• Möjligheter till framtida expansion inom eller i anslutning till befintlig fastighet ska studeras
och beaktas i samband med beslut om nyetableringar.

• Vindbruksverksamhet ska som huvudprincip etableras inom vindbruksområdena och där ges
företräde före annan användning som inte kan fungera parallellt med vindkraft.

• Krav på exploateringsplan för hela vindbruksområdet ställs på den/de som avser göra den
första etableringen inom ett område för att området ska kunna utnyttjas så effektivt som
möjligt. Även tänkta angöringsvägar ska anges för att kunna bedöma eventuella skyddsbehov
för lokala naturvärden. Lämpliga avtal ska upprättas som anger att även kostnader för framtida
demontering, bortforsling och återställande av marken till ursprungligt skick ska bekostas av
vindkraftsägaren.

• Vindbruksplanens ”Förslag till rekommendationer i ÖP” ska gälla.

Vägar, järnvägar, gång- och cykelvägar

• Transporteffektiviserande, trafiksäkerhetshöjande och näringslivsbefrämjande vägar,
järnvägar samt gång- och cykelvägar ska eftersträvas och prioriteras.

Tele och internet mm 

• Lokalisering av master och dylikt för telekommunikation med mera ska samordnas i syfte att
begränsa antalet master.

• Möjligheter att förbereda för bredband i samband med nyetableringar ska belysas i samband
med detaljplaner och tillståndsgivningar.

Reservområden 

• Reservområden enligt markanvändningskartan ska av strategiska skäl hållas fria från annan
exploatering än den beskrivna för eventuell framtida bebyggelseutveckling.
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genomförs vid detaljplanering av de nya bebyggelseområden som 
redovisas. 

Friluftsliv 

Örekilsparken och Önnebacka är de närmaste friluftsområdena inom 
tätorten. Ett flertal ridanläggningar finns i utkanten av samhället. De 
idrottsanläggningar som finns ligger i mer centrala lägen. 

ÖP föreslår 
• Centralorten Munkedal ska vara kommunens servicecentrum.
• Angivna områden för framtida bebyggelse enligt markanvändningskarta ska föregås av

detaljplan.
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Av gestaltningsprogrammet för E6, som kommunerna i norra Bohuslän tagit fram tillsammans med 
Trafikverket och länsstyrelsen, framgår att hänsyn och anpassning till landskapsbilden var och är 
ett viktigt motiv för gestaltning och utformning av nya E6. 

Kommunen anser att skyltningen har en förfulande inverkan på landskapsbilden och att den förtar 
upplevelsen av landskapet när man färdas längs vägarna. Skyltningen uppfattas som ”vild”, det 
vill säga att den tillkommer på ett oplanerat sätt, och genom en bristfällig tillstånds- och 
tillsynsprocess, då tillräckliga utformningskrav inte ställs på den som vill uppföra en skylt. Då nya 
och gamla E6 är kommunens entré och ”ansikte utåt” innebär den förfulande skyltningen en 
nackdel ur marknadsföringssynpunkt. Munkedals kommun vill kunna visa upp sitt vackra landskap 
och locka den som färdas längs E6 till turism och besök i kommunen. 

För att uppnå tillräcklig vägledning och information till besökare är kommunens policy att det ska 
finnas skyltning med respektive verksamhetsområdes namn från E6 in mot området. 

ÖP föreslår 
• En utbyggnad av angivna bostads- och verksamhetsområden med mera enligt kartorna 

bedöms, med vissa hänsynstaganden enligt ovan, lämplig. 

• Stor omsorg ska läggas på byggnadernas och närmiljöns utformning med hänsyn till det öppna 
läget mot E6.  

• Skyltar ska utformas så att de anpassas till byggnadernas utseende. Enhetlighet i 
fasadskyltning ska eftersträvas. 

• ”Vild” skyltning på exempelvis utställda kärror längs Trafikverkets vägområden ska inte tillåtas. 
Gemensamt initiativ bör tas av berörda företag, kommunen och Trafikverket för att uppnå att 
erforderlig skyltning får ett mer tillfredsställande, enhetligt utseende och som kan ges tillstånd 
till. 

• Vid planläggning av mark ska värden som landskapsbild och god markanpassning beaktas. 
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ÖP föreslår 
• En utbyggnad av angivna bostadsområden enligt ovan beskrivna framtida bebyggelseområden 

prövas i detaljplan. Utveckling av turism och besöksnäring genom uppförande av anläggningar 
för dessa syften, även för friluftsliv och rekreation liksom konferensanläggningar, ska ges goda 
möjligheter. 

• Utveckling av landsbygden genom strandnära lokalisering för mindre turism-
/fritidsanläggningar eller bostäder enligt planeringsunderlag LIS-områden. 

• Lokalisering av en campingplats i området runt Hedekas – Lersjön kan vara lämplig och bör 
studeras. Lämplig plats är t ex Vattneröd öster om Lersjön som ligger i anslutning till område 
för landsbygdsutveckling i strandnära läge. 

• Utökning av hävdad badplats med ny brygga i Lersjön. Principiellt har kommunen en positiv 
inställning. 

• Lokalisering av eventuellt mindre flerbostadshus i Valbo-Ryr. Principiellt har kommunen en 
positiv inställning. Bör prövas i detaljplan. 

• Vindbruksområden finns uteslutande inom detta geografiska typområde och utgör 
verksamhetsområden inom vilka endast byggnader och anläggningar nödvändiga för 
vindbruksverksamhet eller annan verksamhet som kan kombineras med vindbruk, till exempel 
jord- och skogsbruk, ska kunna medges. 

Hur övriga intressen bevakas: 
• Randzonen runt centralorten Munkedal–Håby (och de större samhällena) ska detaljplaneras 

inför nybyggnad på sådant sätt att en lämplig framtida expansion för dessa orter säkerställs. 

• Angående vindbruk och LIS, se vindbruksavsnitt respektive LIS-avsnitt tidigare i ÖP18, Del I. 
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Saltkällan/Hensbacka omfattar en utvidgning av ett långsträckt dalstråk från sydost vilken längst i 
norr övergår i det smala Kviströmspasset. 

Dalen avgränsas av brant sluttande höjdområden som i öster har sin fortsättning mot 
Herrestadsfjället. Området har stora värden för kultur, friluftsliv och turism. Biflödet Åsensbäcken 
berör riksintresset för Taske å. 

Principer för bebyggelseutvecklingen 
Riksintressen och kompletteringsbebyggelse 

Huvudfrågan vid planeringen för en långsiktigt hållbar utveckling inom Tungenäset och dess 
kustzon är att åstadkomma både en minskning av övergödningen av Gullmarn och ett 
säkerställande av kustlandskapets framtida värden med dess nationella bevarandeintressen, och 
samtidigt skapa förutsättningar för en utveckling av ett attraktivt permanentboende i lämplig 
omfattning. 

Med ledning av en bebyggelsekarta har en översiktlig studie gjorts av kustzonen. Fyra områden 
har avgränsats, till vilka bebyggelsen idag i huvudsak är lokaliserad. De ges här beteckningen 
”kompletteringsområden” i syfte att ange att en utveckling av bebyggelsen kan vara möjlig inom 
dessa områden. Svar på detta kan ges först efter varje områdes förutsättningar utretts genom 
planläggning som inleds med programarbete för större områden än för enskilda detaljplaner. Det 
synsätt som ovan redovisats ligger i botten för den fortsatta planeringen inom hela det geografiska 
området.  

Den planerade och pågående VA-ledningen till Munkedals hamn respektive Bergsvik/ Gårvik 
kommer att bidra till en bättre vattenmiljö i Gullmarn, samtidigt som den möjliggör mer omfattande 
kompletteringsbebyggelse i vissa delar och omställning till permanentboende av befintliga 
fritidshus. Det är samtidigt ett ömsesidigt beroende där en utveckling av nya bostadsområden är 
en förutsättning för att kommunen ska kunna genomföra VA-utbyggnaden. 

Kompletteringsområden: Utpekandet av områden där kompletteringsbebyggelse ska kunna 
medges ska ses som ett ställningstagande till att de ej utpekade områdena ska fredas från ny 
omfattande bebyggelse.  

Kompletteringen avses främst innebära tillkomst av enstaka hus vars lämplighet på platsen prövas 
i bygglov/detaljplan. Kompletteringarna bedöms med stor sannolikhet komma att ske i sådan takt 
att de kan betraktas som kompletteringar på lång sikt. De utpekade områdena omfattas i stor 
utsträckning av pågående planprocesser.  

Genom att tillkommande bebyggelse lokaliseras till idag befintliga bebyggelseområden, fredas 
mellanliggande zoner från ytterligare planläggning av bebyggelse varvid riksintresset från denna 
synpunkt kan säkerställas. Lokalisering av tillkommande bebyggelse ska dessutom ske med 
utgångspunkt i natur- och kulturvärden i den byggda miljön, i landskapet, och på ett sätt som inte 
påtagligt kan skada områdets nationella natur-, kultur- och friluftslivsintressen. Lösningar där olika 
intressen kan samverka, samordnas och utvecklas med hänsyn till varandra eftersträvas.  
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Övriga planeringsförutsättningar 

Vatten och avlopp 

För den spridda bebyggelsen i kustzonen är vatten och avloppsfrågan 
i dagsläget som regel löst genom enskilda anläggningar. En inventering 
av vatten- och avloppssituationen har tidigare genomförts för all 
bebyggelse på Tungenäset. Enskilda lösningar dominerar även inom 
de bebyggelsetäta delarna. Gemensamma anläggningar finns inom 
planområdena i Sjöris och Dale samt inom en del av Bergsviksområdet. 
Vid Sjöris är anläggningen kommunal, i övrigt gäller enskilt 
huvudmannaskap. För bebyggelsen i Torrebys närområde finns ett 
lokalt reningsverk med kapacitet för ca 700 pe. 2016 var 
medelbelastningen per dygn på verket 175 pe med 450 anslutna 
fysiska personer och maxbelastningen per dygn var 294. 

Den planerade utbyggnaden av överföringsledning till Munkedals 
hamn, Bergsvik och Gårvik från reningsverket i Munkedal ger 
förutsättningar för permanentning av fritidsbostäder och nybyggnad 
inom dessa områden och utmed överföringsledningen. Kapaciteten i 
reningsverket är god och bedöms klara av hela den möjliga expansion 
som redovisas, även om ett rimligt antagande är att endast delar 
kommer att exploateras inom de närmaste tio åren.  

Trafik 

Området genomkorsas mellan Saltkällan och Hensbacka av både gamla 
och nya E6 samt järnvägen. De sammantagna störningarna från dessa 
behöver beaktas vid planläggning av berörda föreslagna 
bostadsområden. I övrigt förekommer länsvägar och lokala småvägar. 
Anslutningsvägarna över Tungenäsets inre delar bedöms klara den 
belastning som angiven expansion medför. Kommunen ser positivt på 
en framtida gång- och cykelväg längst länsväg 814 till Bergsvik och 
Gårvik. På sikt vill kommunen även förbättra för gång och cykeltrafiken 
ut mot Torreby och till Munkedals hamn. I takt med ett förväntat ökat 
permanentboende bör de kollektiva transportmöjligheterna 
uppgraderas. 

Geoteknik 

Geotekniska förutsättningar ska belysas vid fortsatt 
detaljplaneläggning. Kommunen har för närvarande otillräcklig 
kunskap om geotekniska förhållanden inom vissa mindre områden vid 
Saltkällan (se karta i avsnitt Hälsa och säkerhet (A), ÖP14 Del II), vilket 
innebär osäkerhet avseende bland annat markens stabilitet. Ingen 
fortsatt utveckling av befintlig eller ny bebyggelse bör tillåtas inom 
dessa områden innan geotekniska förhållanden klarlagts och marken 
bedömts lämplig för ytterligare bebyggelse. 

Översvämningsrisk 

Vid Saltkällan och Munkedals hamn finns befintliga fastigheter inom 
områden som idag är känsliga för översvämning, då de ligger lågt i 
terrängen (se karta i avsnitt Hälsa och säkerhet (A), ÖP14 Del II). Då 
höjda vattennivåer och ökad risk för översvämningar är att vänta i 
framtiden är det viktigt att beakta detta redan idag, för att undvika risk 
för hälsa och säkerhet. Åtgärder kan i framtiden bli nödvändiga för att 
skydda fastigheterna mot översvämning eller mildra konsekvenserna 
av en sådan.

Havsbandet med omnejd 
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Service  

Boendeinriktad service som skola, barnomsorg, livsmedelsbutiker med mera saknas på Tungenäset 
och i Saltkällan/Hensbacka och finns i första hand att tillgå i Munkedals samhälle. Ökad befolkning 
kan på sikt innebära tillräckligt underlag för sådan service. 

Turism och rekreation  

Tungenäset har genom kombinationen av ett värdefullt kultur- och odlingslandskap med Gullmarns 
vattenområde stora förutsättningar för en utveckling av turism och rekreation. Vid Torreby finns 
en etablerad golfbaneverksamhet där landskapets och kulturmiljöns värden tas väl tillvara. De 
kommunala badplatserna vid Saltkällan och Gårvik är väl etablerade liksom badplatserna vid 
Torreby/Röd som sköts av en privat förening.  

Utbredningen av fritidsfisket i kustzonen är helt knutet till Gullmarn och Örekilsälven. Riksintresset 
för friluftsliv omfattar hela Gullmarns vattenområde jämte Örekilsälvens utlopp. För dessa områden 
sammanfaller som regel friluftslivets intressen med naturvårdsintressena. Konflikter kan uppstå 
inom områden med värdefulla grundbottnar som samtidigt är av intresse för båtsport och anknutna 
aktiviteter.  

Kommunen har genomfört en inventering av båtplatser längs strandområdet mot Gullmarn. Denna 
visar att antalet båtplatser inom varje etablerad grupp varierar mellan 5 och 50 platser. Vid varje 
sådan grupp kan båtanknutna aktiviteter innebära att störningar sker av det marina livet på 
förekommande grundbottnar.  

Område med särskilda hushållningsbestämmelser (4 kap MB) 

Kustområdet inom Munkedals kommun ingår i ett område, mellan Brofjorden och vidare söderut 
genom Bohuslän, Halland och Skåne till Simpevarp, med särskilda hushållningsbestämmelser enligt 
4 kap i miljöbalken, så kallade geografiska områden vilka i sin helhet är av riksintresse.  

De i miljöbalken upptagna geografiska områdena har på senare tid ibland blivit kallade för 
”nationallandskap”. Riksdagen har beträffande nationallandskapen redan gjort en avvägning av 
olika allmänna intressen till förmån för natur- och kulturintressena när kommunen ska ta ställning 
till en fråga. Detta beslutades redan genom att naturresurslagen och miljöbalken antogs.  

Vad kommunen föreslås i sin översiktsplan inom ett nationallandskap får därför aldrig på ett 
påtagligt sätt skada natur och kulturvärdena. Områdets värden ligger i de förutsättningar som 
erbjuds för rörligt friluftsliv i form av badplatser, fiskeplatser och möjligheter till båtsport, 
tillgängligheten till attraktiva bad, strand- och skärgårdsområden, högklassiga fornlämningsmiljöer 
och äldre bebyggelsemiljöer, en värdefull kombination av högklassiga natur- och kulturvärden och 
närheten för många människor till attraktiva natur- och kulturmiljöer. 

ÖP föreslår 
• En utbyggnad av föreslagna bostads- och verksamhetsområden med 

mera enligt kartorna bedöms lämplig, mot bakgrund av de i texten 
givna resonemangen. 

• Utveckling av turism och besöksnäring genom uppförande av 
anläggningar för dessa syften, även för friluftsliv och rekreation, ska ges 
goda möjligheter. 

• Möjlighet till framtida badplats vid Svarsvik och iordningställande av 
befintliga bodar med mera. 

• Samfällighetsbadplats i Bergsvik med badbrygga ska kunna prövas. 

• Ytterligare bryggor för småbåtar ska kunna prövas. 

• Förutsättningarna för boende på vatten och småbåtshamn i Munkedals 
hamn ska ges möjlighet att studeras. 

• Detaljplan ska föregå tillkommande bebyggelse i ovan angivna 
förslag på framtida bebyggelseområden, inom ”samlad bebyggelse” Naturmarkerna 
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(enligt tidigare definition), inom kompletteringsområden samt vid 
omställning av fritidshusbebyggelse till helårsboende. 

• Förekommande kultur- och miljöintressen tillvaratas och tillgängliggörs vid åtgärder av olika 
slag.  

Hur övriga intressen bevakas 
• Vid bygglovsprövning inom området ska bebyggelsetradition vad gäller placering, utformning 

och materialval beaktas. 

