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Kommundirektören har ordet

Håll ut - snart är
framtiden här
Håkan Sundberg, kommundirektör

I skrivande stund i början av februari, har det gått
över ett år sedan vi ställdes inför en av vår tids största kriser. Ett år som vid sidan av tragedier och stora
utmaningar, även präglats av väntan. Väntan på att
pandemin ska vara över. Väntan på vaccin. Väntan på
att kunna umgås och göra saker tillsammans. Väntan
på att kunna hålla om nära och kära igen.
Jag säger på inget vis att väntan ännu är över. Även
om vi glädjande nog nu är i full gång med att vaccinera våra äldsta och sköraste i samhället, kommer vi
att behöva fortsätta hålla avstånd och följa råd och
restriktioner ännu ett tag.
Men jag tror och hoppas att ni, såsom jag, ändå börjar
få en känsla av en ljusare framtid. Att vi tillsammans,
med gemensamma ansträngningar, till slut kan nå en
punkt där trycket från pandemin lättar. Då vi så sakta
kan börja återuppta delar av en vardag som en gång
var självklar - om vi bara håller ut, ett tag till.
Med framtiden i sikte vill jag passa på att uppmärksamma det omfattande arbete som inletts kring kommunens nya översiktsplan - ÖP 2040.
Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste styrdokument, då den är en vägledning för hur vi ska förvalta och utveckla kommunens gemensamma resurser i
form av mark, vatten, bebyggelse och infrastruktur.
På vilka sätt ska vi bygga boenden i framtiden? Hur
vill vi att gemensamma ytor och friluftsområden ska
se ut. Hur kommer vi att transportera oss i framtiden?
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Hur vill vi tänka kring fossilfria fordon, hållbar miljö
eller höghastighetståg?
Att ta fram en ny översiktsplan är inte - och ska inte
vara något som görs i ett hastverk. Målet är att ÖP
2040 ska vara klar för beslut om antagande i kommunfullmäktige år 2025. Fram tills dess kommer flera
instanser, myndigheter och arbetsgrupper att arbeta
fram olika typer av underlag.
Det kommer även att genomföras olika former av
dialog och samråd med allmänheten, där du kan ta
chansen att påverka hur vår kommun ska utvecklas.
I en framtid - som snart är här.

Håkan Sundberg

Som för övrigt ...
... slipar på formen för att kunna hantera
längskidorna på ett någorlunda värdigt sätt,
nu när kylan, solen och snön försett oss med
möjligheter till utomhusaktiviteter, där vi kan
hålla ett omtänksamt avstånd.
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Omsorg

Margot Lind, sjuksköterska i hemsjukvården, blandar doser för vaccination mot covid-19 inom kommunens äldreomsorg.

Så arbetar hemsjukvården med

VACCINATION MOT COVID-19
När denna artikel skrivs i början av februari är
hemsjukvården snart klara med att vaccinera
vårdtagare i äldreomsorgen med dos 2. Kommunens hemsjukvård ansvarar för vaccinering
av boende inom äldreomsorgen, samt hemmaboende äldre med hemsjukvård och vuxna
som de lever tillsammans med. Äldre med
hemtjänst som inte har hemsjukvård vaccineras via vårdcentralen eller aktör som regionen
samverkar med.

Malin Petzäll, enhetschef för kommunens hemsjukvård, har en samordnande funktion i kommunens
vaccinationsinsatser inom äldreomsorgen.
- Vi stod redo att ta emot vaccin direkt efter årsskiftet
när vi fick förfrågan om leverans från regionen - och jag
vill ge en eloge till alla sjuksköterskor som har engagerat sig i denna insats, säger Malin Petzäll. Många har
arbetat extra och vi har även tagit in extrapersonal för
att snabbare kunna vaccinera. Det är viktigt att planera tiden strikt, då vaccinet måste användas inom vissa
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tidsramar efter leverans och blandning. Det ska även
passera ett antal veckor mellan att de två doserna ges.
Kommunens vårdpersonal, som vaccineras via en
extern aktör utsedd av regionen, är inplanerade för dos
2 i mitten av februari.
- När fas 2 i prioriteringen inleds kommer kommunen även ansvara specifikt för vaccination av andra
riskgrupper inom LSS och hemsjukvård - men det är
Västra Götalandsregionen som ansvarar för vaccination av övriga invånare, förklarar Malin Petzäll.
- Avslutningsvis, säger Malin, vill jag bara påminna om
vikten av att fortsätta hålla avstånd och följa givna råd
och restriktioner - även efter genomförd vaccination.

Information om vaccination
Se webbplatser:
1177.se och folkhalsomyndigheten.se

Måltider

Magnus Eriksson, köksmästare på måltidsavdelningen, visar upp lokala råvaror som levereras genom Gröna Gruppen.

Uppmärksammad lokal matsamverkan i

GRÖNA GRUPPEN
Gröna Gruppen i Munkedals kommun är ett
samarbete mellan kommunens måltidsavdelning, arbetsmarknadsenhet, Dinglegymnasiet
samt lokala lantbrukare. Målet för samarbetet
är att öka mängden ekologisk och närproducerad mat i kommunens förskolor, skolor och
äldreboenden och samtidigt väcka intresset för
mat och lantbruk. Samarbetet har väckt uppmärksamhet utanför kommunen, där Gröna
Gruppen var en av tre projekt som nominerades
till Arlas utmärkelse Årets Guldstjärna 2020.

Gröna Gruppens samarbete inleddes redan 2016.
Samarbetet har under åren sedan utökats med Dingle Lantbruk, som odlar grödor utefter önskemål och
upphandlat avtal - samt arbetsmarknadsenheten, vars
arbetsinsatser skapar sysselsättning och arbetslivserfarenhet för personer utanför arbetsmarknaden.
Kommunen skriver önskelistor över grödor som
efterfrågas i förskolor, skolor och på äldreboende.
Förskolorna kan exempelvis önska månadens grönsak

som tema i verksamheterna, där odlarna och resten av
gruppen är engagerade i måltidsplaneringen.
- Samarbetet fungerar väldigt bra! Vi håller fortfarande på att lära oss om vilka grödor som fungerar bäst i
våra marker. Vi har bland annat provat att odla vitkål,
vilket gav en jättefin skörd, säger Magnus Eriksson,
köksmästare i Munkedals kommun.

Gröna Gruppen
Är en samverkan mellan:
•

Dinglegymnasiet

•

Dingle Lantbruk

•

Kommunens arbetsmarknadsenhet

•

Kommunens måltidsavdelning

Målsättningen är att öka mängden ekologisk
och närproducerad mat i kommunens förskolor, skolor och äldreboende och samtidigt
väcka intresset för mat och lantbruk.
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Näringsliv

Kungsmarksskolan uppmuntrar fler arbetsgivare att ta emot PRAO-elever.