• Respektive fastighetsägare har ett ansvar för sina fastighetsbelägenheter, men även 
tillsammans med grannfastigheterna finns ett gemensamt ansvar. Kommunen vill understryka 
behovet av att klarlägga planeringsförutsättningar avseende geoteknik och 
översvämningsriskerna vid Saltkällan och översvämningsrisken för Munkedals Hamn.  

• Tillgänglighetsförbättrande åtgärder bör efter hand utföras.  

• Gullmarn: Det stora vetenskapliga värde som fjorden och dess närmaste omgivning och 
tillflöden har ska uppmärksammas särskilt vid all planering eller exploatering som kan 
innebära någon form av negativ påverkan. Grundområdena har stor betydelse för 
fiskreproduktion. Särskilt stor försiktighet bör iakttas inom vattenområden som utgör 
fredningsområden för lax och öring, reproduktionsområden för hummer, eller i övrigt är av 
stort intresse för yrkesfisket eller den marina miljövården.  

• Miljökvalitetsnormer för fisk-/musselvatten och yt-/grundvatten ska iakttas. 
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Hållbarhetsbedömning av ÖP - Sammanfattning 
Till ÖP18 hör den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som utarbetades under framtagandet av 
ÖP10. Då ÖP18 i stor utsträckning bygger på innehållet i föregående översiktsplaner bedömer 
kommunen att MKB fortfarande är i huvudsak giltig. I följande avsnitt finns dels sammanfattande 
texter för miljöbedömningen samt kompletterande texter som behandlar förändringar som skett i 
översiktsplanen sedan ÖP14. Vidare har hållbarhetsbedömningen kompletterats med beskrivning 
och resonemang kring social hållbarhet. 

Planens måluppfyllelse 
En översiktsplan bör kunna ge såväl utvecklande som hushållande vägledning för beslut inom 
samhällsplaneringen. Men hur väl lever ÖP upp till lagstiftningens och den egna ambitionen om 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet – och hushållning med resurser? Att göra 
hållbarhetsperspektivet till en fortsatt levande och aktiv frågeställning i kommunens arbete, såväl 
på den politiska sidan som på tjänstemannasidan, är kanske lika viktigt som att försöka besvara 
frågan här i ÖP. Målen kan bara uppfyllas genom en kontinuitet av hållbarhetsinriktade och 
långsiktiga beslut. 

Markanspråk – samlad bedömning 
Översiktsplanen för Munkedal har kommit till i en tid när en utveckling av kommunens näringsliv 
och invånarantal har förändrats och växt. Efter en tid av låg aktivitet upplever kommunen ett 
växande intresse för att bygga bostäder och etablera verksamheter. Inom dessa områden förväntas 
de största markanspråken uppstå. 

Bostäder 

Munkedals kommun är jämförelsevis glest befolkad, i genomsnitt 16 invånare per km². 
Översiktsplanen visar ett stort antal möjliga områden för bostadsexpansion inom vilka bostads-
marknadens egna spelregler får reglera var den nya bebyggelsen får sin tyngdpunkt. Planen 
medger dessutom enstaka bebyggelse och ytterligare bostadsområden utanför de i ÖP utpekade 
områdena, bland annat genom så kallade temaboenden och boende i strandnära lägen. 
Lämpligheten prövas slutligt i detaljplan och/eller bygglov. 

Totalt anges i ÖP expansionsområden för bostäder på ca 200 ha, vilket motsvarar ca 1000–2000 
nya bostäder, beroende på exploateringsgrad. Den lägre siffran motsvarar en typisk 
villaområdesexploatering med inslag av par- och radhus. Inom typområdet Havsbandet bedöms 
områdena motsvara ca 500 villatomter. Därtill finns ca 50 ha detaljplanelagd men obebyggd mark 
inom kommunen (av varierande exploateringsintresse) och längs kusten ett par större 
fritidshusområden som kommunen avser omvandla till permanentboende med ca 200 befintliga 
tomter. 

I dagsläget kan det vara rimligt att anta att valda delar av de angivna bostadsutbyggnadsanspråken 
kommer att bebyggas under den period ÖP har som tidsram, det vill säga fram till ca 2030. 
Förutsättningarna för en ökad inflyttning bedöms dock vara mycket goda, utan stora ekonomiska, 
sociala eller ekologiska uppoffringar, se nedan. 

Verksamheter 

Kommunen ser möjligheter att skapa utrymme för en resurseffektiv och samordnad lokalisering av 
verksamhetsområden i närheten av E6:an och redan trafikpåverkade områden. Här kan 
omgivningspåverkan minimeras bland annat genom gemensamma våtmarker för dagvattnet och 
gemensamma servicefunktioner. Att lokalisera framtida verksamheter företrädesvis i närhet till 
trafikmoten utmed E6 bedöms minimera de motorfordonsbundna transporterna.

Planens konsekvenser 
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Vindbruk – inklusive kraftledningsutbyggnad 

Kommunens vindbruksområden har placerats så att riksintressen inte berörs. Däremot har 
Energimyndigheten pekat ut ett riksintresseområde för vindbruk i Kynnefjällsområdet, som berör 
andra riksintressen. Detta område har plockats bort då det riskerar att påverka Tanums tysta 
område samt friluftslivet på Kynnefjäll.   

En större utbyggnad av vindkraft ger stora konsekvenser på närmiljö och landskapsbild. I ett längre 
tidsperspektiv kan de permanenta skador som uppstår av vindbruk anses vara begränsade – 
marken bedöms kunna återställas relativt opåverkad och landskapsbilden kan i stort sett återställas 
helt. 

ÖP 20 innebär inget förändrat ställningstagande gentemot ÖP14. Inga större förändringar har heller 
skett sedan ÖP14 antogs. Kommunen har avvägt att av de cirka 60 vindkraftsverk som redovisas i 
antagen vindbruksplan från 2010 anses hälften vara en tillräcklig nivå av vindkraft för Munkedals 
kommun. Av dessa har flertalet planlagts eller planeras byggts ut, vilket öppnar upp till dialog för 
ytterligare vindkraftverk i Munkedals kommun inom ramen för de vindbruksområden som återstår. 
Utöver utpekade vindbruksområden är kommunen även generellt positiv till prövning av så kallade 
gårdsverk på landsbygden. 

Hushållning med resurser – samlad påverkan 
Jordbruksmark 

De markresurser som översiktsplanen tar i anspråk för bostäder och verksamheter berör delvis 
klassad jordbruksmark. Verksamhetsområdet vid Dingle ligger på A-klassad jordbruksmark, liksom 
till viss del ett flertal av de föreslagna bostadsområdena vid Håby och i Saltkällan/Hensbacka. I 
översiktsplanen anges att i första hand C-klassad mark ska användas men de strategiska lägen 
som angivna områden har, bedöms inte möjliga att åstadkomma på C- eller B-klassad mark, utan 
de ekonomiska och transporteffektiviserande hållbarhetsprinciperna ges prioritet. Den samlade 
negativa effekten minskas av att jordbruksmarken vid Dinglemotet är påverkad av närheten till 
motorvägen. En strävan bör dock vara att lägre klassad jordbruksmark prioriteras först. 

Kustzonen 

De största markanspråken för bostäder ligger inom den viktiga markresursen kustzonen. 
Resonemangen kring hushållning med denna resurs framgår av avsnitten Havsbandet i Del I och 
Riksintressenas redovisning i Del II planeringsförutsättningar från 2014. 

Social hållbarhet 
Hållbarhetsbedömningens sociala dimension handlar om människans levnadsvillkor i samhället 
och fokuseras främst i de nationella folkhälsomålen för människors hälsa och välbefinnande. 
Nedan beskrivs översiktligt och resonemangsvis hur planförslaget bedöms bidra till att nämnda 
mål kan uppfyllas. Målen har härvid konkretiserats i ett antal grundläggande mänskliga behov och 
livskvaliteter.  

Arbete och försörjning 

Arbete och försörjning är basalt för människors livskvalitet. Arbetslöshet har stor påverkan på den 
enskildes fysiska och psykiska hälsa och barns uppväxtvillkor. Avsaknad av arbete bidrar i hög 
grad till ökad ohälsa.  

Goda allmänna väg- och järnvägskommunikationer, samt pågående utbyggnad av bredband, ökar 
tillgängligheten såväl inom kommunen som till arbetsmarknaden och eftergymnasiala utbildningar 
i regionen, vilket bland annat gagnar företagande med ökad tillgång och bredd på arbetstillfälle. 
Den genomsnittliga utbildningsnivån i kommunen har förutsättningar att höjas. 

Tillgången på rika natur- och kulturvärden och områden för friluftsaktiviteter ger goda 
förutsättningar för turismnäringen att växa, vilket sammantaget kan bidra till ett mångsidigt 
näringsliv med olika typer av arbeten. Ett gott företagsklimat och planberedskap för 
verksamhetsetablering i attraktiva lägen längs E6 ger förutsättningar för ett växande företagande 
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och därmed ökat antal arbetstillfällen i kommunen, vilket i sin tur främjar en befolkningsökning. 
Fler människor, inte minst ungdomar, kan som kvarboende eller inflyttade i Munkedal, bli 
ekonomiskt självförsörjande och oberoende vilket gagnar det sociala välbefinnandet såväl på 
individnivå som familjenivå.  

Ett ökat befolkningsunderlag ger i sin tur förutsättningar för en utbyggnad av kommunal och 
kommersiell service och därmed fler arbetstillfällen inom ett större spektrum av branscher. 

Sammantaget bedöms genomförandet av intentionerna i planförslaget, jämfört med 
nollalternativet, ge bättre förutsättningar för ett enklare och bättre vardagsliv för invånarna i 
Munkedal. 

Boende 

Munkedal har under de senaste åren haft en ökande befolkning. En fortsatt och ökad tillväxt i form 
av ökad befolkning och sysselsättning bedöms vara av vital betydelse och en förutsättning för ett 
bra vardagsliv, där tillgång och tillgänglighet till bland annat skola, vård, omsorg och 
platser/lokaler för möten och fritidsaktiviteter prioriteras. Enkelt uttryckt är varje ny invånare 
viktig för kommunen, oavsett var i kommunen vi finner hen. Detta speglas i översiktsplanen där 
boende främjas på olika nivåer, platser och former. I tätorterna finns ett behov av främst hyres-
bostäder för att öka möjligheten till kvarboende för olika målgrupper. 

Samlad utbyggnad av bostäder föreslås huvudsakligen i kommunens södra delar i anslutning till 
centralorten samt på Tungenäset. Här finns etablerad service och infrastruktur att tillgå och 
förtätningen bidrar till att stärka kommunens ”kärna” både ekonomiskt och socialt. Tungenäset har 
en särskild attraktivitet för boende då det erbjuder havsnära lägen. Spridd bebyggelse på 
landsbygden i allmänhet är positivt och skall bejakas. 

Härutöver betonas också vikten av att de större tätorterna Dingle, Hedekas och Hällevadsholm ges 
möjlighet till komplettering med funktioner som stärker dess självförsörjning avseende service och 
verksamheter så långt möjligt. 

Ökat boende på landsbygden innebär ett ökat underlag för service, både kommunalt och enskilt, 
som förskola, servicebutik och kollektivtrafik. 

Vidare pekas områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ut med syftet att bidra till en 
positiv landskapsutveckling i form av nya bostäder i attraktiv miljö och lokalt knutna verksamheter 
(Munkedalspecifika besöksnäringar) med behov av sjönära lägen.  

Sammantaget ger anslaget i översiktsplanen goda förutsättningar för ett brett och varierat 
bostadsutbud som kan attrahera människor med olika boendeönskemål i enlighet med kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. 

Livsmiljö 

Sociala aspekter på den fysiska miljön handlar i stort om att ”vardagen ska gå ihop”. Strukturer 
som präglas av närhet mellan människor, närhet till kommunikationer, service, gröna områden och 
platser/lokaler för fritidsaktiviteter och möten har bevisligen en positiv inverkan på vår allmänna 
trivsel. Översiktsplanens intentioner handlar i stort om att förstärka befolkningsunderlaget i redan 
etablerade orter så att förutsättningarna för service och fritid på lokalt plan främjas. 

För ungdomar och många äldre utgör närheten till trygg och säker kollektivtrafik, service och 
naturområden en extra viktig faktor för möjligheterna att vistas och röra sig. Möjligheten att 
transportera sig är i hög grad avgörande för hur möjligheterna till utbildning på annan ort kan 
utnyttjas och därmed en ödesfråga för kommunen i strävan att kunna erbjuda kvalificerad 
arbetskraft på hemmaplan. Den idag långt gångna utbyggnaden av fibernät i kommunen, ökar 
möjligheten att studera eller arbeta på distans. 

Delaktighet och inflytande i samhället 

Att finna rätt former för människors möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället är viktiga 
mål för såväl individ som samhälle. Möjligheterna att påverka förutsättningarna för människors 
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delaktighet och inflytande i samhället genom fysisk planering är dock begränsade och handlar i 
huvudsak om hur processerna enligt plan- och bygglagen bedrivs.  

ÖP18 baseras i stor utsträckning på innehållet i ÖP14 och ÖP10. Under utarbetandet av ÖP10 
genomfördes en omfattande demokratisk process med rådslag där samhällsföreningar och 
bygdegrupper i kommunen var delaktiga i att formulera den gemensamma bilden av framtidens 
Munkedal. Under samrådet och kommande utställning av ÖP18 fortsätter kommunen 
medborgardialogen med invånarna, företagare och aktörer. Först i ett senare planskede kan 
bedömas hur väl kommunen lyckas med att engagera medborgarna och framför allt vilket 
genomslag allmänhetens uppfattningar tillåts få i planen. 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet i olika former gagnar en god folkhälsa. I Munkedal är tillgången på områden för 
aktiv fritid mycket god och utbudet brett. En av målsättningarna i översiktsplanen är att förbättra 
tillgängligheten till de naturgivna aktivitetsområdena genom utbyggnad av gång- och 
cykelvägsnätet samt genom att främja turism och friluftsliv. Samtidigt innebär en förtätning av 
orterna ett bättre underlag och tillgänglighet till idrottsanläggningar och service samt mer 
stimulerande och trygga promenader och cykelturer. Sammantaget bedöms ett genomförande av 
planförslagets intentioner ge positiva effekter för människors möjlighet till fysisk aktivitet. 

Trygghet 

Trygghet spänner över ett brett fält, alltifrån tillit mellan människor och att ha sin försörjning 
tryggad till att utan rädsla kunna röra sig i de offentliga rummen. Översiktsplanen behandlar ett 
flertal övergripande frågor, men det är normalt först i detaljplaneringen som konkreta åtgärder kan 
vidtas och lagstadgas. Att planera för en ökad befolkning, fler arbetstillfällen, ökad service och 
bättre tillgänglighet till områden och lokaler för rekreation och fritidssysselsättning ger dock goda 
förutsättningar för att kunna hantera trygghetsfrågorna på ett långsiktigt hållbart sätt. 

I planförslaget föreslås bebyggelsekompletteringar vilka ger möjlighet att ”bygga bort” otrygga, öde 
markområden och genom fler boende och verksamma på ett bättre sätt befolka offentliga rum vilket 
är positivt i ett trygghetsperspektiv. Vid etablering av ny bebyggelse i strandnära lägen är det av 
vikt att trygghetsfrågorna beaktas vid upprättande av detaljplan.  

En annan viktig trygghetsaspekt är bevakningen av barnperspektiv samt barns behov i våra fysiska 
miljöer. Här kan kommunen som ansvarig för den fysiska planeringen bana väg för ett samhälle som 
till sina fysiska delar tar hänsyn till barns behov och därmed även för vuxna, såväl kvinnor som män. 
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Miljöbedömning av översiktsplan för Munkedals 
kommun 
Översiktsplaner ska enligt lagen miljöbedömas. Syftet med en miljöbedömning är att integrera 
miljöaspekter i planen så tidigt som möjligt, så att en hållbar utveckling främjas (6 kap 11§ 
Miljöbalken) samt att identifiera ifall planen kan innebära betydande miljöpåverkan. De områden 
som identifieras ska sedan behandlas i en miljökonsekvensbeskrivning (6 kap 12§ Miljöbalken).  

Betydande miljöpåverkan 
Lagstiftaren har i Förordning (1998:905) om Miljökonsekvensbeskrivningar angivit ett antal 
verksamheter som alltid ska anses medföra betydande miljöpåverkan och som kräver 
miljötillstånd. Förutom dessa gäller det att identifiera och avgränsa övriga åtgärder som kan 
komma att leda till betydande påverkan. Förarbete och direktiv till miljöbalken lyfter fram behovet 
att tydliggöra sekundära, kumulativa, samverkande, permanenta och tillfälliga samt positiva och 
negativa effekter på kort, medellång och lång sikt. En relevant avgränsning är mycket viktigt för 
att motverka allt för detaljerat och onödigt arbete vid planläggning.  