PRAO skapar fördelar för både

Elever och arbetsgivare
En bra samverkan mellan skola och arbetsliv
ger positiva effekter i flera led. PRAO, praktisk
arbetslivsorientering, är en av flera aktiviteter
där skola och näringsliv möts. PRAO är en del
av läroplanen och ger eleven större kunskap
om näringslivet, och ökar möjligheterna till
ett välgrundat studie- och yrkesval. Elevernas
kunskap om arbetsmarknadens behov bidrar
i sin tur till den framtida kompetensförsörjningen. Nu uppmuntrar Kungsmarksskolan
fler företag och arbetsgivare i kommunen att
ta emot PRAO-elever.

– Syftet med PRAO är att eleverna ska få kunskaper
om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval,
berättar Yvonne Silkehammar, studie- och yrkesvägledare (SYV) på Kungsmarksskolan i Munkedals
kommun. Många gånger känner man bäst till de yrken
som finns runt om i ens närhet genom familj, släkt och
vänner. Där blir PRAO ett viktigt inslag för att bredda
elevernas kunskap om olika yrkesroller.
Via PRAO kan arbetsgivare också få möjlighet att visa
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upp olika yrken, för att förbättra chanserna till framtida
kompetensförsörjning inom sina branschområden. En
PRAO-plats kan ibland även leda till sommarjobb.
För att eleverna ska få en stor bredd av yrken att välja
mellan uppmuntras fler företag att ta emot PRAO elever. Munkedals kommun samordnar arbetet via praktikplatsen.se - ett digitalt verktyg som hjälper elever,
studenter och arbetsgivare att hitta varandra.
– Under den pågående pandemin har det inte varit
möjligt att genomföra planerade PRAO-perioder ute
på arbetsplatserna. Eleverna har då erbjudits alternativa
arbetslivsorienterande ämnen och uppgifter under en
arbetslivsvecka, förklarar Yvonne Silkehammar.

Du som arbetsgivare kan enkelt erbjuda
praktikplats via praktikplatsen.se
eller kontakta Yvonne Silkehammar, SYV:
telefon: 0524-182 58
E-post: yvonne.silkehammar@munkedal.se

Arbetsmarknadsenheten

Helena Täcklebo, arbetsmarknadschef, framför second-hand butiken Lilla Tage på Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle.

Arbetsmarknadsenhetens verksamheter

HAR NYA LOKALER I DINGLE
Arbetsmarknadsenhetens verksamhet Jobbcentrum flyttade till Dingle under våren 2020
och har ägnat året åt att bygga upp verksamheter i den nya lokalerna. Arbetet pågår fortfarande och den pågående pandemin har till
viss del försenat verksamheternas uppstart.
Verksamheterna riktar sig till personer som
behöver stöd i att etablera sig på arbetsmarknaden, där ett tiotal medarbetare ger stöd och
handledning till ett 70-tal personer.

Helena Täcklebo, arbetsmarknadschef på Munkedals
kommun, berättar hur verksamheten i Jobbcentrum är
uppbyggd.
– På Jobbcentrum genomför vi arbetsträning och
arbetsförmågeutredning tillsammans med våra deltagare. Vi har även ett flertal personer med olika typer
av bidragsanställningar, som ett steg på vägen för att
kunna etablera sig på arbetsmarknaden, berättar Helena Täcklebo.
Arbetgruppen med handledare och arbetsmarknads-

konsulenter och har förstärkts under 2020 som ett led
i kommunens arbete att minska behovet av försörjningsstöd, minska utanförskapet och öka andelen som
har ett arbete.
–Här på Utvecklingscentrum Munkedal har vi nu
tillgång till mekanisk verkstad, snickeriverkstad, textil
ateljé och arbetsytor i utemiljö med odling, fortsätter
Helena. Vi har även två second-hand butiker: Nött &
Nytt, som just nu letar nya lokaler - och Lilla Tage,
som har inriktning på återbruk av barnkläder, leksaker
med mera.
Jobbcentrum ingår även i Gröna Gruppen, som samverkar lokalt för att mer närproducerade råvaror skall
serveras i de kommunala matsalarna.
– Flytten under våren innebar en del utmaningar, särskilt med tanke på pandemin. Men nu har vi nya fina
lokaler med många nya möjligheter - och vi är väldigt nöjda med resultatet av vår flytt, avslutar Helena
Täcklebo.
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ÖP 2040

Mikaela Danielsson, översiktsplanerare och Elisabeth Linderoth, samhällsbyggnadschef planerar arbetet kring ÖP 2040.

Översiktsplan 2040
– Så planeras arbetet med ny översiktsplan
En översiktsplan, ofta kallad ÖP, redovisar
hur kommunens mark- och vattenområden
bör användas i framtiden och hur den byggda
miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
En översiktsplan ska revideras och förnyas
löpande med jämna mellanrum - och nu rullar
arbetet med en ny översiktsplan, kallad ÖP
2040, igång på allvar i Munkedals kommun.
Det omfattande arbetet genomförs i dialog
med allmänhet, myndigheter och andra intressenter och beräknas vara klar år 2025. I dialogerna kommer ett extra fokus läggas på hur
barn och unga ser på framtiden i kommunen.

Mikaela Danielsson, översiktsplanerare på samhällsbyggnadsförvaltningen, berättar att man planerar att
förnya hur översiktsplanen kommer att presenteras
både under och efter framtagandet.
– Vi tänker oss att ÖP 2040 bör betraktas som nästa
generations översiktsplan, där kommunen tar ett rejält
kliv in i framtiden. Planeringen blir digitaliserad och
8
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översiktsplanen utgörs i grunden av en transparent
digital plattform enligt Boverkets rekommendationer,
som når ut brett till allmänhet, näringsliv, kommunala
bolag och medarbetare, förklarar Mikaela.
Dialogen med barn och unga kommer få ett ökat
fokus i arbetet, utifrån att Barnkonventionen blivit lag
från och med januari 2020.
– Vi kommer på ett tydligare sätt att ta med barnens
perspektiv på hur kommunen kan se ut i framtiden,
berättar Mikaela. Men vi kommer även ha olika typer
av dialoger med allmänheten, samt arbetsgrupper där
vi samverkar med myndigheter, organisationer och
intressegrupper.
Under 2023 och 2024 planeras olika utställningar där
alla som vill även kan lämna in synpunkter på hur
översiktsplanen utformas.
– Närmast ska vi starta upp ett flertal arbetsgrupper
som arbetar fram underlag till olika delar i ÖP:n. Det
är nu det spännande arbetet börjar, avslutar Mikaela.