Betydande miljöpåverkan i Munkedals kommuns översiktsplan 
Följande delar i Munkedals kommuns översiktsplan bedöms, beroende på hur de hanteras i 
kommande detaljplanering/prövning av bygglov, enskilt eller sammantaget, kunna medföra 
betydande miljöpåverkan. Slutlig prövning sker i detaljplan/bygglov och/eller tillståndsprövning. 
Planen bedöms kunna genomföras utan att sådan miljöpåverkan i realiteten uppstår. Nedan 
redovisas och belyses berörda delar i översiktsplanen;  

Bostadsområden utmed Gullmarn - Tungenäset 

Gullmarsfjorden utgör ett Natura 2000-område och ligger delvis inom riksintresse för naturvård 
och friluftsliv. I översiktsplanen föreslås såväl utbyggnad av befintliga bostadsområden som nya 
sådana. Närheten till Gullmarsfjorden och Tungenäset gör att särskilda krav på bland annat 
omhändertagande av dagvatten och tillfredsställande vatten- och avloppslösningar måste ställas. 
Förutsatt att detta beaktas i fortsatt planering/bygglovsprövning bedöms ingen påtaglig skada på 
Natura 2000-området och riksintresset för naturvård och friluftsliv uppkomma.  

Nya handelsområden/industriområden utmed E6:an 

En detaljplan som innebär tillkomst av ett handelsområde/verksamhetsområde kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. De områden som pekas ut för sådana ändamål är Saltkällan, Håby, 
Gläborg och Dingle utmed E6. I kommande detaljplanearbete förutsätts att lokalisering och 
utformning sker på sådant sätt att miljöpåverkan minimeras och därmed ej blir betydande. I det 
fall det handlar om verksamheter som, enligt miljöbalken, kräver tillstånd ingår i 
tillståndsprövningen att slutligt pröva och reglera den specifika verksamheten utifrån ett 
miljöperspektiv.  

Campingplatser öster om Hedekas samt utmed Blågröna vägen vid Bullaresjön, Fiskebo 

Genomförandet av en detaljplan för en permanent campingplats ska alltid antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Kommunens avsikt är att initialt undersöka förutsättningarna för en campingplats 
och dess påverkan på miljön. Härigenom kan lämplig lokalisering utifrån ett miljöperspektiv 
klarläggas och erbjudas eventuell intressent. Förutsatt att så sker kan betydande miljöpåverkan 
undvikas.  

Vindbruksplanen 

Kommunens vindbruksplan är i aktuella delar integrerad med översiktsplanen. I och med detta är 
översiktsplanen den plan där politikerna fastställer var de anser att framtida kommunal 
vindkraftsutbyggnad skall ske. En storskalig eller småskalig utbyggnad kommer att generera 
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betydande miljöpåverkan. I detta skede är det viktigt att inte enbart titta på enstaka parker eller 
verk utan också deras kumulativa effekt i kommunen. 

Övrig verksamhet 

Under övriga viljeinriktningar har kommunen nämnt ett antal åtgärder vars lokalisering är 
ospecificerade. Dessa bör beaktas då kommande utredningar får peka på var påverkan kan komma 
att förläggas. Viljeinriktningar som kan komma att medföra betydande påverkan är lättnader i så 
kallade landsbygdsutvecklingsområden i och med eventuellt nya strandskyddsbestämmelser, 
kommunens viljeinriktning att vara välvillig till nya turismanläggningar, nya fritidsbåthamnar samt 
ny kraftledning genom kommunen. 

Miljökvalitetsnormer och miljömål 
I Miljökonsekvensbeskrivningen skall Miljökvalitetsnormerna och miljömålen tas upp samt frågor 
kring bland annat hälsa och säkerhet belysas. Kommunen avser att utreda konsekvenserna av de 
åtgärder som föreslås i ÖP10 i syfte att uppnå MKN för vatten. Se bilaga; 
Miljökonsekvensbeskrivning.
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 Vad är ÖP? 

ÖP i Munkedal 
Alla kommuner ska enligt lag ha en kommuntäckande och aktuell översiktsplan. En 
översiktsplan visar hur kommunen avser att samordna fysisk planering samt lov- och 
tillståndsgivning enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) och är en 
överenskommelse mellan stat och kommun om en samsyn kring användningen av mark 
och vatten. Översiktsplanen är rådgivande och vägledande, inte juridiskt bindande. I 
praktiken har den dock mycket stor betydelse som underlag för andra bindande beslut 
och bestämmelser och även vid överprövningar i högre instans. För att upprätthålla 
översiktsplanens aktualitet ska kommunen se över sin plan och uppdatera den minst vart 
fjärde år, en gång under varje mandatperiod. 

Det är nödvändigt att kommunen har ett aktuellt planeringsunderlag med riktlinjer som 
på bästa sätt styr och möjliggör positiva förändringar och en stödjande hållbar 
samhällsstruktur.  

ÖP i två delar 

Ny struktur 
ÖP14 utgörs av två delar, Del I och Del II, samt ett antal bilagor. Förslaget till ny 
översiktsplan är i mycket stor utsträckning baserat på innehållet i gällande översiktsplan 
ÖP10, men har getts ett annorlunda upplägg. De olika avsnitt som utgjorde ÖP10 har 
dels aktualiserats för att motsvara dagens förutsättningar och kommunens aktuella 
önskemål, och dels stuvats om för att kunna ordnas i tydligare delar. Denna nya 
indelning syftar till att underlätta användning och framtida bearbetning av planen och 
göra helheten så överskådlig och lättillgänglig som möjligt, för såväl allmänhet som 
tjänstemän, politiker och myndighetspersoner. 

Del I ‐ politik 
Del I är den egentliga översiktsplanen, som innehåller mål, visioner, strategier, 
rekommendationer och förslag. I den beskrivs även de konsekvenser som kan vara att 
vänta av de förslag som läggs i ÖP. Detta är den politiska delen av översiktsplanen, då 
den innehåller kommunala ställningstaganden och viljeinriktningar. Därför kräver den 
också politiska beslut för att kunna uppdateras och utvecklas. Det är denna del som ska 
aktualiseras en gång vart fjärde år. 
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Fortsatt planering 

Förnyade metoder 
Länsstyrelsen rekommenderar i sitt PM ”Sammanfattande redogörelse inför  
Munkedals kommuns arbete med en ny kommunomfattande översiktsplan” (2013-07-15) 
en ”strategisk och kontinuerlig översiktsplanering”. Översiktsplanen, en ”ramplan” som 
anger förhållningssätt och spelregler för efterföljande planering, behöver ej behandla alla 
frågor. Länsstyrelsen ser också gärna att översiktsplaneringen genomförs digitalt. Dessa 
rekommendationer ligger i linje med kommunens ambitioner om kommande översiktlig 
planering; ÖP uppdelad i olika delar för olika ändamål, gärna på sikt web-baserad. Ett 
viktigt syfte med att välja ett alternativt upplägg för översiktsplanen är att den ska bli 
tydligare, mer lättanvänd och därmed ett mer effektivt redskap i styrningen av 
kommunens utveckling. 

Rullande planering 
Den översiktliga planeringen bör vara en kontinuerligt pågående process, där planeringen 
hålls levande genom fördjupningar och tillägg mellan mandatperioderna. Detta för att 
ständigt kunna uppdatera planen med nytt material i samband med 
aktualitetsprövningarna vart fjärde år. Även planeringsunderlaget bör hållas à jour genom 
kontinuerligt arbete, men behöver inte bli föremål för politisk behandling utan kan 
tillföras planen kontinuerligt. Detta sätt att arbeta med ÖP, ”rullande översiktlig 
planering”, ligger i linje med det förslag till revideringar av PBL, ”En effektivare plan- 
och bygglovsprocess” (SOU 2013:34), som är under nationell behandling. 

Demokratisk process 
ÖP14 baseras som sagt i stor utsträckning på innehållet i ÖP10. Under utarbetandet av 
ÖP10 genomfördes en omfattande demokratisk process med rådslag där samhälls-
föreningar och bygdegrupper i kommunen var delaktiga i att formulera den 
gemensamma bilden av framtidens Munkedal. Dialogarbetet skedde kring 
frågeställningen: ”Hur kan vi tillsammans bibehålla och utveckla livskvalitén i vår bygd 
samt i kommunen som helhet?”  

Denna fråga är ständigt aktuell och bör beaktas även i fortsatt planering. Under samrådet 
och kommande utställning av ÖP14 vill kommunen fortsätta medborgardialogen med 
kommunens invånare, företagare och aktörer. Kommunen ser att det är särskilt viktigt att 
unga kommuninvånare kommer till tals i denna process. Munkedals framtid tillhör 
dagens barn och ungdomar! 
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 Nationella intressen 

Lagstiftning 

Plan‐ och bygglagstiftning 
Ny PBL (2010:90) trädde i kraft den 2 maj 2011 och ska tillämpas i planprocesser och 
tillståndsärenden som påbörjats tidigast detta datum. Införandet av ny PBL har bl a 
inneburit att kravet på planprogram slopats vilket i sin tur medfört att översikts-
planeringen fått en ökad betydelse som långsiktigt, strategiskt instrument. Klimatfrågan 
har förtydligats genom att krav ställs på att planering ska ske med hänsyn till 
klimatförändringar. 3 kap 5 § PBL reglerar vad som ska framgå av översiktsplanen. 

Genom beslut 2013-08-08 är numera bostadsförsörjning ett allmänt intresse. 

Miljöbalken (MB) 
Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en 
hälsosam och god miljö. Alla typer av åtgärder som kan få betydelse för de intressen 
balken avser att skydda berörs. Flera av översiktsplanens delar styrs av miljöbalken, bland 
annat hanteringen av riksintressen och miljökonsekvensbeskrivning. 

Kulturmiljölagen 
Den 1 januari 2014 trädde Kulturmiljölagen (1988:950) i sin nya lydelse i kraft. 
Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande 
generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Det är en nationell angelägenhet 
att skydda och vårda kulturmiljön. I den vardagliga hanteringen av lagen kommer 
förändringarna av bestämmelserna rörande fornlämningar att märkas mest.  

Boverkets byggregler (BBR) 
Den 1 januari 2012 trädde Boverkets ändrade byggregler, BBR, i kraft men 
ändringsreglerna började tillämpas den 1 januari 2013. Reglerna innehåller en precisering 
av vad som redan gäller enligt lag och förordning. Ingående avsnitt om energihushållning 
och brandskydd är ändrade och ett avsnitt om ändring av byggnad är nytt. 

Planeringssystem transportinfrastruktur 
1 januari 2013 trädde ny lag om planeringssystem för transportinfrastruktur i kraft. Lagen 
berör ekonomiska ramar, ansvarsfördelning och vägledning för prioritering av åtgärder i 
åtgärdsplan. De åtgärder som ska prioriteras ska vara samhällsekonomiskt effektiva, bidra 
till klimateffektivitet och konkurrenskraftigt transportsystem för tillväxt och utveckling 
samt till uppfyllelse av transportpolitiska mål. 

Riksintressen och direktiv 

Riksintressen enligt miljöbalken 3 kap 
I översiktsplanen ska en bedömning göras huruvida de förslag som lämnas kan innebära 
påtaglig skada på förekommande riksintressen. I ÖP14 Del I redovisas generella riktlinjer 
till skydd för riksintressena. De riksintressen som påverkas av exploateringsförslag enligt 
ÖP14 redovisas i förekommande fall i förslagsavsnittet i Del I, med preciserade riktlinjer 
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och kommunens syn på hur exploateringen kan och ska ske så att riksintressena inte 
kommer till påtaglig skada. 

Övriga förslag enligt ÖP som berör riksintressen bedöms i nuläget inte heller medföra 
påtaglig skada på riksintressen, men åtföljs, för säkerställande av detta, av krav på tidig 
miljöbedömning. Det gäller framförallt enklare anläggningar för turism, friluftsliv och 
besöksnäring, bebyggelse i Bärfendal (naturvården m   m), bebyggelse i södra Hedekas 
(naturvården), bostäder i Utsikten/Berg och del av Saltkällan öster om motorvägen 
(kraftledning) och vissa LIS-områden. 

Yrkesfiske  
Riksintressen finns för yrkesfiske i Gullmarsfjorden och dess grundområden och 
tillrinningsflöden. Reproduktions- uppväxt- och fångstvatten ska skyddas mot 
förändringar som kan påverka fiskens villkor negativt. Vid riksintressanta vatten bör en 
25 meter bred strandzon lämnas orörd för att säkerställa detta. 

• Fredningsområden för lax och öring. 
• Lek- och uppväxtområden: Torskens och hummerns reproduktion i Färlevfjorden 

och Saltkällefjorden 
• Fångstområden: Vadkastplatser för sill och skarpsill i yttre delen av Färlevfjorden 

och Saltkällefjorden samt områden i Gullmarn djupare än 50 meter av avgörande 
betydelse för räkfisket. 

Naturvård 
• NRO 14017 Bullaresjöarna – ett mycket naturskönt landskap och ett område av 

geologiskt och fiskeribiologiskt intresse. 
• NRO 14024 Kynnefjäll (inklusive Bredmossen) – det mest orörda av Bohusläns 

höglänta inlandsområden med storslagen landskapsbild, flera speciella naturtyper, 
unikt fågelliv och intressanta faunabiotoper. Delvis orörd vildmark. 

• NRO 14025 Örekilsälven med Kärnsjön – område med mycket stora och 
komplexa natur- och landskapliga kvaliteter, bl a en kalkgynnad brantflora med ett 
flertal sällsynta arter. Rik och exklusiv förekomst av gråal. Sprickdalgången i sin 
helhet är av stort geologiskt intresse. Örekilsälven har en artrik fiskfauna och 
vattendraget är ett mycket viktigt reproduktionsområde för lax och havsöring. 

• NRO 14045 Svarteborg – israndavlagring som är en viktig länk i Koster- 
Uddevallalinjen och visar på ett långvarigt stillestånd i landisens avsmältning. 
Avlagringen är belägen i ett för övrigt flackt jordbruksområde och är på så sätt ett 
framträdande element i landskapet. 

• NRO 14063 Åbyfjorden m m (inkl Bärfendalen) – geovetenskapligt värdefullt 
fjordlandskap med värdefullt djur- och växtliv. Mäktig sprickdalgång i öst-västlig 
riktning mellan Bovallstrand och Bärfendal. Den morändämda sjön är en raritet för 
regionen. 

• NRO 14065 Gullmarsfjorden – Gullmarn och dess tröskelområden är av stort 
vetenskapligt värde vad gäller den marina faunan, det mångskiftande och brutna 
strandlandskapet med intressant flora och fauna samt övergångszonen mellan gnejs 
och granitområden av stort geologiskt intresse.  

• NRO 14066 Bredmossen SO Munkedal m m (Hensbacka) – flikigt och 
mångformigt våtmarkskomplex där större delen utgörs av en excentrisk mosse. 
Här finns också gölar, stora lösbottenhöljor och dråg. Vid Lunddalen finns 
sumpskogar. 
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Friluftsliv  

• FO 05 Bullarelandskapet – värdefullt område för bl a vandrande och fritidsfiske.  
• FO 09 Gullmarn – omväxlande fjordlandskap med stor attraktion och betydande 

fritidsfiske. 
• FO 16 Herrestadsfjället–Viksjön – mångformigt, variationsrikt och naturskönt 

område med möjligheter till olika friluftsaktiviteter. 
• FO 25 Kynnefjäll – variationsrikt landskap med goda möjligheter till rörligt 

friluftsliv bl a långvandringar. 
• FO 30:1 Norra Bohusläns kust, inre kustzonen – en liten del av området berör 

kommunen vid Tåsteröds vatten. 
• FO 49 Örekilsälvens nedre del. 

Kulturmiljö 
• KO 24 Bärfendal – fornlämningsrikt dalgångslandskap kantat av höga bergssidor, 

välbevarat byggnadsbestånd med bl a Bärfendals medeltida kyrka. 
• KO 25 Sältorna–Färlev – saltängar, värdefullt odlingslandskap och äldre 

bebyggelse kring Färlev älvs utlopp 
• KO 26 Torp–Munkedal – två områden med anknytning till industriell verksamhet 

kring Örekilsälven och Munkedalsälven 
• KO 74 Örekilsälvens dalgångsbygd från länsgränsen till Elseröd–Nordby – öppet 

jordbrukslandskap rikt på fornlämningar och traditionellt belägen bebyggelse kring 
Örekilsälvens norra dalgång. 

Kommunikationer 
• Bohusbanan  
• Väg E6 
• Väg 162 (till oljeterminal i Lysekil) 

Energidistribution och ‐produktion 

• 400 kV Trollhättan-Munkedal-Norge  
• 130–400 kV Brofjorden-Munkedal-Trollhättan (planerad) 
• Vindbruksområden Jermunderröd och Kynnefjäll enligt energimyndighetens beslut 

2014-01-13.  
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Totalförsvaret 
Riksdagen har i den försvarspolitiska inriktningen för perioden 2016–2020 beslutat 
att en sammanhängande planering för totalförsvaret ska återupptas. Beslutet medför 
att totalförsvarsplaneringen ska beaktas i all samhällsplanering. Vidare har regeringen 
i planeringsanvisningar för det civila försvaret specificerat att myndigheter har särskilt 
ansvar inför och vid höjd beredskap, enligt förordning 2015:1052, och att dessa ska 
återuppta planeringen för sin beredskap inom ramen för det civila försvaret. 

• Militärt försvar 
• Sågebackens skjutfält i Uddevalla kommun (bullerzon) 
• Skredsviks övningsområde och hamn i Uddevalla kommun som inbegriper ett 

kustavsnitt sydost om Gårvik. 

Munkedals kommun påverkas av riksintressena Skredsviks övningsfält samt Sågebackens 
skjutfält, vilka utgör riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintressena har en 
omgivningspåverkan dels i form av buller, dels i form av hinderfrihet. I övrigt finns inga 
riksintressen inom kommunen som kan redovisas öppet. Inom riksintressets 
influensområde kan det till exempel vara olämpligt att uppföra störningskänslig 
bebyggelse. Försvarsmakten ska därför kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och 
bygglovsärenden. 

Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 
45 m inom sammanhållen bebyggelse. Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt 
måste skickas på remiss till Försvarsmakten. 

Särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken 4 kap 
Områdena nedan är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i 
sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till 
stånd i dessa områden endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 
områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen 
av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för anläggningar som behövs för 
totalförsvaret. 

Kustzonen 
• Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av kompletteringar till 

befintlig bebyggelse och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 
områdets naturvärden. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse 
komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets 
behov. 

Riksintressenas säkerställande inom kustzonen möjliggörs främst genom en begränsning 
av framtida bebyggelseexploatering och tillförsel av närsalter till Gullmarn. Det pågående 
arbetet med förvaltningsplan för Gullmarn, som leds av Länsstyrelsen i Västra Götaland, 
kan förhoppningsvis leda till att en långsiktigt hållbar situation uppnås genom åtgärder 
inom hela Gullmarns avrinningsområde.  

En minskning av närsalterna i fjorden kan i första hand uppnås genom en reducering av 
gödande ämnen, främst kväve och fosfor, från åker- och skogsmark. Aktiviteter i syfte 
att minska effekten av denna näringstransport har påbörjats bl a genom anläggande av 
våtmarker där vegetationen kan binda näringsämnen innan de når havet.  

Den kompletterande bostadsbebyggelse som föreslås, inklusive konvertering från fritids- 
till helårsboende, föreslås enligt riktlinjerna i översiktsplanen ske på ett sådant sätt att det 
rörliga friluftslivet och naturvården ges största möjliga hänsyn samt under förutsättning 
att den planerade va-ledningen är framdragen. 

Riksintresse för 

totalförsvaret 
Riksintresset för 

totalförsvarets militära del (3 

kap § andra stycket 

miljöbalken) kan i vissa fall 

redovisas öppet i 

översiktsplanen, i andra fall 

inte. Dels finns områden i 

form av övnings‐ och 

skjutfält och flygflottiljer som 

redovisas öppet, dels 

områden som av sekretesskäl 

inte kan redovisas öppet. De 

senare har oftast koppling till 

spanings‐, kommunikations‐ 

och underrättelsesystem. 

Kännedom om dessa finns 

hos kommunen och 

länsstyrelsen. Huvuddelen av 

Sveriges kommuner är i olika 

omfattning berörda av 

riksintresset. 
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Kompletteringsområden 
Av de föreslagna utbyggnadsområdena i ÖP omfattas de sk kompletteringsområdena (se 
avsnittet Havsbandet, Del I) med viss omnejd utmed Tungenäskusten (särskilt Sjöris, 
Röd, Gårvik, Bergsvik, Munkedals hamn och de delar av Saltkällan som är belägna väster 
om väg E6) av de särskilda hushållningsbestämmelserna. 

Kompletteringsområdena föreslås i anslutning till befintliga bebyggelseområden. En 
utbyggnad inom dessa bedöms, efter fördjupade studier i detaljplaneskedet, kunna 
genomföras utan att medföra påtaglig skada på riksintresset.  

Lämpligheten av exploatering inom kompletteringsområdena har i princip redan prövats 
i samband med FÖP 2001 för Munkedal och Tungenäset. Även lämpligheten av att 
exploatera området vid Saltkällans säteri och delar av Munkedals hamn, inklusive 
hamnområdet, har prövats i tidigare planering. 

Övriga områden mellan kompletteringsområdena föreslås fredas från ytterligare 
bebyggelse. 

Södra Bullaresjön med närområde och del av Kynnefjäll  

(Enningsdalälvens avrinningsområde) 
• Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får 

inte utföras. 

Miljökvalitetsnormer (MKN), miljöbalken kap 5  
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes i miljöbalken 1999, 
för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel 
trafik och jordbruk. Normer finns för utomhusluft, yt- och grundvatten, fisk- och 
musselvatten samt omgivningsbuller. I det fall en MKN överskrids eller riskerar att 
överskridas ska ett åtgärdsprogram upprättas.  

Utomhusluft 
För utomhusluft infördes 2010 nya bestämmelser för att införliva EU:s nya 
luftkvalitetsdirektiv (Luftkvalitetsförordningen 2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljö. För hantering av MKN utomhusluft hänvisas till 
Naturvårdsverkets ”Luftguiden - Handbok om MKN för utomhusluft” (2011). 

Vattendirektivet 
EU:s ramdirektiv för vatten antogs 2000. Direktivet innebär att Sverige skall kartlägga 
och analysera alla vatten, fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för 
vattenmiljöerna, samt att övervaka dem. Målet är att alla vatten, med några få undantag 
för modifierade vatten, ska nå minst god vattenstatus till 2015. 2004 infördes 
vattendirektivet i svensk lagstiftning genom bland annat vattenförvaltningsförordningen 
(SFS 2004:660) med sikte på miljökvalitetsnormer. 2009-12-15 beslutade 
vattenmyndigheten om miljökvalitetsnormer för samtliga vattenförekomster i Sverige. 
Samtidigt fastställdes åtgärdsprogram samt förvaltningsplaner för perioden 2009–2015 
för västerhavets vattendistrikt.  

I december 2016 beslutade Vattendelegationen om ny förvaltningsplan och nytt 
åtgärdsprogram, samt fastställde nya miljökvalitetsnormer för vatten. Nya klassningar har 
baserats på fler parametrar än år 2009, bland annat fysisk påverkan och morfologi, vilket 
har medfört ändrad status på flera vattenförekomster. 

Miljökvalitetsnormerna finns i Länsstyrelsens författningssamling. Åtgärdsprogrammen 
innehåller åtgärder för att nå god vattenstatus och riktar sig till myndigheter och 
kommuner. Direktivet berör i hög grad kommuner och dess mark- och 

186



RIKSINTRESSEN & DIREKTIV 

 

vattenanvändning. Kommunen blir t   ex berörd som ansvarig för fysisk planering enligt 
plan- och bygglagen, som tillsynsmyndighet för det lokala miljöarbetet och som ansvarig 
för dricksvattenproduktion och avloppsrening. 

Omgivningsbuller 
För hantering av bullerproblematiken vid planering av bostäder hänvisas till Boverkets 
allmänna råd, Buller i planeringen, där förutsättningarna för avsteg från riktlinjerna 
redovisas. Frågan utreds vidare på nationell nivå med avrapportering hösten 2013. 

Övriga intressen enligt miljöbalken 

Natura 2000‐områden, EU‐direktiv 
Inom EU:s medlemsländer pågår uppbyggnaden av ett ekologiskt nätverk av 
naturområden som kallas Natura 2000. Avsikten är att skapa förutsättningar för ett 
bevarande av viktiga livsmiljöer för arter av vilda djur och växter vilka krymper i snabb 
takt med utrotningshot som följd. Natura 2000-arbetet grundas på två EU-direktiv, 
fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Natura 2000-områden i kommunen är: 

• Bredmossen–Hensbacka 
• Vågsäter bokskog 
• Bredmossen–Dalen 
• Kynnefjäll A och Kynnefjäll B 
• Örekilsälven 
• Frustugutjärnet 
• Gullmarn (vattenområdet) 

Dessa områden ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada naturmiljön. 

Naturreservat 

• Bredmossen (vid Hensbacka)  
• Bredmossen (vid Dalen)  
• Gunnarsbo  
• Södra Harska  
• Vågsäter  
• Vågsäter bokskog 
• Strömmarna 
• Kviström 
• Kynnefjäll A och B 
• Gullmarn 
• Malevattnet 

Arbete med naturreservat för delar av nedre Örekilsälven pågår. 

Landskapsbild 
1 maj 2011 trädde den europeiska landskapskonventionen i kraft i Sverige då ratificering 
skedde. Denna innebär att landet förbinder sig att inarbeta konventionens intentioner i 
den nationella lagstiftningen. I konventionen understryks att landskapet är en gemensam 
tillgång och ett gemensamt ansvar. I konventionen lyftes landskapets sociala betydelse 
fram samtidigt som vikten av att människor kan delta aktivt i värdering och förvaltning 
av landskapet understryks. Landskap är enligt definitionen ”ett område sådant som det 
uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga 
och/eller mänskliga faktorer”. 

Inom kommunen har följande områden landskapsbildsskydd: 
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• Alnässjön 
• Örekilsälvens dalgång 
• Torreby 
• Bottnafjorden och Tåsterödsvattnet 
• Vågsäter 
• Torp övre 
• Skulevik 

Strandskydd 
Generellt gäller att vid samtliga större sjöar och vattendrag råder strandskydd inom en 
zon 100   m från strandkanten, på land och i vattnet. För vissa delar av kuststräckan är 
skyddet utökat till 300   m i båda riktningarna. Undantagna är bl   a vissa detaljplanerade 
områden. Vissa bäckar och åar har ett 25 m brett strandskydd genom tillägg av 
Länsstyrelsen för Västra Götalands län.  

1 februari 2010 trädde en ny lag med förändrade regler kring strandskyddet i kraft. 
Genom den nya lagstiftningen möjliggörs ett differentierat strandskydd. Dessutom ges 
kommunerna ansvar för dispenshandläggning och upphävande av strandskyddet, samt 
möjlighet att inom områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen – så kallade LIS-
områden – kunna medge viss strandnära bebyggelse. Bohuskusten och Gullmarn är 
undantagna från LIS-reglerna. Munkedals kommuns tematiska planeringsunderlag för 
LIS (feb 2010) utgör bilaga till ÖP, och utpekade LIS-områden är inarbetade i ÖP. 

Samtliga utökade strandskydd upphör att gälla 1 januari 2015. Härvid återinträder det 
generella strandskyddet om 100 m. Arbete pågår inom länsstyrelsen för att se över och ta 
fram förslag på en eventuell förnyad utvidgning av strandskyddet. Förslag kommer att 
remitteras till kommunerna tidigt 2014, och beslut om nya strandskyddsavgränsningar 
kommer att ske under slutet av 2014. 

Naturminnen 

• Suttene 1:1 (glaciala jättegrytor) 

Ekologiskt särskilt känsliga områden 
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Sådana områden inom 
kommunen utgörs av naturbetesmark, slåtterängsrester (ängs- och hagmark), 
småbiotoper i odlingslandskapet, ädellövskogar, värdefulla odlingslandskap (natur- och 
kulturvärden), sötvattensamlingar och våtmarker/kärr, havsöringsförande vattendrag 
samt grunda bottnar i havet (reproduktionsområden). 

Biotopskydd  
Generellt biotopskydd omfattar bl a åkerholmar i jordbrukslandskap, stengärdsgårdar 
och alléer. 

Djurskydd 
Valbergs flåg vid Kärnsjön är klassat som fågelskyddsområde med höga ornitologiska 
värden. 

Stora opåverkade områden 
Inom kommunen är Kynnefjället och Herrestadsfjället klassade som stora opåverkade 
områden. Dessa ska värnas mot exploateringsföretag. Kommunen föreslår vid översynen 
av riksintresse av friluftslivet att större delen av de opåverkade områdena skall omfattas 
av riksintresse för friluftsliv. 
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Hälsa och säkerhet (A) 
I detta avsnitt hanteras de övergripande och nationellt intressanta frågorna kring hälsa 
och säkerhet. Lokala intressen redovisas i avsnittet ”Hälsa och säkerhet (B)”. 

Klimatförändringar 
”Klimatförändringarna är det största globala miljöproblem som människan har orsakat 
och förmodligen också det som kommer att bli svårast att lösa.” (Miljömålsrådet).  

Vi befinner oss i en tid då klimatfrågorna diskuteras globalt och där vi ser påtagliga 
tecken i de stora ekologiska systemen som tyder på en omfattande människlig 
miljöpåverkan. Hur stor denna är och med vilken hastighet bl   a klimatet förändras vet vi 
inte med säkerhet. Klimatförändringarnas konsekvenser ställer dock krav på att vi ökar 
vår kunskap om samhällets sårbarhet och behov av anpassning. För att ge indikationer 
om vilka effekter klimatförändringarna kan få bedrivs klimatforskningen bl   a kring 
tänkbara scenarier. I Sverige leds arbetet av bl a SMHI (SWECLIM), som för västkusten 
bl a ger följande exempel på indikationer för en analysperiod fram till år 2100 (källa: 
www.smhi.se): 

• ”Årsmedeltemperaturen ökar enligt beräkningarna med drygt 4°   C fram till år 
2100” enligt ett scenario ”och med drygt 5°   C” enligt ett annat. 

• ”Den maximala nederbörden under 7 sammanhängande dagar beräknas öka med 
omkring 20   % till år 2100.” 

Även om det finns stora osäkerheter i de klimatmodeller som används, både i 
tidsperspektiv och i omfattning, är tendenserna tydliga. Den kanske tydligaste tendensen, 
både i ett lokalt perspektiv enligt ovan och i ett globalt, är temperaturhöjningen. En 
förhöjd årsmedeltemperatur kan ge drastiska följder som extremt väder, förändrade 
nederbördsmönster, förändrade vindar och havsströmmar, med förmodade stora 
konsekvenser för jordbruk, samhällsbyggande, kultur, ekonomi och ekosystem. 

För att motverka pågående och framtida klimatförändring i ett längre tidsperspektiv 
behövs samhällsförändringar på global nivå, men även lokala strategiska åtgärder behövs 
för att värna intressen som är hotade redan idag.  

Skred‐ och rasrisker, erosion 
Kommunen har gjort stora insatser för att åtgärda områden med dålig stabilitet inom 
bebyggda områden i Munkedal. I en översiktlig stabilitetskartering från 2001, utförd av 
Räddningsverket, kan man översiktligt utläsa stabilitetsförhållanden för bebyggda 
områden. SGI har också gjort en översiktlig kartering, december 2004, av förutsättningar 
för erosion. Längs bl   a Örekilsälven förekommer stranderosion. 

Översvämningsrisker 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har karterat samt beräknat 
översvämningsrisken för Örekilsälven och Munkedalsälven vid 100-årsflöden, 200-
årsflöden och beräknat högsta flöde. Vid beräknat högsta flöde med befintliga 
ingångdata överströmmas broarna 15-295-1 och 40-3865-1 längs Örekilsälven samt bro 
15-334-1 längs Munkedalsälven. 

Klimatscenarier indikerar för de kommande 100 åren att bl.a. ökad nederbörd med ökade 
flöden i vattendrag och förhöjda nivåer i sjöar och vattendrag kan förväntas. Hänsyn till 
effekterna av framtida klimatförändringar bör vägas in vid översiktsplanering. För 
information om hur risker för översvämning kan hanteras i planeringen hänvisas till 
länsstyrelsens handbok ”Stigande vatten”. 
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En översiktlig redovisning av översvämningsytor är framtagen av 
tidigare Räddningsverket för Örekils- och Munkedalsälven. 
Vattenståndet i Örekilsälven mäts regelbundet av SMHI vid en 
mätstation strax norr om Kviströmsbron i Munkedal. Vid nybyggnad av 
bostadsbebyggelse rekommenderas lägsta nivå för överkant bottenplatta 
för byggnader vara ca 3,5 meter över normalvattennivån (RH 2000). 
Bedömningen görs från fall till fall, och det är möjligt att bygga med 
bostadsdelar under denna höjd om byggnadens funktion och 
användning bedöms medge detta, utan att risk för människors hälsa och 
säkerhet uppstår. I bedömningen bör även beaktas risk för påverkan på 
egendom och ekonomiska konsekvenser av översvämning. I 
myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB, tidigare 
Räddningsverket) regi pågår arbetet med att forma en 
översvämningsförordning. I ett första steg har en analys genomförts av 
översvämningsrisker i Sverige. Se www.msb.se 

Minskade utsläpp 
I Munkedals kommuns Energiplan och klimatstrategi 20082012 (KF 
2008) är ambitionen att utöver minskad energianvändning, även 
reducera utsläppen och därmed minska påverkan av växthusgaser inom 
Munkedals kommun. 