Årsvis tidplan ÖP 2040
Översikt med exempel på aktiviteter i arbetet. Planen kan komma att justeras över tid.

2020
Projektstart ÖP 2040
•

Planering och budget ÖP 2040

•

Riktad dialog med elever årkurs 9

•

Nytt kulturprogram påbörjat

2021
Medborgardialog inleds

2022

•

Medborgardialog inleds i olika former
med fokus på barn och unga

•

Planeringsunderlag för exempelvis
vindbruk och bostadsförsörjning inleds

•

Uppstart av arbetsgrupper kring olika
fokusområden - exempelvis behov
av bostäder, äldrevänligt samhälle,
utbyggnad av infrastruktur med flera

Arbetsgrupper arbetar med innehåll
•

Dialog med exempelvis förvaltningar,
näringsliv, föreningar, grannkommuner
och myndigheter

•

Utredningar kring klimatpåverkan,
klassificering av jordbruksmark,
landsbygdsutveckling med mera tas fram

2023
Produktion och samråd
•

Ytterligare underlag arbetas fram

•

Förslag till text och kartmaterial tas fram

•

Ett första utkast till ÖP ställs ut för
samråd i olika former, där alla får komma
med synpunkter

2024
Komplettering och granskning
•

Eventuella kompletterande utredningar

•

Justering av innehåll

•

Ny utställning av ÖP för slutgranskning,
där alla får komma med synpunkter

2025
Antagande av ÖP 2040
•

Kommunfullmäktige tar beslut om
antagande av ÖP 2040

Vad innefattar en översiktsplan?
Det övergripande innehållet för en översiktsplan
är att kommunen ska redovisa för hur mark- och
vattenområden bör användas i framtiden och
hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras.

Läs mer om översiktsplanering på Boverkets
webbplats:

boverket.se
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Skola

Ann-Charlotte Sernemo, avdelningschef skola, är bekymrad över det hårdnande samtalsklimatet.

Skolan upplever ett

HÅRDARE KLIMAT PÅ NÄTET
Hat och hot på nätet är något som kan drabba
både unga och vuxna. En studie från Statens
medieråd 2019 visar att andelen unga som
anmält hot och hat på sociala medier har ökat
sedan 2016. Men hat och hot kan även påverka
skolpersonalen. Forskare vid Malmö universitet
undersöker hur man kan utveckla metoder för
att förebygga digitala kränkningar i skolvärlden, utifrån att både Arbetsmiljöverket och
Lärarförbundet har uppmärksammat lärare
och rektorer som utsatt grupp vad gäller påtryckningar.

Rebecka Cowen Forssell, forskare vid Malmö universitet pekar på att föräldrars relation till skolan har
förändrats.
– Vi har formats in i ett kundbeteende, och i kundrelationer fostras vi att ställa krav. Det är inte fel att
ställa krav, men problemet är när det går över gränsen
och blir en negativ del av lärarnas arbetsmiljö, säger
Rebecka Cowen Forsell.

– Man ska absolut kunna kritisera och ifrågasätta hur
exempelvis skolan bedriver sin verksamhet - men vi
vuxna måste vara fördömen i hur vi hanterar konfliker
och att vi kan diskutera med, och
om varandra, på ett icke-kränVi har formats in i ett kundbeteende, och
kande sätt, säger Ann-Charlotte
i kundrelationer fostras vi att ställa krav.
Sernemo, avdelningschef skola i
Det är inte fel att ställa krav, men probleMunkedals kommun.
met är när det går över gränsen och blir
en negativ del av lärarnas arbetsmiljö
Även unga är utsatta

Projektet ”Digitala kränkningar och nätmobbning – en ny
arbetsmiljörisk inom skolan”
inleddes i början av 2020 vid
Malmö universitet och sträcker
sig över tre år. Här beskrivs
att vårdnadshavare diskuterar
skolans verksamheter i olika
grupper på Facebook, men också lärare och rektorer.
Ibland hängs även lärare ut i negativ bemärkelse.
10
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Även elever upplever en utsatthet
på nätet. Enligt en rapport från Brottsförebyggande
rådet (BRÅ) 2019, uppger nästan en av fyra nionde-

klassare att de blivit utsatta för att någon har skrivit
kränkande saker om dem på internet. Drygt en av fem
elever uppger också att de blivit utsatta för att någon
har lagt upp bilder eller filmklipp på dem som de inte
vill ska spridas på internet.

Vi behöver vara uppmärksamma

Den rådande pandemin medför att mer tid tillbringas
på nätet, både för arbete och studier, men kanske även
på ledig tid, då många fritidsverksamheter har uppehåll. Det kan därför vara extra viktigt att vara uppmärksam på om barn eller vuxna din närhet kan vara
Ann-Charlotte Sernemo är bekymrad över det hårdutsatta för hat eller kränkningar på
nande klimatet på nätet och
nätet eller på annat sätt.
menar att vuxna behöver vara
En av fyra niondeklassare har blivit
uppmärksamma på barn och
– Vi har flera fall både i och utanför
utsatta för att någon har skrivit
ungas utsatthet, men även att
skolan där både elever och personal
kränkande saker om dem på internet.
vuxna behöver vara goda föutsatts för kränkningar - och det
rebilder i hur man behandlar
är säkert många fler fall som vi inte vet om, fortsätter
varandra både på nätet och i vardagen.
Ann-Charlotte. Skolan har arbetat aktivt med flera
fall, där även polisen har varit inkopplade - dock oftast
– Skolan lägger mycket tid på att förmedla demokrautan att det får några rättsliga åtgärder.
tiska värderingar, värdegrunder och källkritik, där vi
uppmuntrar barnen att inte prata illa om andra och
– Vi som medmänniskor behöver stötta de som är utinte kritisera varandra bakom ryggen - utan ha en öpsatta, men även vara uppmärksamma på vårt eget och
pen och konstruktiv dialog med varandra. Det blir då
andras beteenden, och tänka oss för innan vi skriver
svårare att ge barnen en god grund när vi vuxna misseller ger stöd till texter eller inlägg som kan skada anlyckas med att samtala med varandra på ett nyanserat
dra, eller som enbart påvisar ena sidan av en konflikt,
och respektfullt sätt, säger Ann-Charlotte Sernemo.
avslutar Ann-Charlotte Sernemo.