Saltkällan och Munkedals hamn 
Vid Saltkällan finns områden med befintlig bebyggelse, 22 fastigheter 
fördelade på fyra delområden, där kommunen noterar att kunskapen om 
markstabiliteten är otillräcklig och markförhållandena skulle behöva 
klarläggas. Detta är en viktig fråga att reda ut i den fortsatta planeringen, 
för att klarlägga om risk för skred och erosion föreligger, och om detta 
kan innebära en risk för de boendes hälsa och säkerhet.  

Innan de geotekniska förhållandena är utredda kan inga bygglov beviljas 
för förändringar som till- eller ombyggnad, ej heller kan inkoppling till 
kommunalt VA medges. För att det åter ska vara möjligt att utveckla 
fastigheterna inom aktuella områden behöver eventuella risker klarläggas 
och åtgärdas. De enskilda fastighetsägarna har det juridiska ansvaret för 
den egna fastigheten. Därmed åligger det fastighetsägaren att bekosta 
utredning och eventuella åtgärder. Kommunen kan ombesörja att 
utredningen genomförs förutsatt att finansieringen ordnas av 
fastighetsägaren. 

Av ekonomiska och tekniska skäl är det lämpligast att göra utredning av 
geotekniska förhållanden för större område i ett sammanhang, istället 
för att undersöka enskilda fastigheter. Därför rekommenderar 
kommunen att fastighetsägarna går samman i grupper inom berörda 
områden och gemensamt låter ta fram erforderliga utredningar.  

Vid Saltkällan och Munkedals hamn finns områden som idag är känsliga 
för översvämning, då de ligger lågt i terrängen. Även här är befintliga 
fastigheter berörda. Då höjda vattennivåer och ökad risk för 
översvämningar är att vänta i framtiden är det viktigt att beakta detta 
redan idag, för att undvika risk för hälsa och säkerhet. Åtgärder kan i 
framtiden bli nödvändiga för att skydda fastigheterna mot översvämning 
eller mildra konsekvenserna av en sådan. 
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Nationella och regionala mål  

Nationella mål 

Miljömål  
I Sverige finns miljökvalitetsmål för 16 olika målområden. Syftet med målen är att nå 
en miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt och att: 

• främja människors hälsa 
• värna den biologiska mångfalden och naturmiljön 
• ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena 
• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga  
• trygga en god hushållning med naturresurserna 

 
Ur målet om God bebyggd miljö: 

• En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas. 
• Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet värnas/utvecklas. 
• Natur- och grönområden med närhet och tillgänglighet värnas. 
• Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar och buller m m. 
• Mark- och vattenområden är fria från gifter, skadliga ämnen m m. 
• Avfallshanteringen är effektiv för samhället och enkel att använda för 

konsumenterna. 
• Avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara. 

Risker för hälsa och miljö minimeras. 
• Avfallshanteringen är effektiv för samhället och enkel att använda för 

konsumenterna. Avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som 
uppstår tas tillvara. Risker för hälsa och miljö minimeras. 

Riksdagen fattade i april 2012 beslut om ny målstruktur för miljöarbetet vilket bl.a. 
innebär nya preciseringar och etappmål. 

Folkhälsomål  
Av PBL:s portalparagraf framgår bl a att planering och byggande ska ske så att en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö främjas, såväl för människorna i dagens samhälle som för 
kommande generationer. Innebörden har bl a tagit sig uttryck i de nationella 
folkhälsomålen för människors hälsa och välbefinnande. De anger centrala 
bestämningsfaktorer för hälsa. För den fysiska planeringen bör särskilt beaktas: 

• Delaktighet och inflytande i samhället (tillgänglighet, demokrati) 
• Sunda och säkra miljöer och produkter (trafikmiljöer) 
• Barns och ungas uppväxtvillkor (bostäder, offentliga miljöer)  
• Ökad fysisk aktivitet (gång- och cykelvägar, vandringsleder m   m) 

Energianvändningen i Sverige och EU, utsläpp av växthusgaser 
Användningen av fossila bränslen vid energitillförsel leder till ökade utsläpp av 
växthusgaser. Därför har EU beslutat om olika direktiv som ska motverka detta. 2009 
antogs ”EU:s klimat- och energipaket” om mål fram till 2020. Dessa mål är styrande för 
energi- och klimatpolitiken. 

Målåret 2020 ska för Sveriges del följande ha uppnåtts:  

Nationella folkhälsomål 

16 nationella miljömål 
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• Andel förnybar energi skall vara 50 % 
• Andel förnybar energi inom transport skall vara 10 %  
• Energieffektivisering skall vara 20 % 
• Minskade utsläpp av växthusgaser skall vara 40%  

Energiproduktion påverkar flertalet nationella miljömål på olika sätt vilket gör att effektiv 
energianvändning, med minskad energiproduktion som följd, bidrar positivt till många 
miljömål såsom Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, God 
bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag, Storslagen fjällmiljö och Giftfri miljö. 

Regionala mål 

Mål för Västra Götalandsregionen 
”Vision Västra Götaland – det goda Livet” är den gemensamma utgångspunkten för hur 
Västra Götaland ska utvecklas för att vara en attraktiv region att bo och verka i. Ett 
hållbart samhälle ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
behov. Alla beslut ska utformas på ett sätt som beaktar ekonomiska, sociala och 
miljömässiga konsekvenser i ett längre tidsperspektiv. Förutom visionen om det goda 
livet omfattar visionen tre delar: 

• Hållbar utveckling i tre dimensioner: den sociala, det vill säga människors 
möjligheter till utveckling i samklang med omgivningen, den miljömässiga/ 
ekologiska och den ekonomiska. 

• Arbetet genomsyras av tre perspektiv: Västra Götaland – en enhet; jämställdhet, 
integration, internationalisering. 

• Fem fokusområden prioriteras: näringsliv, kunskaps- och kompetensutveckling, 
infrastruktur–kommunikationer, kultur samt hälsa. 

Regionala miljömål 
De regionala miljömålen utgår från riksdagens beslutade nationella miljömål. Miljömålen 
för Västra Götalands län ska därmed vara en grundläggande utgångspunkt för ett 
miljöarbete som berör en lång rad aktörer på både regional och lokal nivå i länet. 
Länsstyrelsen i Västra Götaland och Skogsstyrelsen fastställde regionala miljömål första 
gången 2003. Under våren 2008 uppdaterades målen. 
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Arbetsmarknad och pendling 
Dagens rörliga arbetsmarknad ställer höga krav på effektiv pendling. Kommunens 
strategiska läge utmed E6 medför att arbetsmarknaden har kommit närmare 
Munkedalsborna som därmed kan få ett större utbud av arbetstillfällen. E6-sträckningen 
genom kommunen innebär restider omkring en timma till såväl norska gränsen som 
Göteborg. Med sina 98 km till Göteborg ligger Munkedals tätort inom den 100-
kilometersradie man kan definiera som Göteborgsregionen. Restiden med buss till 
Göteborg varierar idag mellan 1 timma 20 minuter och 1 timma 50 minuter. I januari 
2009 sattes ett nytt expressbussystem i bruk vilket avsevärt förbättrat de kollektiva 
pendlingsmöjligheterna till Göteborg, Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg, 
Högskolan Väst, m   m. Dessutom finns trafik till Uddevalla med tåg varje timma, vilket 
ger täta och korta pendlingstider. Pendlingsparkering har anlagts vid Håby i anslutning 
till bussterminalen – Håbyterminalen – som är en knutpunkt för närregionens 
expressbusstrafik. 

2011 var antalet inpendlare resp. utpendlare till kommunen 1217 resp. 2081(SCB). Ca 
hälften av utpendlingen sker till grannkommunerna, och främst till Uddevalla. 

Antal förvärvsarbetande kommuninvånare mellan 20 – 64 år är ca 4 290. Ca 2 520 har sin 
arbetsplats inom Munkedals kommun (SCB 2010–11). Kommunens största arbetsplatser 
är de kommunala förvaltningarna som sysselsätter ca 900 personer, samt företaget Arctic 
paper som sysselsätter ca 330 personer. Jord-, skogs- och byggverksamhet utgör en viktig 
del av sysselsättningen i kommunen, framför allt i inlandet. Byggnadsverksamhet 
sysselsätter ca 135 personer och jordbruket sysselsätter ca 200 personer. 

 
Befolkningsprognos för Munkedal från Statistiska centralbyrån 
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Näringsliv 
Kommunens näringsliv präglas i övrigt av sina totalt ca 1100 företag i skiftande 
branscher med tonvikt på småskalighet. Bland de större företagen noteras Pappersbruket 
Arctic Paper Munkedal AB vilket som sagt är kommunens största privata arbetsplats, 
och New Wave Mode AB med 95 anställda i Dingle, som är Sveriges största grossist av 
profilplagg med varumärken som Clique och New Wave. 

Jordbruket har stor betydelse i kommunen som näring men också som formare av ett 
attraktivt landskap. Besöksnäringen har en stor potential att utvecklas och ta 
marknadsandelar främst inom natur- och upplevelseindustrin. Kulturhistoriskt 
intressanta miljöer, som Lökebergsristningarna, bautastenarna vid Stenehed och 
kvarnmiljöerna vid Borgmästarbruket informeras om på skyltar och kompletterats med 
parkeringsplats som ett led i att stärka besöksnäringen. 

Vid E6 mellan Munkedalsmotet och Dinglemotet finns efterfrågan och därmed potential 
för handels- och verksamhetsutveckling. 

Utbildning och service 
Dingle Naturbruksgymnasium erbjuder cirkaa 115 ungdomar plats, fördelade på arbete 
med hund, hästhållning, lantbruk och trädgård. Det finns 178 platser för vuxenelever på 
Komvux och YH utbildningar. Internatet har ca 200 platser. Det finns ca 40 
arbetstillfällen på skolan idag. För Dingles näringsliv utgör skolan också ett viktigt 
underlag till försäljning av varor och tjänster. 

Bostäder 
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera 
bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 
förbereds och genomförs. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska antas av 
kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Arbetet med bostadsförsörjning och 
översiktsplanering har ömsesidiga och tydliga samband bl.a. när det gäller att bedöma 
och planera för framtida utbyggnadsbehov. Den fysiska planeringen skapar 
förutsättningar för kommunen att leva upp till bl.a. de riktlinjer som antagits för 
bostadsförsörjningen. 

Munkedals kommun har tagit fram en bostadspolitisk vision, ”Bostadspolitik i 
Munkedals kommun 2014–2018”, som redovisar hur kommunen avser att ordna 
bostadsförsörjningen. Tillhörande faktabilaga innehåller aktuell statistik kring bostäder i 
Munkedal. Dessa dokument antogs av Kommunstyrelsen 2014. 

 

Bostad med solpanel på taket 
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Landskapet 
Munkedals kommun består av varierande landskapstyper, alltifrån det typiska 
bohuslänska med dramatiskt uppskjutande berg ur bördiga slätter, som vid Bärfendal, till 
”fjällnatur” och hedlandskap på Kynnefjäll i de nordligaste delarna. Kynnefjäll är ett 
vildmarksområde mellan Bullaresjöarna och Örekilsälven.  
Längst i söder når kommunen havet via de inre delarna av Gullmarsfjorden, Sveriges 
enda riktiga tröskelfjord. Gullmarn är ett naturvårdsområde som har ett unikt djur- och 
växtliv. Många arter är sådana som annars bara kan hittas på stort djup i Skagerrak och i 
arktiska vatten. 

 

Naturmarkerna 
Munkedals kommun är rik på värdefulla naturlandskap. Det är svårt att kortfattat 
beskriva den mångfald av upplevelser som bjuds, många gånger hänförande. Mest känt är 
kanske Kynnefjäll i nordväst med sin storslagna landskapsbild, orörda vildmark och sitt 
rika fågelliv. Här finns intressanta faunabiotoper och fina fiskevatten. Bohusleden löper 
genom området utefter kommungränsen. 

I dalgången nedanför Kynnefjäll ringlar sig Örekilsälven fram i meanderslingor som 
bildar en mycket värdefull landskapsbild. Området har unik och riklig förekomst av gråal, 
rikliga fornlämningar och traditionellt belägen bebyggelse från 1850- till 1920-talet. 
Örekilsälven och Kärnsjön hyser värdefulla fiskbestånd. Här finns en välbevarad 
herrgårdsmiljö kring Torp och vid Örekilsälven finns en vildmarkscamping, Vaglens 
verksamhet. 

Förbättrade vandringsvägar för fisken skulle förbättra fiskebeståndet uppströms vid 
Torp. 

Söder om Hedekas ligger dalgången Hajumsälven–Brattöns Gård som karaktäriseras av 
imponerande meanderslingor i odlingslandskapet. Hajumsälven hyser värdefulla 
fiskbestånd. Området är rikt på fornlämningar och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.  

I nordväst ligger södra delen av Södra Bullaresjön inom kommunen. Området utgör med 
sina omväxlande stränder ett mycket naturskönt landskap som också är av geologiskt 
intresse. Anslutande vattendrag har fiskeribiologiskt intresse och flera av dem har också 
intressanta erosionsformer och fågelrika miljöer. Den intressanta, välbevarade äldre 
bebyggelsen i kombination med det vackra odlings- och beteslandskapet med närheten 
till sjön är karaktäristiskt för området. Det i väster närliggande Bärfendal är ett unikt, 
naturskönt dalgångslandskap kantat av höga bergssidor. Äldre bebyggelse från 1800-talet 

Örekilsälven vid Gunnarbo 
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och början av 1900-talet ligger här karaktäristiskt placerad intill bergssidorna. Området är 
också rikt på fornlämningar.  

I den andra kommunänden ligger det vackra Herrestadfjället. Fjället är välbesökt och 
utgör ett riksintresse för friluftslivet. Det finns gott om vandringsleder, stigar och 
brukningsvägar. Bohusleden löper genom området från söder till norr. Områdets 
sydöstra delar omfattas av bullerzon kring Sågebackens skjutområde. 

 

Landsbygden 
Kommunens landsbygdsområden bjuder liksom naturområdena på storslagna 
landskapsvyer och värdefulla natur-, kultur- och friluftsmiljöer. Stora delar av området är 
ovanligt tätt på fornlämningar. Området omfattar Svarteborg, som i den sydöstra delen 
upptas av en israndsavlagring i form av en långsträckt kulle som höjer sig ca 25   m över 
det omgivande jordbrukslandskapet. Natur- och bebyggelsemiljö utgör ett karaktäristiskt 
blickfång i landskapet och har anor långt tillbaka i tiden. Större delen av fornlämningarna 
är av järnålderskaraktär. Upp mot Södra Bullaresjön ligger Aspång med ett betydande 
fornlämningsbestånd som speglar en gammal järnåldersbygd. 

Nordost om Hedekas ligger området Lersjön–Sanne–Lersäter. Miljön kring Lersjön visar 
ett variationsrikt landskap med såväl fornlämningar som välbehållen äldre bebyggelse. 
Vid Långön–Brattöns gård finns välbevarad äldre bebyggelsemiljö med kvarngrunder 
utmed Brattöälven. Längre söderut, längs Kärnsjön, ligger Åboland med välbevarad äldre 
bebyggelse, odlingslandskap och rik förekomst av fornlämningar. 

Omkring dessa områden ligger Övriga Svarteborg och Övriga Sörbygden, vilka utgörs av 
omväxlande jord- och skogsbruksbygd. 

Tysta områden 
Två områden föreslås i ÖP att värnas som ”tysta” – dels kring naturreservatet Kynnefjäll, 
dels kring naturreservatet Bredmossen (i Kynnefjäll). Tysta områden definieras i en 
studie utförd på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland som områden där störande 
samhällsbuller understiger en ekvivalent ljudtrycksnivå av 30 dB(A) som en medelnivå 
under året. 30 dB(A) kan jämföras ungefär med en viskning på en meters håll. Ljud 
uppfattas som olika störande beroende på källan, därav preciseringen att det är i stort sett 
full befrielse från störande samhällsbuller som avses. De tysta områdena är en viktig 
resurs för folkhälsan då de erbjuder exklusiv möjlighet för Munkedalsborna att kunna 
vistas utomhus i en bullerfri miljö.

Vy mot Svarteborgs kyrka 
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Munkedal i regionen 

Strategiskt läge 
Munkedal har ett kustnära inlandsläge mitt emellan Göteborg (95 
km) och Svinesund (80 km). Det närmaste regioncentrat är 
Uddevalla, ca 25 km från Munkedals tätort. Från centralorten 
Munkedal är det mindre än 30 minuter till Lysekil, Smögen, 
Fjällbacka och Grebbestad. Från Dingle–Bärfendal är det 
cykelavstånd till Bovallstrand–Hamburgsund. Det geografiska läget 
sammanlänkar de norra bohuskustkommunerna med de sydvästra 
Dalslandskommunerna och trestadsregionen, allt närmare knutet till 
Uddevalla- och Göteborgsregionen, och efter hand Oslo-regionen – 
med goda möjligheter att vara en stark tillväxtkommun – för olika 
regionala värden och intressen. 