Diskutera hemma om kränkningar på nätet
Trots att livet på internet är lika verkligt som ”det vanliga” livet, pratar de flesta familjer betydligt
mindre om det som händer på internet. Diskutera gärna hemma om hur ni upplever klimatet på
nätet och hur ni själva tänker och agerar. Här är fem råd till vårdnadshavare från Statens medieråd:
1. Skaffa kunskap
Skaffa dig kunskap om hur olika sociala
medier och spel fungerar, så att du har något
att relatera till. Be ditt barn berätta om och
visa funktionerna i de forum som just ditt barn
brukar besöka.
2. Förklara din oro
Om du är orolig för att ditt barn ska bli utsatt
för kränkningar på internet, berätta det.
Förklara vad du oroar dig för och varför.
3. Utarbeta strategier
Kanske har ditt barn egna strategier för att
hantera problem på internet? Om inte –
utarbeta sådana tillsammans.

4. Uppmana ditt barn att reagera
Uppmana ditt barn att berätta även om
kränkningar som andra råkar ut för. Diskutera
hur ditt barn kan reagera och agera i olika
situationer där hen blir vittne till en kränkning.
5. Skuldbelägg inte
Om ditt barn berättar att hen råkat ut för
en kränkning på internet – skuldbelägg inte,
även om du tycker att hen kanske betett
sig obetänksamt. Ta reda på vad som har
hänt och försök sedan att lösa situationen
tillsammans med ditt barn.
Se Statens medieråd för mer information kring
att förebygga näthat: statensmedierad.se
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Samhällsbyggnad

Centrumtorget

Örekilsparken

Illustration i förslag till detaljplan av en tänkbar utformning av området Vadholmen Södra.

Byggprojekt vid Örekilsparken
- inväntar beslut om detaljplan och allmänhetens synpunkter
Planeringen kring byggnation av cirka 100-talet lägenheter vid Örekilsparken fortsätter.
Detaljplanen för Vadholmen Södra, som området benämns, är klar och inväntar beslut om
antagande. Samhällsbyggnadsnämnden har
även tagit beslut om att efterfråga allmänhetens synpunkter kring utformning av byggnader, lägenheter, utemiljöer, verksamhetslokaler, upplåtelseform med mera.

Elisabeth Linderoth, samhällsbyggnadschef i Munkedals kommun, berättar om projektets status i början av
februari, när denna artikel skrivs.
– Vi har förberett med en del markarbeten och
VA-struktur i området som bör vara klart under 2021,
berättar Elisabeth Linderoth. Vi har även ett underlag
till detaljplan klar som inväntar beslut om antagande.
Den pågående detaljplanen medger drygt 100 bostäder samt cirka 4 500 kvm verksamhetslokaler. Antal
bostäder är delvis beroende av hur stor yta som avsätts
till verksamhetslokaler. Byggnadernas höjd i detaljpla12
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nen varierar mellan 3-5 våningar.
– Vi ska även efterfråga synpunkter från allmänheten
kring områdets utformning, som sedan redovisas för
politikerna, fortsätter Elisabeth. Planen är sedan att
sammanställa ett underlag som ligger till grund för en
markanvisningstävling som löper under 2021.
Vid en markanvisningstävling kan olika intressenter
vara med och tävla om ett byggprojekt genom att lämna in förslag på utformning.
– Förslagen i en markanvisningstävling kan beskriva
delar som arkitektur, planlösningar, gemensamhetsytor,
utemiljöer, materialval, hållbarhet och ekonomi, berättar Elisabeth Linderoth. Jag hoppas att vi kan slutföra
en sådan tävling innan året är slut.

För mer information om detaljplan för
Vadholmen Södra, se webbplatsen:
munkedal.se/detaljplaner

Konsumentvägledning

Du som privatperson kan få vägledning både före och efter ett köp av vara eller tjänst från ett företag.

Via kommunen har du tillgång till kostnadsfri

KONSUMENTVÄGLEDNING
Via avtal med Uddevalla kommuns konsumentvägledning kan du som folkbokförd i
Munkedals kommun få råd och stöd både
före och efter ett köp. Vägledningen gäller
dig som privatperson och som handlat en
vara eller en tjänst av ett företag. Du kan få
rådgivning eller svar på frågor kring vad du
bör tänka på innan ett köp - eller kring vilka
rättigheter och skyldigheter du har vid en
eventuell tvist med ett företag.

På Konsument Uddevalla i Rådhuset i centrala Uddevalla, arbetar tre personer med vägledning till konsumenter. Här kan du som är folkbokförd i Uddevalla,
Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanums kommuner kostnadsfritt få råd och upplysningar om hur du
gör vid reklamationer och tvister samt vilka rättigheter
och skyldigheter du har som konsument.
Konsument är du om du har köpt en vara eller en
tjänst för privat bruk av en näringsidkare. En konsumentvägledare kan inte driva konsumentärenden för
dig, men ger dig stöd och vägledning i olika frågor.

Du kan även läsa om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats Hallå konsument - hallakonsument.se
Vanliga frågor till konsumentvägledningen i Uddevalla
rör exempelvis köp och reparation av bilar, hantverkartjänster, samt frågor om abonnemang.
Vägledningen till dig som konsument handlar ofta om
att reda ut vad som gäller i olika fall och hur du kan gå
till väga eller vart du bör vända dig i olika situationer.
Du kan även få tips om hur du bör formulera dig eller
i vilken ordning du bör vidta åtgärder.
När du samtalar med konsumentvägledningen är det
en fördel om du har eventuella avtal, kvitton eller
skriftlig konversation som rör din fråga tillgängliga.

Under pandemin når du konsumentvägledningen via e-post eller telefon - kontaktuppgifter hittar du på webbplatsen:
munkedal.se/konsumentvagledning

INFORMATION FRÅN MUNKEDALS KOMMUN
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Bokslut 2020

Kommundirektör Håkan Sundberg berättar om prognosen för kommunens resultat 2020.

Kommunens bokslut 2020
- Positivt resultat på 29 miljoner kr
Kommunens preliminära resultat för 2020
uppgår till 29,1 miljoner kr, att jämföra med
det budgeterade resultatet på 13,9 miljoner
kr, vilket förstärker de senaste årens trend av
positiva resultat.

Resultatet stärker kommunens ekonomi och underlättar för kommunen att hantera kommande utmaningar, med stora investeringar inom bland annat
skola och äldreomsorg.
— Året har tydligt präglats av covid-19, vilket påverkat stora delar av verksamheterna. Pandemin har
inneburit högre kostnader för kommunen, men vi har
även fått bra stöd genom de bidrag staten fördelat till
kommunerna under året, berättar kommundirektör
Håkan Sundberg.
Under 2020 uppgick investeringarna till 79 miljoner
kr, vilket är en stor ökning jämfört med 2019. Bland
annat har kommunen investerat i ombyggnation av
skolorna i Hällevadsholm och Dingle, ombyggnation
av fastigheter på Utvecklingscentrum Munkedal,

14
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samt exploateringsarbeten för planerade bostäder på
Vadholmen i centrala Munkedal.
Kommunen står även framåt inför stora investeringar
i förskolor, skolor samt vård och omsorgsboende. Det
innebär att kommunen kommer att behöva låna mer
pengar för att klara finansieringen. För kommunens
långivare är det en trygghet att kommunen stärker sin
ekonomi genom positiva resultat – vilket i förlängningen kan innebära bättre lånevillkor.
Det positiva resultatet 2020 skapar goda förutsättningar för kommande planeringsperiod. Budgetprocessen för 2022 och plan 2023-2024 är i full gång, då
kommunfullmäktige redan i november beslutade om
planeringsförutsättningarna.
— Vi är nöjda med ett positivt resultat, men det gäller
att även fortsatt ha kontroll på kostnadsutvecklingen och se över verksamheter där kommunen har ett
högre kostnadsläge än andra jämförbara kommuner,
avslutar Håkan Sundberg.

3 % | 24 mnkr

Integration och
arbetsmarknadsåtgärder
7 % | 56 mnkr

806

miljoner kr

Så finansieras kommunen
Kommunens ekonomi är en fråga som berör
alla som betalar skatt. Kommunens verksamheter finansieras till största delen av
kommunalskatten, men också av statsbidrag,

Skolor och utbildning
36 % | 289 mnkr

skatteutjämning och avgifter. Här kan du få
en överblick över hur kommunen finansieras och vad begrepp som statliga bidrag och
utjämningssystemet innebär.

(1 Övrigt innefattar förvaltning, politisk verksamhet, samhällsbyggnad,
lokalkostnader, övriga pensionskostnader, finansiell poster med mera.

Kommunens intäkter 2020
Övrigt 5 %
Hyror & arrenden 2 %

Kommunalskatt
56 %

Taxor & avgifter 1 %

•

Kommunalskatt - står för drygt hälften
av Munkedals kommuns intäkter och
skattesatsen är för närvarande 23,63 %

•

Generella statsbidrag - ingår i
utjämningssystemet. Kommunen
bestämmer hur pengarna används.

•

Utjämningssystemet - utjämnar
ekonomiska förutsättningar mellan
landets kommuner och regioner. De
tolv kommuner med högst skattekraft
betalar en avgift. Resterande 278
kommuner får ett bidrag.

•

Riktade bidrag - måste sökas, hos
exempelvis Skolverket, och är
öronmärkta för ett visst ändamål.

Riktade bidrag 10 %

865

miljoner kr
Generella statsbidrag &
utjämningsystemet 26 %

Maria Strömberg, controller för ekonomiavdelningen på
Munkedals kommun, berättar att kommunens finansiering är uppbyggd av många delar, där kommunalskatten
står för lite drygt hälften av intäkterna.
– En stor del av kommunens finansiering bygger på de
bidrag som staten fördelar via generella statsbidrag och
utjämningssystemet, berättar Maria Strömberg. Utjämningssystemet innebär förenklat att pengar från kommuner med hög skattekraft, fördelas ut till kommuner med
lägre skattekraft. Syftet med systemet är att alla invånare
i Sverige ska ha tillgång till en likvärdig service, oavsett
vilken kommun man bor i.
Utjämningssystemet i sig består av flera delar, där exempelvis inkomstutjämning bygger på att alla kommuner
ska ha ungefär samma skatteunderlag, det vill säga skatteinkomst per invånare.
Kostnadsutjämning, å andra sidan, utjämnar för
strukturella kostnadsskillnader beroende på demografi
(exempelvis åldersfördelning), invånarnas behov och

villkor (exempelvis löner och geografiskt läge).
Staten finansierar även bidrag till kommunerna med
andra skatter som medborgarna betalar in, som exempelvis moms, skatt på alkohol och tobak med mera.
Det finns även en finansieringsprincip som innebär att
när staten ger kommunerna nya eller utökade uppgifter, så ska kommunerna få ekonomisk kompensation.
– Kommunallagen säger att kommuners kostnader och
intäkter ska vara i balans, berättar Maria Strömberg.
Med ett framtida ökat behov av kommunal service för
bland annat unga och äldre, behöver alla kommuner
ha en god ekonomisk hushållning i sina verksamheter.

Du kan läsa mer om principer kring kommunernas ekonomi på Sveriges Kommuners och Regioners webbplats: skr.se
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LSS

Madeleine Olsson, verksamhetspedagog, arbetar bland annat
med handledning och metodik

Elinor Karlsson, stödpedagog, visar exempel
på dagschema med bildstöd

Meningsfullt arbete inom LSS med uppdrag att

Stödja och hjälpa människor
Människor med en omfattande funktionsnedsättning har rätt att ansöka om stöd för att
kunna leva ett så gott och självständigt liv
som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Det är huvudsakligen kommunen som har
ansvar för att lagen följs. I Munkedals kommun arbetar ett drygt 100-tal anställda inom
LSS med att ge olika former av stöd och hjälp
via olika verksamheter. Som stödassistent,
stödpedagog eller verksamhetspedagog arbetar du ofta inom ett gruppboende, serviceboende eller daglig verksamhet. Som personlig
assistent arbetar du ofta i hemmet hos den
du hjälper.

Clarie Engström, avdelningschef för IFO och stöd i
Munkedals kommun, berättar om LSS-verksamheterna och de viktiga yrkesroller som behövs för att ge
människor med funktionsnedsättning det stöd och den
16
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hjälp som de har rätt till i sitt dagliga liv.
– Att hjälpa och stötta andra människor är enligt min
mening något av det viktigaste och mest meningsfulla
arbete du kan ha, berättar Clarie Engström. Oavsett
vilken yrkesroll du har inom LSS är målet detsamma:
att ge stöd och hjälp till människor med olika former
av funktionsnedsättning, så att de ska kunna leva ett så
gott och självständigt liv som möjligt.
Yrkesrollerna inom LSS har haft lite blandade benämningar genom åren och i olika kommuner, men nu har
de flesta kommuner infört enhetliga titlar.
Som stödassistent arbetar du med personer med olika
former av funktionsnedsättningar där du ger pedagogiskt stöd och omsorg för att främja deras förmågor och
självständighet.
Som stödpedagog medverkar du i det vardagsnära arbetet
och har en central roll i verksamhetens kvalitetsutveck-