Regional samverkan 
Med regionala intressen menas här behov av samverkan och samråd 
kring frågor som berör Munkedals kommun även utanför 
kommungränsen – i angränsande kommuner och i olika större 
geografiska regioner som norra Bohuslän, Fyrbodal och 
Göteborgsregionen. Områden som berörs är framför allt 
arbetsmarknad, utbildning, turism, kultur, pendling, boende, 
kollektivtrafik, friluftsliv m   m. 

Genom Västra Götalandsregionen är kommunen en samverkande 
del i att främja tillväxt och en hållbar utveckling, med visst fokus 
(förutom hälsa och sjukvård) på transport- och 
kommunikationssystem. Västra Götalandsregionen äger tillsammans 
med kommunerna Västtrafik AB med syfte att genom bättre 
möjligheter att åka kollektivt ge ökad frihet i boendet och en mer 
balanserad regional utveckling. Även utbyggnaden av fiberoptiskt 
nät för bredband pågår med hjälp av statligt stöd med syfte att 
företag och boende i hela regionen ska kunna hämta och sända 
stora informationsmängder på ett snabbt och säkert sätt. 

Kommunen ingår också i ett samarbete i Fyrbodals 
kommunalförbund kring bl   a projektet Konst i offentlig miljö med 
utveckling av och förbättrad samhällsplanering för konstnärlig 
gestaltning och stadsförnyelse. 

Regional samverkan sker även i Vattenrådet för Gullmarns 
avrinningsområde. 

För ytterligare regionala och mellankommunala angelägenheter 
hänvisas till Del I. 

Regionkarta Västkusten 
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Hälsa och säkerhet (B) 
I detta avsnitt hanteras de lokalt intressanta frågorna kring hälsa och säkerhet. 
Övergripande och nationella intressen redovisas i avsnittet ”Hälsa och säkerhet (A)”. 

Det robusta samhället  
Ett samhälle som har en förutseende och medveten samhällsplanering med säker, trygg 
och hälsosam inriktning tål påfrestningar och upplevs som tryggt och säkert av de 
människor som bor och verkar där – och bidrar till att skapa en kommun där människor 
vill leva och bo. De händelser som har betydelse för samhällsplaneringen är framför allt 
avbrott i den tekniska försörjningen, trafikolyckor, olyckor vid transport av farligt gods, 
bränder, olyckor vid anläggningar med farlig verksamhet och översvämningar. De 
hälsomässiga kvalitetsaspekter som har motsvarande betydelse för samhällsplaneringen 
berör bl a frisk luft, rent vatten, frihet från buller, magnetiska fält och strålning.  

Riskanalys och räddningstjänst 
Kommunen är numera medlem i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, Munkedals 
och Lysekils kommun. Räddningsenheter finns i kommunen i Hedekas och Munkedals 
centralort. 

Förorenad mark 
Med förorenad mark avses mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader som 
har en så hög halt av något ämne att den kan orsaka risk för människors hälsa eller för 
miljön. Bebyggelse eller annan åtgärd inom sådana områden ska ske med särskild hänsyn 
och krav på åtgärder vilket får regleras i detaljplan alternativt vid prövning av bygglov. 
Spridningsförutsättningar för föroreningar i mark och grundvatten påverkas av följder av 
klimatförändringar såsom förhöjda vattennivåer, ökad nederbörd, översvämningar, 
erosion, skred etc. 

Radon 
”Översiktlig markundersökning, Munkedals kommun” togs fram av Västsvenska berg 
1989. I undersökningen beskrivs de geologiska förhållanden som råder i kommunen. 
Under nittiotalet utfördes mätningar av markradon i kommunen. Högriskområden finns 
i kommunens västra delar (bohusgranit) samt inom mindre områden centralt i 
kommunen. För kartering hänvisas till kommunens radonkarta. 

Höga radonhalter kan förekomma i bergborrade brunnar, särskilt i områden med uranrik 
berggrund som t ex Bohusgranit. Sådana områden i Munkedal är i första hand Bärfendal 
inklusive områdena väster om Dingle och Hällevadsholm. Analyser visar också att risk 
för förhöjda halter även kan finnas i södra delen av Tungenäset. Även inom de områden 
där berggrunden har låg halt av uran finns brunnar med höga radonhalter. Således kan 
man inte utesluta radonrisk i övriga områden inom Munkedals kommun. Miljö- och 
hälsoskyddskontoret har genomfört relativt omfattande provtagningar av vatten från 
brunnar med avseende på förekomst av radon. 
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Säkerhetsavstånd runt vägar 
• 12 m byggnads- och åtgärdsfritt avstånd till väg, dock 50 meter utmed E6 i hela 

kommunen och 30 meter kring vägarna 162, 163, 165, 174, 858 Dingle-Gläborg 
och 911 Hällevadsholm-Rabbalshede.  

• Även inom ett större avstånd gäller generellt att nya bebyggelselokaliseringar eller 
fastighetsbildningar särskilt bör prövas. Det bör säkerställas att sådan nyetablering 
inte kan komma att störa eller störas av vägtrafiken. 

Säkerhetsavstånd runt järnvägar 
• Inom ett avstånd av ca 50 meter från järnvägen – kan dock gälla även större 

avstånd, 50 meter är endast ett riktvärde – gäller generellt att nya 
bebyggelselokaliseringar eller fastighetsbildningar särskilt bör prövas. Det bör 
säkerställas att sådan nyetablering inte kan komma att störa eller störas av 
järnvägstrafiken. 

• Bebyggelse och fastighetsbildning som föranleder trafik i plan över järnväg bör 
behandlas restriktivt, särskilt om en sådan lokalisering bedöms försvåra ett 
framtida borttagande av plankorsning. 

Säkerhets‐ och skyddsavstånd runt vindkraftverk 
• Säkerhets- och skyddsavstånd enligt gällande lagstiftning och ”Förslag till 

rekommendation i ÖP” enligt bilaga Vindbruk – planeringsunderlag ska iakttas. 
• Nya bostäder ska undvikas i en zon om minst 500 meter från avgränsade områden 

för grupper av vindkraftverk, enstaka större verk eller befintliga verk. 
• Säkerhets- och skyddshänsyn ska tas till samhällsfunktioner och samhällstekniska 

installationer, såsom:  
o vindmätningsmaster,  
o högspänningsledningar, särskilt inom 200 meters avstånd,  
o telekommunikationer. 

Tåg‐ och Trafikbuller/‐vibrationer 
Trafiken på väg E6 är den stora buller- och vibrationskällan inom området. 
Järnvägstrafiken på Bohusbanan är också en buller- och vibrationskälla som, liksom 
vägtrafiken, kan påverka flera av de i denna plan aktuella områdena. 

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för bostäder vid vägar och andra bullerkällor. 
Buller- och vibrationsproblem när det gäller tågtrafik är behandlade i en policy utarbetad 
av Trafikverket i samarbete med Naturvårdsverket. 

Vid placering av ny bebyggelse närmare större väg än 100–200 m bör buller- och 
vibrationsnivån studeras i detalj. Måttet 200 m är generellt. 

Farligt gods 
Väg E6 och Bohusbanan är primära transportvägar för farligt gods. Länsväg 162 är 
sekundär transportväg för farligt gods.  

En rekommenderad parkeringsplats för farligt gods finns i Håby.  

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en riskpolicy för farligt gods. Vid 
placering av byggnad närmare än 150 m ska riskbedömning göras.  

Från Naturvårdsverkets 

hemsida, 

www.naturvardsverket. se: 

Nybyggnad av bostäder 

och trafikinfrastruktur  

(Enligt regeringens 

proposition 1996/97:53)  

Riktvärden för trafikbuller 

som normalt inte bör 

överskridas vid 

nybyggnation av bostads‐

bebyggelse eller vid 

nybyggnation eller 

väsentlig ombyggnad av 

trafikinfrastruktur: 

• 30 dBA ekvivalentnivå 

inomhus 
• 45 dBA maximalnivå 

inomhus nattetid 
• 55 dBA ekvivalentnivå 

utomhus (vid fasad) 
• 70 dBA maximalnivå vid 

uteplats i anslutning till 

bostad 
• Vid åtgärd i  järnväg 

eller annan 

spåranläggning avser 
riktvärdet för buller 

utomhus 55 dBA  

ekvivalentnivå vid 

uteplats och 60 dBA 

ekvivalentnivå i 

bostadsområdet i 

övrigt. 
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Elektromagnetiska fält 
Boverket rekommenderar att exponeringen begränsas. Gränsvärdet 0,2 mikrotesla bör 
inte överskridas i bostäder eller lokaler där människor vistas stadigvarande. Vid placering 
av ny bebyggelse närmare kraftledning än 150 m bör nätägaren kontaktas. 

Ledningsrisker 
Utmed kraftledningar kan det också finnas andra risker, som t ex brott på ledningar. Av 
säkerhetsskäl råder ett byggförbud enligt ellagen inom ett visst avstånd från 
kraftledningar. Avståndet varierar beroende på vilken spänning ledningen har och om det 
är inom eller utanför detaljplanelagt område, m   m. 

Djurhållning 
Nödvändig hänsyn ska tas till djurhållningens omgivningspåverkan.  

Stora industriområden och miljöstörande verksamhet  
Såväl vid nyetablering/lokalisering av ny störande verksamhet som vid planering av ny 
bebyggelse i anslutning till sådan verksamhet ska risken för omgivningspåverkan beaktas. 
Skyddsavstånd enligt Boverkets rapport ”Bättre plats för arbete” ska utgöra riktvärde i 
samband med prövning av tillkommande bebyggelse i anslutning till miljöstörande 
verksamhet.
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Teckenförklaring 

Befintlig GC 
Planerad GC 
Cykelvänlig bilväg 

Gång‐ och cykelvägnät 
Omlokaliseringen av E6 med ny sträckning utanför tätorterna har inneburit nya 
förutsättningar för orternas trafik- och bebyggelsestruktur. Den minskade trafiken utmed 
gamla E6 har skapat utrymme för att anlägga gång- och cykelvägar genom och emellan 
samhällena. Gamla E6 har i stora delar smalnats av till förmån för ett separat gång- och 
cykelfält, vilket gör att kommunen har ett sammanhängande gc-stråk från Svarteborg 
genom Dingle och Munkedals tätorter ner till den södra kommungränsen, där gc-vägen 
fortsätter ner mot Uddevalla. I Munkedals tätort är gc-nätet relativt väl utbyggt. Gc-väg 
ut mot Tungenäset är påbörjad, i dagsläget färdig till Bergs gård. 

Tele‐ och Radiokommunikation 
Genom kommunen passerar flera långdistanskablar. Täckningsgraden för mobiltelefoni 
varierar mellan olika bolag och mellan olika delar av kommunen. Liksom för bredband är 
en god täckningsgrad i hela kommunen önskvärd ur ett ekonomiskt och socialt 
hållbarhetsperspektiv. 

Bredband 
God internetåtkomst är dessutom en efterfrågad kvalitet i ett attraktivt boende, för att 
exempelvis kunna medge effektivt distansarbete från hemmet och främja små- och 
egenföretagande i kommunen. I Munkedal erbjuds kapacitetsstark 
bredbandsuppkoppling genom optisk fiberanslutning till alla fastigheter som så önskar på 
hela landsbygden. Utbyggnad av nätet sker genom ett mycket stort ideellt engagemang i 
tio olika fiberföreningar. Dessa fiberföreningar arbetar för att samtliga hushåll på 
landsbygden ska ha möjlighet till en bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s redan 
år 2014, samma mål som regeringen har för år 2020. Nätet är ett så kallat ”Öppet nät” 
där fler bredbandsoperatörer erbjuds möjligheten att sälja sina tjänster eller köpa 
kapacitet av fiberföreningen. Munkedals kommun har anslutit flera av sina fastigheter 
och verksamheter där så har varit möjligt. 

De tio fiberföreningarna är: 

• Krokstad Fiber Ekonomisk förening 
• Norra Kärnsjön Fibernät Ekonomisk förening 
• Bärfendal Fiber Ekonomisk förening 
• Blå Grön Fiber Ekonomisk förening 
• Sanne Fiber Ekonomisk förening 
• Håby Fiber Ekonomisk förening 
• Fisketorp Skaveröd Fiber Ekonomisk förening 
• Valbo Ryr-Kleva Fiber Ekonomisk förening 
• Torreby Fiber Ekonomisk förening 
• Tungenäset Fiber Ekonomisk förening 

Tjänsteutbudet i ett standardavtal för privatpersoner är i dagsläget Internetuppkoppling 
med 100 mbit/s nedströms och 10 mbit/s uppströms, fast bredbandstelefoni och ett 20-
tal TV-kanaler. Högre kapacitet på Internetuppkopplingen och större kanalpaket kan 
beställas. För näringslivet finns olika paketerade tjänster enligt avtal med 
tjänsteleverantör. Den teknik som idag finns utplacerad hos fiberföreningarnas 
medlemmar klarar en kapacitet på 1 Gbit/s. Fiberföreningarna planerar nu för en 
gemensam paraplyorganisation för den framtida förvaltningen av nätet. Genom en 
gemensam organisation ökar möjligheten att hålla nere kostnader för tjänsteutbud och 
support. 
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Munkedals kommun kommer att jobba för en lösning av en utbyggnad av fibernätet 
även i tätorterna Munkedal, Dingle, Hedekas och Hällevadsholm. Där finns idag endast 
några få hyresfastigheter anslutna som erbjuder sina hyresgäster möjligheten till snabb 
Internetuppkoppling och bredbands-TV. För tätorter finns inga bidragsmöjligheter. 

 

Karta över pågående bredbandsutbyggnad inom kommunens tio fiberföreningar
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Energi 

Energi‐ och klimatstrategi 
Kommunfullmäktige antog i februari 2013 ”Energiplan för Munkedals kommun”. I 
denna är ambitionen att skapa en ekologiskt hållbar och trygg kommun där det samtidigt 
ska vara livskvalité att bo och verka. Detta är värden som kommunen arbetar aktivt med 
att förvalta och utveckla under många år. Devisen är – ”Munkedal – mer av livet”. 

I planen redovisas bl.a. övergripande mål; 

• Kommunen skall främja omställningen till ett eklogiskt hållbart samhälle 
• Kommunens energiförsörjning ska vara trygg, säker och miljöanpassad 
• Energipolitiken ska i kommunen bidra till att hålla nere och långsiktigt minska de 

globala utsläppen av koldioxid, svavel och kväveoxider 

I planen redovisas också ”Policy och mål för kommunens energi- och klimatarbete”, 
antagna i juni 2011. I denna fastläggs en övergripande policy. 

• Energianvändningen ska kännetecknas av effektivitet och uthållighet ur ett            
långsiktigt perspektiv vilket bl.a. innebär en effektiv användning av elenergi          
och en succesiv utfasning av fossila bränslen till förmån för förnyelsebara             
sådana. 

• Kommunens egen verksamhet ska vara en föregångare inom energi- och          
klimatarbetet vilket bl.a. innebär följande: 

o Fossila bränslen för uppvärmning ersätts av förnyelsebara 
sådana 

o Vid upphandling inom energi- och klimatområdet ska 
miljöaspekterna beaktas särskilt  

o Andelen förnyelsebara bränslen hos kommunens tjänste-
/leasingfordon ska öka på bekostnad av bensin och diesel.  

I den i energiplanen ingående ”Handlingsplan för kommunens mål inom energi- och 
klimatområdet” redovisas fem huvudstrategier för att nå kommunens mål: 

• Förnybara energikällor 
• När- och fjärrvärme 
• Fysisk planering 
• Energieffektivisering 
• Munkedals kommun som föregångare 

Uppföljning och återrapportering av kommunens energi- och klimatmål ska följas upp 
årligen i ett miljöbokslut som tillställs kommunfullmäktige. 

En viktig del i arbetet med en övergång till mer miljövänliga energikällor är kommunens 
energirådgivande funktion, bl a med en energirådgivare. Anläggningar för 
energiproduktion och energidistribution ska enligt Miljöbalken så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av dessa. 

Fjärrvärme är utbyggt i centralorten Munkedal.  

 

Vindkraftverk vid Falkenberg 
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Vindkraft och vindbruksplan 
Vindbruksutbyggnaden förväntas bidra till en hållbar samhällsutveckling genom sin 
lokala och relativt miljövänliga produktionsteknik. Idag finns inom kommunen 27 
vindkraftverk uppförda och ett 20-tal beviljade eller pågående bygglovsansökningar samt 
därutöver ett 10-tal intresseanmälningar/pågående lokaliseringsutredningar. En 
utredning från 2010 ligger till grund för kommunens vindbruksplanering och har 
inarbetats i översiktsplanen. Utredningen visar på ett antal möjliga vindbruksområden.  