Emma Larsson, verksamhetspedagog, visar upp Socialstyrelsens metodmaterial för IBIC, Individens behov i centrum

Irene Ivarsson, stödpedagog, på plats på ett av boendenas
gemensamhetsutrymmen för samvaro och aktiviteter

Erika Berg arbetar som personlig assistent, och ger
stöd på plats i brukarens hemmiljö

Agnetha Carlsson, stödassistent, arbetar med aktiviteter som
främjar rörelseförmåga, sinnesro och återhämtning

ling. Du har även ett specifikt uppdrag i att stödja personer i
att hitta strategier för att hantera sitt vardags- och yrkesliv.
Som verksamhetspedagog har du en central roll i att handleda
och stötta dina medarbetare. Du söker även ny kunskap kring
arbetsmetoder och förankrar dessa i verksamheten, samt följer
upp verksamhetens arbete tillsammans med dina kollegor.
Som personlig assistent är du ett stöd i en persons vardag så
att personen kan leva det liv hon/han själv vill ha. Arbetsuppgifterna varierar stort och stödet utgår alltid från personens
individuella förutsättningar.
Du kan också ta uppdrag i form av kontaktperson, ledsagare,
eller vara avlösarservice för att avlasta anhöriga. Vissa uppdrag
är på timmar och kan utföras vid sidan av ett annat jobb.
– Behovet av stöd till barn och vuxna i kommunen varierar
från tid till tid och LSS-verksamheten har ett löpande behov
av medarbetare för olika insatser. Min erfarenhet är att de flesta som provar på att arbeta inom LSS, upptäcker hur roligt och
meningsfullt jobbet kan vara - och vilken viktigt uppgift det
är att finnas där - som stöd till en annan människa, avslutar
Clarie Engström.

Yrkesroller inom LSS
•

Stödassistent - önskvärd
utbildning: undersköterska

•

Personlig assistent - önskvärd
utbildning: undersköterska

•

Stödpedagog - önskvärd utbildning:
undersköterska med arbetslivserfarenhet och påbyggnadsutbildning

•

Verksamhetspedagog - önskvärd
utbildning: högskoleutbildad socialpedagog, socionom eller likvärdigt

•

Vårdbiträde - ej färdigutbildad /
saknar formell vårdutbildning

•

Kontaktperson / ledsagare önskvärda egenskaper: stort
engagemang och intresse för
andra människor

INFORMATION FRÅN MUNKEDALS KOMMUN
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Föreningar

Ordförande Ellen Åberg och vice ordförande Anni Hjertell är aktiva i Munkedals Ridklubbs ungdomssektion.

Unga styr över föreningsaktiviteter via egen

UNGDOMSSEKTION
På Munkedals Ridklubb styr unga medlemmar
till stor del över sin egen ekonomi och aktiviteter via föreningens ungdomssektion. Alla föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet måste ha en ungdomssektion - men
styrelsemedlemmarna Ellen Åberg och Anni
Hjertell tycker att fördelarna är många - och
rekommenderar fler föreningar att uppmuntra
ungas egna engagemang.

Ellen Åberg och Anni Hjertell, är aktiva i Munkedals
Ridklubbs ungdomssektion som ordförande, respektive
vice ordförande. Båda har ridit sedan barnsben och började engagera sig i ungdomssektionen i tidiga tonåren.
– Det var ett kul sätt att lära känna de andra ungdomarna i klubben bättre, även utanför ridlektionerna, berättar
Ellen. Här fick vi vara med och driva egna aktiviteter
och frågor inom klubben kring sånt som rör oss unga.
Ungdomssektionen har egen ekonomi, vilket ger en större frihet till att organisera och samla in pengar till egna
aktiviteter. Sektionen äger även en av ridskolans hästar.
18
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– Ungdomssektionen innefattar alla medlemmar i
ridklubben upp till 26 år. Vi är även representerade
i ridklubbens övergripande styrelse och har en egen
punkt på varje möte, fortsätter Anni.
Genom Ridsportsförbundet har unga medlemmar
möjlighet att delta i olika utbildningar, som exempelvis ungdomsledare. I normala fall deltar de även i träffar med andra ungdomssektioner runt om i regionen,
något som nu har uppehåll på grund av pandemin.
– I vanliga fall anordnar vi olika aktiviteter som bland
annat käpphästtävlingar, ponny-pimpning, övernattningar och filmkvällar. Inom ungdomssektionen kommunicerar vi ofta via SMS och sociala medier, men
anslagstavlan i stallet är också viktig, förklarar Ellen.
– Vi har lärt oss jättemycket om föreningsarbete och
vad det innebär att sitta i en styrelse. Om det finns
intresse bland andra föreningar att få veta mer om hur
vi jobbar i vår ungdomssektion, får de gärna höra av
sig, säger Ellen och Anni, innan det är dags att sadla
på inför kvällens ridpass.

Miljö

Kommunerna i Västra Götaland antar

KLIMATLÖFTEN

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om"
är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra
Götalands län i samverkan med många andra
aktörer. Kommunernas klimatlöften är en av
Klimat 2030:s stora satsningar, med genomförande under 2021. Munkedals kommun är
delaktig i samverkan och kommunstyrelsen
har beslutat att anta 14 klimatlöften.

Kraftsamlingen Klimat 2030 samlar företag, branschorganisationer, kommuner, kommunalförbund, högskolor,
institut, föreningar och andra organisationer i Västra
Götaland, som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. I december 2020 lämnade
kommunstyrelseordförandena i länets kommuner in
kommunernas löften till landshövdingen.
– Munkedals kommun bidrar med våra klimatlöften i
Klimat 2030, då vi har en viktig roll i arbetet med de
långsiktiga klimat- och miljöfrågorna, berättar kommunstyrelsens ordförande Jan Hognert.
Kommunstyrelsen i Munkedals kommun har beslutat
om att anta 14 klimatlöften för 2021, som bland annat
rör tjänsteresor, miljöbilar, inköp, matsvinn, energieffektiviseringar, solproducerad el med mera.
Arbetet med klimatlöftena ingår som en del i kommunens arbete med de globala hållbarhetsmålen och ett
fossilfritt Munkedal 2030.
– Att genomföra klimatåtgärder i samverkan med
andra kommuner ökar möjligheten att nå ett fossilfritt
Västra Götaland. Det ger oss också möjlighet att utbyta erfarenheter och få stöd av andra kommuner, Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Tillsammans
kan vi göra stor skillnad, säger Jan Hognert.
Ta del av Munkedals kommuns klimatlöften på:

Jan Hognert,
kommunstyrelsens ordförande

Klimat 2030
"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om"
är en kraftsamling för västsvenska aktörer
som agerar för en attraktiv och hållbar
framtid.
Arbetet utgår från fyra fokusområden:
•

Hållbara transporter

•

Förnybara och resurseffektiva produkter
och tjänster

•

Klimatsmart och hälsosam mat

•

Sunda och klimatsmarta bostäder och
lokaler

Läs mer om satsningen på:
klimat2030.se

munkedal.se/klimatloften2021
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Skolrenoveringar

Nya tak med solceller på skolorna i Dingle och Hällevadsholm

Klassrum med ny belysning, ventilation, ytskikt och ljuddämpning

Renovering av skolor

- Dingle och Hällevadsholm klara, Hedekas påbörjad
Under 2020 har renoveringar för cirka 49
miljoner kronor genomförts på Centrumskolan i Dingle, Hällevadsholms skola samt på
två avdelningar på förskolan på Önnebacka.
På listan över utförda åtgärder finns bland
annat nya yttertak, nya solceller, ny LED-belysning, smart ventilation, ljuddämpning, nya
toaletter, samt nya golv- och ytskikt i klassrum, personalrum och andra utrymmen. Nu
vid årsskiftet påbörjades även renoveringen
av Hedekas skola, med en planerad budget på
60 miljoner kronor.

Centrumskolan i Dingle har genomgått en omfattande renovering under våren och sommaren. Skolan har
rustats upp med bland annat pedagogiskt anpassade
lokaler med ny ventilation, ljudanpassade miljöer och
bättre ljussättning. Skolan har även fått ny värmeanläggning, nytt tak med solceller och ett nytt tillagningskök. Flera av klassrummen har fördelats om till både
klassrum och grupprum för bättre undervisningsmiljö.
20
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Nya energieffektiva luftbehandlingsaggregat och värmeväxlare med hög återvinningsgrad har installerats.
I klassrummen finns nu behovsstyrd ventilation som
regleras efter det faktiska behovet.
Barnen har varit delaktiga i framtagandet av skolgårdens utformning med ny lekplats för gungor, klätterställning - och man har lagt stor vikt vid att skapa
trygga miljöer för barnen både utomhus och inomhus.
Hällevadsholms skola färdigrenoverad

Hällevadsholmsskolans renovering, som påbörjades
under våren 2020, var klar vid årsskiftet - med undantag av skolgården där arbete med utemiljön kommer
att utföras under sommarlovet 2021.
Hällevadsholms skola har genomgått en liknande renovering som Centrumskolan både exteriört och interiört,
med nytt tak, solceller, upprustade klassrum, personalrum, bibliotek och flexibla undervisningslokaler.

Ny serveringsdel och tillagningskök på Centrumskolan

Skolorna värms upp med både bergvärme och luft/vattenvärme

Exempel på nya golvskikt i Hällevadsholms skola

Två nyrenoverade avdelningar på Önnebacka förskola

Här har Hällevadsholmsskolans gymnastiksal och omklädningsrum även fått en upprustning.
Även Önnebacka förskola i Munkedal har fått två avdelningar renoverade utvändigt och invändigt under året.

Exempel på
renoveringsåtgärder
(Kan skilja sig åt mellan skolorna)

Bra samarbete mellan förvaltningarna

•

Nya yttertak

Mattias Andersson, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen, och Liselott Sörensen-Ringi, förvaltningschef för
barn- och utbildning, är båda nöjda med renoveringsarbetet.

•

Installation av solceller som täcker
delar av det årliga energibehovet

•

Nya värmesystem / elcentraler

•

Nya ytskikt (golv, väggar, innertak)
i klassrum, personalrum med flera

•

Fler grupprum

•

Kombinerbara undervisningslokaler
för exempelvis bild / musik eller
förskola / fritids

•

Ny behovsaktiverad ventilation

•

Ny LED-belysning

•

Nya tillagningskök och matsalar

•

Renoverade / nya gymnastiksalar
och omklädningsrum

•

Nya eller upprustade toaletter

•

Översyn av dörrar / fönster

– Det är alltid en utmaning att hantera logistik och byggarbeten i pågående verksamheter, men arbetet har hållit hög
kvalitet och tidplanerna har löpt på bra i gott samarbete med
både skola och entreprenör, säger Mattias Andersson.
- Vi är mycket nöjda med resultatet av renoveringen, säger
Liselott Sörensen-Ringi. Vi har nu fått bättre läromiljöer
och lokallösningar för en mer flexibel och kvalitativ undervisning i dessa skolor.
I januari inleddes även renoveringen av Hedekas skola
med en planerad budget på 60 miljoner kronor, där även en
ny gymnastiksal ska ingå. Framåt projekteras det även för
renovering av förskolorna på Lilla Foss i Munkedal och i
Dingle, där även en tillbyggnad är planerad.
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Folkhälsa

I osäkra tider är

ORO INGET OVANLIGT
Många kan känna oro i nuläget på grund av
den pågående pandemin. Kanske känner du
att du oroar dig för din egen hälsa eller för att
en anhörig ska bli sjuk - eller kanske för hur
viruset påverkar vårt samhälle. Oro behöver
inte vara farligt och kan vara funktionellt i
lagom mängd. Däremot kan man behöva stöd
om man oroar sig så mycket att man mår dåligt eller får svårt att hantera vardagen. Då är
det bra att prata med och ta stöd av andra.

Linn Karlsson, folkhälsostrateg i Munkedals kommun,
berättar att oro kan mildras genom att få prata om den.
– Det kan kännas bättre av att slippa vara ensam i sin
oro och med sina tankar. Prata gärna med någon du
känner dig bekväm med, till exempel en vän eller en
släkting, säger Linn Karlsson. Du kan även få samtalsstöd via olika stödlinjer.
Att prata om sin oro och sina tankar är ofta skönt.
Men du bör samtidigt vara uppmärksam på att inte
fastna i det du oroar dig för. När du pratar med andra,
försök att variera samtalet kring andra ämnen, som
låter dig tänka på något annat än det som oroar dig.
– Fortsätt hålla kontakten med personer som är viktiga för dig. Det kan vara över telefon, videosamtal eller
utomhus, fortsätter Linn. Om du känner dig orolig
över covid-19 och pandemin, kan det kännas skönt att
få dela dina tankar och ta del av andras upplevelser.
Om oron är så stark och återkommande att du får
svårt att fungera i vardagen, kan du behöva söka vård.
Till exempel om du har haft svårt att sova under en
längre period, inte kan koncentrera dig på viktiga uppgifter eller om oron gör att du mår dåligt. Kontakta
din vårdcentral, ungdomsmottagning, företagshälsan,
studenthälsan eller ring 1177.
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Linn Karlsson,
folkhälsostrateg