Områdena har tagits fram genom att utesluta bebyggelseområden, skyddszoner runt 
vägar och kraftledningar mm, områden med för låg medelvind, områden med skydd som 
riksintresse, skydd som stora opåverkade områden eller med känslig landskapsbild (bl   a 
västra älvdalen–Svarteborg). Varje område har analyserats beträffande påverkan på 
landskapsbilden utifrån ett antal uppställda kriterier. De praktiska förutsättningarna för 
en utbyggnad av vindbruket redovisas i vindbruksplanen.  

I kommunen är två områden utpekade av energimyndigheten som riksintresse för 
vindbruk; Jermunderröd och Kynnefjäll. De politiska ställningstaganden som kommunen 
gör avseende vindbruksplaneringen redovisas i Del I. 

Kraftledningar 
I kommunen är följande kraftledningar av riksintresse: 

• Befintlig 400 kV-ledning Trollhättan - Munkedal - Norge 
• Planerad 130–400 kV-ledning Brofjorden - Munkedal - Trollhättan (under 

förutsättning att ett större kraftverk etableras vid Brofjorden). 

Kommunen genomkorsas även av några 40–130 kV-ledningar av regionalt intresse för 
energidistributionen. Intill samtliga ledningar råder byggförbud enligt ellagen inom ett 
visst avstånd från ledningen, framförallt pga säkerhets- och hälsoaspekter. Hänsyn bör 
även tas till gränsvärden för den elektromagnetiska strålningen. 

Det finns begränsningar i dagens kraftledningsnät vid en gräns för 40–50 vindkraftverk. 
Även vindkraftsutbyggnad inom angränsande kommuner påverkar i viss mån detta 
behov då huvudledningar till dessa kommuner går genom Munkedal. Behov av 
utbyggnad av kraftledningskapaciteten mellan Färlev och Loviseholm har aktualiserats av 
nätägarna (Vattenfall). Nätet här behöver generellt stärkas upp dels för 
vindkraftsutbyggnaden men även för befintlig bebyggelse. Detsamma gäller området 
längs stamledningen på 400 kV nordost om Hedekas.  

Sedan tidigare finns reservat för en framtida kompletterande kraftledning angivet över 
Tungenäset. Kraftledningen kommer sannolikt att behöva byggas.  

Till detta kommer behov av ett antal kraftledningsgator fram till och inom 
vindbruksområdena. Närmast kraftverken läggs jordledning.  

Vattenkraft 
Svenska kyrkan äger ett mindre vattenkraftverk vid Örekilsälven strax söder om 
Kärnsjön. Dessutom finns ett mindre verk vid Munkedalsälven strax norr om Stale.

Kraftledningsgata vid Bergs gård 

på Tungenäset 
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Vatten och avlopp 
En VA- översikt är färdigställd 2013-11-20. VA- översikten beskriver VA försörjning i 
Munkedals kommun, både allmän och enskild. VA- översikten utgör steg 2 av 4 i 
pågående arbete med att ta fram en kommuntäckande VA-plan. Aktuella fakta från VA-
översikten kommer att arbetas in i ÖP. 

Vattenförsörjning 
Kommunens allmänna vattentäkter är Kärnsjön, Öbbön, Hällevadsholm, Fisketorp, 
Hedekas, Håby och Dingle. Det kommunala dricksvattnet håller en hög kvalitet till låg 
kostnad. Kommunens vatten har en hårdhet på ca 6 °dH och syra-basbalans på ca 8pH. 
Kring respektive vattentäkt finns en skyddszon. Grundvattentäkten vid Kärnsjön är 
kommunens huvudvattentäkt och såväl vattenkvalitet som kapacitet är god i denna. 
Hällevadsholm är reservvattentäkt (ny gränsdragning pågår) och Dingle samt 
Hällevadsholm kommer att övergå till att bli reservtäkter. Dingle vattentäkt används till 
väldigt liten del, men är i dagsläget fortfarande en ordinarie vattentäkt. Arla/Seafood 
kommer att stängas av. En fördjupad studie har startats upp för att klargöra behov av 
vatten, kapacitet i befintliga täkter samt eventuella åtgärder. Åtgärder för att ytterligare 
rena vattnet kommer att redovisas i studien. 

För två av kommunens större fritidshusområden, Dale och Holmen, finns privata 
gemensamhetsanläggningar för vattenförsörjningen. 

Därutöver finns drygt 3000 hushåll med enskilda anläggningar som får sitt vatten från 
egna små grundvattentäkter (brunnar), grävda eller borrade. Förhållandena inom 
tätbebyggda områden utanför det kommunala verksamhetsområdet, som Saltkällan, 
Munkedals hamn, Bergsvik och Gårvik är ofta bristfälliga. Grundvattnet i vissa av dessa 
områden riskerar att påverkas av bakterier från kringliggande enskilda avlopp då 
fastigheterna ligger tätt och vattenförbrukningen är stor framför allt sommartid. Borrade 
brunnar i närheten av havet riskerar dessutom saltvatteninträngning. 

För närvarande pågår en översyn av kommunens vattenskyddsområden. 

Utbyggnad av kommunalt va‐nät 
En översiktlig VA-utredning för Saltkällan och Bergsvik gjordes av Sweco VBB Viak 
2002-06-07. Utredningen pekar mot att tillgången på grundvatten på vissa delar av 
Tungenäset är alltför liten för att klara av lokal försörjning för permanent boende. Detta 
klarläggande har lett till att det planeras en utbyggnad av va-nätet till 
Saltkällan/Hensbacka, Munkedals hamn och Bergsvik/Gårvik. 

Vatten- och avloppsförsörjning finns nu till den södra kommundelen Saltkällan. Till 
södra Tungenäset är nya va-anslutningar planerade. Innan dessa är utbyggda är 
möjligheterna för nybyggnad av bostadsområden och förändring av befintliga 
fritidshusområden till åretruntboende starkt begränsade. 

Överföringsledning från Munkedals kommunala va-nät till Saltkällan har genomförts. 
För att nå Bergsvik och Gårvik planerar kommunen en markförlagd va-ledning över 
Tungenäset via dalgången Frötorp–Skree–Pilegård och vidare utmed väg 814 mot 
Gårvik. Inom de områden där va-ledningar dras fram kommer det att ställas krav på 
kommunal avloppsanslutning för intilliggande fastigheter medan kommunal 
dricksvattenanslutning erbjuds som en möjlighet. 

Den planerade va-utbyggnaden medför på sikt att 400–500 befintliga fastigheter ansluts 
till kommunalt avlopp (Saltkällan, Munkedals hamn, Bergsvik, Gårvik med omnejd). 

Skyddsområde för 

Kärnsjöns ytvattentäkt: 

Med stöd av 7 kapitlet 21 § 

miljöbalken har 

Länsstyrelsen beslutat om 

vattenskyddsområde för 

Kärnsjöns ytvattentäkt. 

Skyddsområdet är indelat i 

primär‐, sekundär‐ och 

tertiärzon (se karta s 39). 

Med stöd av 7 kapitlet 22 

och 30 §§ miljöbalken har 

Länsstyrelsen beslutat att 

särskilda skyddsföreskrifter 

och ordningsföreskrifter 

skall gälla inom 

vattenskyddsområdet. 

Skyddsföreskrifterna 

redovisas med en 

uppdelning mellan zonerna 

enligt beslut den 7 

november 2012. 

Detta beslut trädde i kraft 

den 1 januari 2014. 
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AVFALL & DEPONI 

 

Dagvatten 
Genom att styra flöden och skapa förutsättningar för ett lokalt omhändertagande av 
dagvatten i våtmarker och fördröjningsdammar är det möjligt att reducera mängden 
föroreningar som tillförs recipienterna (mottagningsområden med dess växter och djur). 
En höjning av havsytan i enlighet med olika klimatscenarier kan medföra framtida 
problem med för lågt placerade dagvattensystem. 

I samband med nyexploatering, framför allt av mark för industriändamål och andra 
verksamheter med mycket hårdgjorda ytor kan det i många fall vara lämpligt med eller 
komma att krävas våtmarksanläggning för hantering av dagvatten. För 
verksamhetsområdena i Håby med omnejd kan det vara intressant i ett längre perspektiv 
att se på markerna närmast söder och väster om E6 för detta syfte. 

Avfall och deponi 

Avfall 
Gällande avfallsplan är fastställd av kommunfullmäktige 1994. Munkedals kommun är 
sedan 2004 tillsammans med Lysekils, Sotenäs och Tanums kommuner delägare, i 
Rambo AB, Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän, med ett samarbete kring en 
ny regional avfallsplan och lokala renhållningsföreskrifter som ska träda i kraft 2009. 
Munkedal, Tanum och Sotenäs kommuner har genomfört en gemensam upphandling av 
hantering av hushållsavfall till och med 2015. 

På Hästeskeds avfallsanläggning finns en återvinningscentral där företag och hushåll kan 
lämna allt slags avfall. Sorterat avfall mellanlagras på avfallsanläggningen i väntan på 
vidare transport. Här finns också särskilda lagringsutrymmen för farligt avfall. Själva 
deponin på Hästeskedsmossen är avvecklad från 2012. Efter nu avslutad deponi bedrivs 
ändå sortering, mellanlagring och lastningsverksamhet där. Det avfall, som av miljöskäl 
där ingen annan behandlingsmetod än deponering är möjlig (ca 1% av allt avfall,) 
transporterar Rambo till, för varje speciellt avfallsslag, lämplig deponianläggning inom 
Västra Götaland. Brännbart avfall skickas till den nya förbränningsanläggningen i 
Uddevalla (Lillesjöverket). Miljöstationer finns i Hällevadsholm och i Munkedal, 
Kviström. 

Deponering av mudder‐ och schaktmassor 
Kommunen har ingen aktiv deponi. Deponering av rena schaktmassor ska i första hand 
ske inom den exploaterade marken. I andra hand ska mark utses i samråd med 
kommunen. För orena schaktmassor och för muddermassor ska tillstånd inhämtas hos 
Länsstyrelsen i varje enskilt fall.
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Kulturvärden 
För redovisning av riksintressen för kulturmiljövård, se kapitlet Nationella intressen. 

Kulturarvet 
Munkedals kommun har ett rikt kulturarv. Bland de äldsta fynden av mänsklig 
verksamhet i Bohuslän, är den boplats som påträffats vid Hensbacka, strax söder om 
centralorten Munkedal. Här hittades i början på 1900-talet ett antal redskap som har 
daterats till tidsperioden 7   000-8   000 år f   Kr. Om man från stenådern ser framåt i 
historien har Munkedalsområdet i alla tider haft stor betydelse, framför allt vad gäller 
kommunikationer och militärstrategiskt läge. Under 1600- och 1700-talen utkämpades 
flera drabbningar vid Kviströmspasset i Munkedal, mellan Danmark–Norge på ena sidan 
och Sverige på den andra. 

Fornlämningar 
Fornlämningar och fornfynd har ett starkt skydd i Kulturminneslagen. Vissa områden i 
kommunen kännetecknas av en riklig ansamling av fornlämningar.  
Kommunen har tillgång till ett register över samtliga kända enskilda fornlämningsobjekt i 
kommunen. 

Ett förslag till skyddsområde för Lökebergs Hällristning i Gårvik har tagits fram. 

Kulturminnesvårdsprogram 
Kommunen har ett kulturminnesvårdsprogram från 1995 som redogör för det rika 
kulturhistoriska arv som kommunen har. Kulturminnesvårdsprogrammet redovisar 
kommunala förslag till åtgärder för vård eller skydd av utpekade områden, de s k 
”kommunala kulturmiljöerna”. En rad områden pekas ut som värdefulla kulturmiljöer 
vilka tillsammans representerar kommunens lokala historia och placerar in Munkedal i ett 
bohuslänskt perspektiv. Munkedals kommun är mycket rik på fornlämningar men också 
på värdefulla kulturmiljöer från framförallt 1800-talet och tidigt 1900-tal. Länsstyrelsen 
och Bohusläns museum är de regionala instanser som bevakar dessa intressen. Inom 
kommunen pågår ett arbete för att främja bildandet av ytterligare byggnadsminnen. 

Kulturmiljöbroschyrer 
Till skyddet för Munkedals olika kulturmiljövärden bidrar bl   a även de tjugo 
informationsbroschyrerna ”Att bygga i kulturmiljö”. Kommunen har i samverkan med 
bland annat Bohusläns museum dokumenterat värdet av de utpekade kulturmiljöerna 
och de lokala särdragen och byggnadstraditionerna i dessa.  

Värdefulla odlingslandskap, ängs‐ och hagmarker 
Inom Munkedals kommun är ett antal områden, med en areal av sammanlagt nästan 
5000 ha, redovisade i Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus län. Områdena 
har klassificerats ur bevarandesynpunkt både vad gäller natur- och kulturvärden. De är 
odlingslandskap där det finns naturliga betesmarker och ängar samt ofta spår av 
byggnader och tidigare odling. Även värdefulla ängs- och hagmarker har ofta en koppling 
till höga kulturmiljövärden. Sådana marker finns redovisade i Inventering av ängar och 
hagar i Munkedals kommun.  

   

Stengärdesgård 
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Skyddsvärda träd 
Skyddsvärda träd är levande kulturminnen som bär på en oerhört rik mångfald av liv. 
Hundratals arter lever i eller påträden. Inom kommunen finns skyddsvärda träd på flera 
ställen i kommunen, dock med många träd samlade i miljöer bland annat kring 
Munkedalsmotet, Sjöris, Torp, Möeklint och Foss prästgård. 

Vägminnen 
I Munkedals kommun har 6 vägmiljöer utpekats i Vägminnesvårdsprogram, Vägverket 
1991 (i samarbete med länsstyrelsen, Göteborgs museer och Bohusläns museum): 

• Sörbo – f d gästgiveri med vägbank och stenvalvbro i tre spann (nr 3) 
• Gamla landsvägen längs Bullaresjöarnas västsida (nr 7, även Tanums k:n) 
• Medbön–Snaben – grusväg intill Örekilsälvens nordligaste del (nr 8) 
• Röd – vägen från byn till ett gammalt överskeppningsläge (nr 16) 
• Del av den s k ”Bilvägen”, väg 930 mellan Dingle och Hedekas (nr 22) 
• Bilvägarna på Tungenäset – väg 814 Pilegård–Gårvik och väg 815 Faleby– 

Munkedals hamn (nr 23) 

Den gamla kustvägen i Bohuslän är en av flera vägar i landet som går under 
benämningen ”Kungsvägen”. I området i Saltkällans närhet slingrar sig idag rester av 
Kungsvägen kring gamla E6 och i anslutning till denna finns ett flertal kulturhistoriskt 
intressanta miljöer. 
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FRILUFTSLIV & TURISM 

 

Friluftsliv och turism 
För redovisning av riksintressen för friluftsliv, se kapitlet Nationella intressen. 

Friluftsliv 
Munkedal erbjuder mycket goda förutsättningar för att bedriva ett aktivt friluftsliv. 
Friluftsvärdena är så stora att de även ger underlag för en viss turism. Kommunen är 
mycket mån om att slå vakt om och ge goda möjligheter för att utveckla dessa intressen. 
Bland de större friluftsanspråken finns Bohusleden, paddling längs kanotleder, golf och 
inte minst fritidsfiske. Fiskevården beskrivs särskilt nedan. 

Miljöbalken slår fast att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller 
med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av 
tätorter ska särskilt beaktas. Flertalet av de områden som är skyddade enligt miljöbalken 
är av stort värde för det rörliga friluftslivet. Detta gäller inte minst strandskyddet, som 
syftar till att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. Frågor rörande 
friluftsliv och turism sammankopplas ofta då intresset i många fall riktas mot 
gemensamma anläggningar och områden.   

Avvägning av friluftsintresset mot vindbruk 
Friluftslivet och besöksnäringen behöver särskilt värnas gentemot olämpligt placerade 
vindkraftverk, då sådana även på längre avstånd kan påverka förutsättningarna för 
näringen och friluftslivet negativt. Skydd för viktiga orörda landskapsvyer är i vissa 
avseenden och för vissa områden svagt och behöver om möjligt stärkas. Dessa områden 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön. 

Kommunala intressen och anläggningar 
• Örekilsälvens och Hajums-/Lerdalsälvens dalgång. 
• Bohusleden som passerar genom kommunen från Herrestadsfjället och Valbo Ryr i 

sydost upp mot Kynnefjäll/Bullarebygden i nordväst, delvis genom de nya tysta 
områdena i Kynnefjäll. 