Kommunens kontaktvägar
vid behov av stöd
•

Samtalsstöd familjer,
boka via SMS eller telefonsvarare
Mobil: 076-695 41 34

•

Stöd och rådgivning vuxna
Växel: 0524-180 00

•

Orosanmälan barn och unga dagtid
Telefon: 0524-183 86

•

Socialjour kväll vardagar och helger
Telefon: 0522-69 74 44

•

Vid vårdfrågor, ring 1177

•

Vid akut fara, ring 112

På vastsverige.com/munkedal kan du få tips om
utomhusaktiviteter och friluftsupplevelser i kommunen

www.vastsverige.com/munkedal
www.facebook.com/grejenmedmunkedal
@munkedalskommun
INFORMATION FRÅN MUNKEDALS KOMMUN
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Miljö

Anne Svensson, Rambo, är imponerad av hushållens sorteringsvilja i Munkedals kommun.

Miljöhjältar! - Så beskrivs kommuninvånarnas

Sopsortering 2020
I slutet av 2019 infördes ett nytt sopsorteringssystem för hushållen i Munkedals kommun.
Nu har miljöföretaget Rambo sammanställt
statistik för 2020 för Munkedals kommun - där
mängden osorterade sopor ser ut att ha minskat med hela 700 ton jämfört med 2019. Anne
Svensson, chef för utveckling & kvalitet på
Rambo, säger att resultatet av kommuninvånarnas sortering är oerhört glädjande och vill
rikta ett tack till alla kommunens miljöhjältar.

Det är det kommunalägda miljöföretaget Rambo, på
uppdrag av Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums
kommuner, som ansvarar för avfallshantering och återvinning i området. Under 2019 infördes ett nytt system
i Munkedals kommun för hemsortering av sopor med
totalt 10 sorteringsfack. Detta gjordes för att kunna ge
hushållen bättre service, möta nya krav på god arbetsmiljö och för att nå Sveriges miljömål.
Bland annat har hushållens hemsortering 2020 bidragit
till 324 ton förpackningar för återvinning och 335 ton
matavfall till rötning, en process som ger biogas.
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– 335 ton matavfall motsvarar biogas till en biltur 18
varv runt jorden, berättar Anne Svensson, chef för
utveckling & kvalitet på Rambo. Av 4 720 villahushåll
i Munkedal har hela 4 365 st utsortering av matavfall,
vilket är väldigt positivt för miljön.
På Rambo hoppas man nu att de positiva resultaten ska
påvisa nyttan med det nya systemet - samt inspirera till
fortsatt god källsortering.
– Det är ett oerhört glädjande resultat vi ser under det
första året i Munkedal. Tänk att så mycket mer av våra
förpackningar, tidningar och matavfall nu kan återvinnas och komma till miljönytta. Tack, alla ni miljöhjältar
som bidrar genom att ägna en liten stund varje dag till
källsortering, avslutar Anne.

För mer information om Rambos
avfallshantering och återvinning, se
webbplatsen: rambo.se.

FeriePraktik
Munkedals kommun

Vill du bli god man
i Munkedal?
Samverkande överförmyndare söker dig som är
engagerad och som är intresserad av att göra en
insats för andra människor. En god man fungerar
som ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv i olika situationer.
Är du intresserad av att veta mer om vad det
innebär att vara god man? Hör av dig till:
Samverkande överförmyndare
telefon: 0522-69 83 38
e-post: overformyndaren@uddevalla.se

Varje sommar anordnar Munkedals kommun feriepraktik inom
kommunens olika verksamheter
för ungdomar som i år gått ur årskurs 1 på gymnasiet eller årskurs
9 i grundskolan.
Feriepraktiken är till för dig som
inte har något annat jobb i sommar och det är viktigt att du även
söker ute på den ordinarie arbetsmarknaden.

Läs mer på webbplatsen
www.munkedal.se/feriepraktik

SÖKER DU SOMMARJOBB?

Då kanske du är en av våra sommarvikarier!
Läs mer på kommunens webbplats munkedal.se/ledigajobb

INFORMATION FRÅN MUNKEDALS KOMMUN
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COVID-19
FORTSÄTT HÅLLA UT

CHECK-CIRCLE HÅLL AVSTÅND TILL ANDRA
CHECK-CIRCLE TVÄTTA HÄNDERNA OFTA
CHECK-CIRCLE STANNA HEMMA VID SYMTOM
CHECK-CIRCLE TESTA DIG OM DU ÄR SJUK

För aktuell information om pandemin, se webbplatser för
Folkhälsomyndigheten, Vårdguiden 1177 och krisinformation.se
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Krisberedskap och larmnummer
Din kommun ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar även vid en samhällskris. Du som privatperson har också ett ansvar. Med rätt förberedelser kan du
klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som orsakat den.

VIKTIGA TELEFONNUMMER
OCH WEBBPLATSER

VIKTIGT MEDDELANDE
TILL ALLMÄNHETEN

112

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

Vid nödsituation som kräver omedelbar hjälp
av ambulans, brandkår eller polis.

113 13

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

114 14

Alla polisärenden som inte handlar om
pågående brott eller händelser.

1177

Sjukvårdsrådgivning.

Dinsäkerhet.se

Om risker och säkerhet för dig
som privatperson.

Krisinformation.se

Samlad information från Sveriges
myndigheter vid kriser.

der och andra naturkatastrofer.
Viktigt meddelande till allmänheten
sänds framför allt i Sveriges Radios kanaler, Sveriges Televisions kanaler och
på SVT Text. VMA kan också skickas
som SMS till mobiltelefoner inom ett
visst område.
Vid sällsynta tillfällen används utomhusvarning (”Hesa Fredrik”). Anläggningar för utomhusvarning finns på de
flesta större orter samt runt Sveriges
kärnkraftverk och testas klockan 15.00
den första helgfria måndagen i mars,
juni, september och december.
Om du hör signalen: gå inomhus, stäng
fönster, dörrar och ventilation och
lyssna på Sveriges Radio P4 som har i
uppdrag att ge samhällsinformation.

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

Telefon: 0524-180 00
E-post: mc@munkedal.se
Medborgarcentrum
Centrumtorget 5, 455 30 Munkedal
Ordinarie öppettider:
Måndag–torsdag: 08.00–16.30
Fredag: 08.00–16.00

www.munkedal.se
facebook.com/munkedalskommun

För information om sevärdheter och evenemang

www.vastsverige.com/munkedal
facebook.com/grejenmedmunkedal