• Kanot- och vattenleder – från kanotcentralen vid Kaserna intill sjön Vassbotten 
kan man söka sig längs vattenvägarna upp i Dalsland. Ett sammanhängande 
sjösystem från Vassbottensjön till Långhalmen erbjuder en ca 4 mil lång kanotled. 

• Naturreservat för Strömmarna har tillkommit till förmån för framförallt 
friluftsintressen, bl a Flottarleden (kanotled). 

• Kommunala badplatser – finns på fyra ställen i kommunen: Saltkällan, Gårvik, 
Kolstorpsvattnet och Sannesjön. Därutöver finns ett antal naturbadplatser vid 
kusten och vid sjöar. 

• Skidspår och raststugor inom Herrestadsfjället och Kynnefjäll för vintersport.  
• Torreby golfbana – hör till de mer ytkrävande anläggningarna för friluftsliv.  
• Områden/anläggningar för idrott och friluftsliv inom/i anslutning till centralorten 

och de större samhällena. 
• I Välseröd finns fina förhållanden för bergsklättring. Här har Bohusläns 

klätterklubb iordningställt klätterleder med olika svårighetsgrad och parkeringsplats 
för besökande klättrare. I Myrtorp finns klätterföreningens klubbstuga. 

Bergsklättrare i Välseröd 
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Fritidsfiske 
Ett flertal vattendrag och sjöar inom kommunen är av regionalt intresse för fritidsfisket. 
I de skog- och sjörika höjdområdena – Kynnefjäll och Herrestadsfjället – sammanfaller 
intresset för fritidsfiske med områden av riksintresse för friluftslivet, på Kynnefjäll även 
med naturvård. Övriga är bl   a Örekilsälven, Taske å, Bohusleden. 

Fritidsfisket är en mycket viktig del av friluftslivet i Munkedals kommun. Fritidsfiskets 
intressen, utöver de som är gemensamma med yrkesfisket, är sammankopplade med 
friluftsfrågorna. Bestämmelserna i miljöbalken till skydd för områden av betydelse för bl 
a friluftslivet bör således vara tillämpliga också på de reproduktions-, uppväxt- och 
fångstområden som har särskild betydelse för fritidsfisket. Utbredningen av fritidsfisket 
som en del av friluftslivet är helt naturligt knutet till Gullmarn samt till den rika 
förekomsten av sjöar och vattendrag i kommunen. Följande områden är särskilt 
intressanta för fritidsfisket: 

• Gullmarn, vilket också sammanfaller med riksintresse för friluftslivet. 
• Örekilsälven och Hajumsälven – vilka sammanfaller med riksintresseområden för 

naturvården. 
• Liksom Kärnsjön och Viksjön. 
• Bärfendalsälven och del av Tvärån är vattendrag som är mycket värdefulla 

reproduktionsområden för havsöring och därmed av intresse för fritidsfisket. Även 
dessa ingår i områden som är av riksintresse för naturvården. 

• Del av Taske å – vattendrag som är mycket värdefullt reproduktionsområden för 
havsöring och lax och därmed av intresse för fritidsfisket. Även dessa ingår i 
områden som är av riksintresse för naturvården.  

Fiskevårdsområden  
Fiskevårdsområden finns för flera av kommunens vattensystem, bl a Kärnsjön, Viksjön 
och i Örekilsälven–Hajumsälven. Fiskbeståndet är mycket variationsrikt, kanske 
framförallt i den nedre delen av Örekilsälven känt för lax och öring. Ett antal 
handikappanpassade fiskeplatser har iordningställts, samt andra anordningar för 
fritidsfiske och dess skötsel. 

Skydd för fritidsfisket 
Alltjämt allvarliga hot mot fritidsfisket är övergödning och försurning. Ett antal sjöar och 
vattendrag i kommunen måste kalkas regelbundet. Förändringar i vattenmiljön genom 
dikning, rätning, reglering med mera samt föroreningar genom avloppsvatten, närsalter 
från jordbruket m.m. skadar fiskproduktionen. Ett mycket viktigt skydd för lax- och 
öringbestånden utgör närmiljön kring vattendragen, bl a den trädbård som normalt finns 
utmed dessa. Omgivande träd alstrar den näring (insekter, maskar m m) som lax- och 
öringungar är helt avhängiga av. Träden ger också skydd mot solstrålning samt minskar 
erosionen.  

Skyddszon utmed strandkanten 
För att skydda närmiljön anser länsstyrelsen, enheten för naturvård- och fiske, att det 
som komplement till strandskyddet bör finnas en minst 25 meter bred skyddszon på 
ömse sidor om strandkanten i de riksintressanta vattendragen. I denna skyddszon bör 
ingrepp undvikas helt. För regionalt intressanta vatten bör tillämpas minst 10 meters 
skyddszon. 
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Natur och miljö 

Naturvård 
Miljöbalken har till syfte att värna om vår natur och miljö och skyddar alltifrån stora 
sjöar, fjäll och vattendrag till små biotoper i landskapet som åkerholmar, alléer och 
stengärdesgårdar.  

För redovisning av riksintressen för natur, se kapitlet Nationella intressen.  

Naturvårdsprogram 
Kommunen har ett kommuntäckande naturvårdsprogram som ska uppdateras 
fortlöpande. Programmet är det gällande underlaget för naturvårdsfrågor jämte 
riksintressen etc. En översyn av natur- och miljövårdsarbetet har påbörjats i och med 
kommunens arbete med en naturvårdsplan där kända inventeringar samlas och ges en 
enhetlig värdering i tre olika klasser, för att så småningom utgöra underlag för en samlad 
natur- och miljövårdsstrategi. Med kommunens naturvårdsprogram som grund avser 
kommunen att ta fram åtgärdsplaner för det kommunala naturvårdsarbetet. Om möjligt 
bör status för ekologiskt särskilt känsliga områden inventeras, idag delvis osäker status. 

Grönområden och spridningsvägar 
Genomtänkta grönområden inom och i direkt anslutning till samhällena är viktiga för att 
skapa en bra miljö för människor att bo och leva i. Dessa är även viktiga spridningsvägar 
för växter och djur. Kommunen har sammanhängande grönstråk inom centralorten och i 
övriga kommunen. Däremot utgör motorvägen en betydande barriär för såväl människor 
som djur. I området nära Saltkällan finns en uttertunnel under E6 för att värna om 
utterns fortbestånd. 

Miljövård 
Miljövårdsarbetet handlar om luften, marken och vattnet. Fokus ligger dock för 
närvarande på vattnets miljöförhållanden genom det så kallade vattendirektivet men 
andra frågor som klimat, giftfri miljö osv har kommunen länge jobbat med och detta 
arbete fortsätter.  

Vattenskyddsområde 
Vatten är i ständig rörelse och cirkulerar i vattnets eget kretslopp. Vatten kan inte ägas av 
någon och föroreningar som kommer ut i vattnet kan spridas långa sträckor. Det är 
därför en mycket viktig uppgift för kommunen att skydda vattnet mot förorening. För 
att kunna skydda vattnet upprättas i hela Sverige vattenskyddsområden kring alla större 
vattentäkter. Till grund för arbetet med att upprätta vattenskydd ligger EU’s ramdirektiv 
för vatten och Sveriges miljölagstiftning. 

Munkedals kommun håller på att arbeta fram moderna vattenskyddsområden för 
kommunens alla dricksvattentäkter. Färdiga förslag finns framtagna för samtliga 
vattentäkter. Samråd ska genomföras under 2014.  

Vattendistrikt 
Munkedal ingår i Västerhavets vattendistrikt och vattenmyndighet är länsstyrelsen i 
Västra Götaland. Västerhavets vattendistrikts viktigaste miljöproblem är försurning av 
sjöar och vattendrag, övergödning av känsliga kuststräckor (t   ex Gullmarn), och fysiska 
förändringar som t ex dammbyggnader och omgrävningar av vattendrag. 

Naturvårdsprogram från 2011 

Örekilsälven söder om Bråland 
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Vattenråd 
En viktig del i vattendirektivet är att de som blir berörda ska ges möjlighet att kunna 
delta och påverka arbetet i vattenförvaltningen. Vattenråd har bildats eller håller på att 
bildas för sjöar och vattendrag inom distriktet. Vattenråd är en form av samrådsorgan 
mellan de som har intresse i vattnet – övriga kommuner, ett flertal intresseföreningar, 
skogsstyrelsen, m   fl – och vattenmyndigheten. Munkedals kommun är medlem i 
Gullmarns vattenråd, i vattenrådet för Bohuskusten samt i vattenrådet för 
Enningdalsälvens (Bullaresjöarnas) avrinningsområde. 

Gullmarn 
Gullmarn är Sveriges enda riktiga tröskelfjord. Fjorden har ett unikt marint liv och ingår i 
Natura 2000, EU:s ekologiska nätverk för skyddade områden. Fjorden är bl.a. påverkad 
av eutrofiering (övergödning) och syrefria bottnar.  

Kommunen har inventerat samtliga enskilda avlopp, som i många fall visat sig vara 
bristfälliga och därmed bidrar till övergödningsproblematiken i Gullmarn och 
Örekilsälven. Det är därför angeläget att minska den negativa påverkan från enskilda 
avloppsanläggningar kring Gullmarn, framförallt i Saltkällan och längs Tungenäsets södra 
kust. De planer kommunen har på utbyggnad av det kommunala va-nätet till dessa 
områden är redovisade i avsnitt om VA i ÖP14 Munkedals kommun arbetar aktivt för en 
förbättring av vattenkvaliteten i fjorden och har på senare år ingått i olika projekt kring 
detta arbete. 

Vattenmiljön 
Hela kommunen utgör skyddsområde för vattenmiljöerna i Idefjorden (området runt 
Södra Bullaresjön med avrinning norrut), Åbyfjorden (från västra Bärfendal västerut) 
respektive Gullmarsfjorden (större delen av kommunen via bl   a Örekilsälven). 

Den marina miljön i Gullmarn är känslig för fortsatt hög miljöbelastning genom 
övergödning, vilken kan härledas till framförallt jordbruket, avloppsanläggningar och 
kvävenedfall.  

Inlandsvattnen är, främst i höjdpartierna, känsliga för framför allt försurning. Mark- och 
vattenområdenas känslighet för försurning, dvs deras förmåga eller oförmåga att 
neutralisera försurande nedfall m   m, avgör vilka effekter som uppstår. Stora delar av 
Munkedals kommun har låg motståndskraft mot sådan miljöpåverkan.  

Markmiljön 
Vid planering av ny bebyggelse eller annan användning av mark är det angeläget att 
känna till om marken är förorenad av tidigare verksamhet på platsen eller inte. 
Heltäckande kunskap om detta saknas för närvarande. Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt 
med inventeringar av förorenade områden.  
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Luftmiljön 
Förutom dess stora betydelse för människors hälsa påverkar luftmiljön i hög grad även 
den övriga mark- och vattenmiljön. De lokala föroreningskällorna är relativt obetydliga 
jämfört med de som, beroende på vindriktning, transporteras från Europa eller från 
närmare håll, till exempel från raffinaderiet i Lysekil. Större lokala källor är biltrafiken, 
uppvärmning av bebyggelse och industrier. 

Kalkning 
Konsekvenserna av luftföroreningarna visar sig bl a konkret i att stora delar av 
Örekilsälvens vattensystem, liksom Kynnefjäll och Herrestadsfjället, är 
försurningsdrabbat. För att motverka detta bedriver kommunen en omfattande kalkning 
av sjöar och vattendrag.  
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Areella näringar och täkter 

Jordbruk 
Jordbruket är en av kommunens viktigaste näringsgrenar. Det är också en näring som i 
många fall utgör en förutsättning för värden inom andra intresseområden, som 
bibehållande av öppna värdefulla odlingslandskap och betning av hagmarker. Jordbruket 
har även stor betydelse för kulturhistoriska värden, flora och fauna, vattenvård, en 
levande landsbygd m m. Jordbruksverket är den myndighet som har det övergripande 
ansvaret för jordbruksutvecklingen. I Munkedal delade den tidigare lantbruksnämnden in 
den brukningsbara marken i tre klasser, där klass A är särskilt värdefull åkermark, klass B 
är värdefull åkermark och klass C är svårbrukad åkermark. Denna indelning är 
fortfarande aktuell som underlag för planeringen.  
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Skogsbruk 
Skogsbruket är liksom jordbruket en viktig näringsgren inom kommunen. Hur 
skogsbruket bedrivs ifråga om trädslagsval, avverkningsmetoder m m. påverkar många 
intressen som är knutna till landskapet, exempelvis naturvård, kulturminnesvård, 
friluftsliv och vattenvård. Skogsstyrelsen, som är den myndighet som hanterar 
skogsfrågor, arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas för en uthålligt god 
avkastning genom att produktionsvärden bevaras, samtidigt som hotade naturvärden 
skyddas och biologisk mångfald bevaras. Även skogens värden för rekreation och 
friluftsliv betonas. 

Se Naturvårdsprogrammet där skogsbiotoper ingår. I Munkedal har skogsmarkerna 
delats in i två klasser där klass 1 har högsta bonitet, dvs hör till den bördigare, välbelägna 
och lättdrivna skogsmarken och klass 2 med lägre bonitet – den magrare, avsides belägna 
och mer svårdrivna skogsmarken. Därtill finns en särskild klass för ädellöv
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Marktäkter – värdefulla ämnen och material 
Värdefulla ämnen, material och vatten utgörs i Munkedals kommun av sand, grus, torv, 
lera, berg och vatten för täktändamål. Naturgrus är en ändlig resurs som är sinande i 
länet. Samtidigt utgör naturgruset en nödvändig råvara för en rad specifika 
användningsområden inom samhällsbyggandet. Bergtäkter finns det för närvarande tre i 
bruk.  

Berggrundens lämplighet för makadamproduktion har inventerats av SGU. Tre områden 
i kommunen har klassats som god kvalitet. 

I Munkedal är följande täkter i drift: 

• Skanska asfalt och betong, Köpestad 2:1 
• Berg, Arne Olsson, Holma 2:1 
• Naturgas, Bohuslast Grus AB, Stora Håverud 1 
• Naturgas, Robert Magnusson, Svarteberg-Toröd 1:13 
• Berg, Hedekas Maskinuthyrning Ab, Sanne Hällevad 1:4 

Fritidsfiske 
Fisket, särskilt fritidsfisket, är ett starkt intresse inom kommunen med en uppsjö goda 
fiskevatten. Se karta i avsnitt för friluftsliv och turism.  
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 Underlagsmaterial 

Nationellt 
Plan- och bygglagen, PBL (2010:90) 

Miljöbalken, MB (1998:808) 

Lag om ändring i miljöbalken avseende strandskydd (2009:532) 7, 16, 19 och 29 kap.  

Kulturmiljölagen, KML (1988:950) 

Regelsamling för byggande, BBR 2012 

Lag om planeringssystem för transportinfrastruktur 2012 

Planering för klimatförändringar, översvämningsrisker och stigande vattennivåer 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 

Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (2006:544) 

Den europeiska landskapskonventionen, ratificerad 2011-05-01 Miljökvalitetsnormer för 

vatten 2009-12-15 

Ändring i lagen om allmänna vattentjänster (LAV), 2007-01-01 

EU:s klimat- och energipaket 2009 

Ny målstruktur för miljöarbetet, 2012–04 

En sammanhållen klimat- och energipolitik (prop. 2008/2009:162)  

Riksintresse allmänt, kommunikation, natur, friluftsliv, dricksvattenförsörjning, pågående 
uppdateringar, länsstyrelsen i VG län 

Länsstyrelsens synpunkter inför Munkedals kommuns nya översiktsplan, juli  
2013 

Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden, 2012 
(VG län och Värmlands län) 

Sociala risker i risk- och sårbarhetsanalyser – en vägledning (Rapport 2013:67,  
VG län) 

Beslut om riksintresse för vindbruk, Energimyndigheten 2014 

Kommande material att bevaka 
Översyn av strandskyddsavgränsningar - kommer 2014 

Nya områden med riksintresse för friluftsliv - kommer 2014 Landsbygdsprogram för 
2014–2020 – kommer 2014 

Regionalt 
Vision Västra Götaland, 2005 

Regionala miljömål, 2008 
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Kommunalt 
Munkedals framtidsplan ÖP10, 2010 

Tematiskt tillägg till ÖP– LIS, 2010 (Bilaga till ÖP) 

Tematiskt planeringsunderlag för ÖP – Vindbruksplan, 2010 (Bilaga till ÖP) 

Miljökonsekvensbeskrivning för ÖP10 (Bilaga till ÖP) 

Naturvårdsprogram, 2011 (Bilaga till ÖP) 

Bostadspolitiskt dokument 2014–2018 

Energiplan och klimatstrategi, 2008 Kulturminnesvårdsprogram, 1995 

Kommande material att bevaka 
VA-översikt, lokala miljömål - kommer 2014 

Kommunala miljömål för Munkedal, Lysekil och Sotenäs – kommer 2014 
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