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Kommundirektören har ordet

2020 - ett år vi
aldrig glömmer
Håkan Sundberg, kommundirektör

När vi firade nyår i början av 2020 var nog de flesta av
oss inställda på att förvalta ett år som till stora delar
skulle bygga på samma förutsättningar som tidigare år.
Visst hade vi börjat få rapporter om ett nytt oroväckande virus i Kina, men jag tror få anade omfattningen
av den svåra pandemi som skulle drabba oss alla.
Idag vet vi desto mer.
Coronavirusets framfart är ännu ej över, men har
redan utsatt hela vårt samhälle för svåra påfrestningar.
Människoliv har drabbats. Sjukvård och äldreomsorg
har belastats hårt. Äldre och andra riskgrupper har
fått avstå fysisk kontakt med nära och kära. Näringsliv
och anställda har ställts inför tuffa utmaningar. Vi har
alla, på olika sätt och i olika grad, blivit tvingade att
anpassa oss till en ny verklighet.
Men pandemin har även lyft fram det starka och
goda hos oss som medmänniskor och som samhälle.
Vårdpersonal, företagare, anställda, vänner, grannar,
släktingar, myndigheter, organisationer - ja, listan kan
göras lång över alla som ställt om och ställer upp i en
tid när vi behöver det som mest. Jag är stolt och tacksam över det engagemang och den uppslutning vi har
fått uppleva i denna svåra period.
Kampen mot pandemin är dock inte över. I skrivande
stund ser vi en ökning av smitta runt om i landet och
ute i Europa. Så jag vädjar om att fortsätta hålla i,
hålla ut och hålla avstånd - för allas vår skull.
Samtidigt är det viktigt att samhället fortsätter att
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fungera och utvecklas. I nuläget har vi både positiva
trender att glädjas åt, spännande projekt att förvalta
och en del utmaningar att ta tag i.
I detta nummer av kommunens informationstidning
kan du bland annat ta del av hur kommunen lyft sig
i Svenskt Näringslivs ranking, startskottet för en ny
översiktsplan, planer kring laxodling och logistikcenter, skolans arbete för att höja skolresultaten och
mycket mer.
Vi ser även att prognosen för kommunens ekonomiska
resultat 2020 är positiv, vilket är fortsatt en förutsättning för kommande investeringar i bland annat skola
och äldreomsorg.
Med önskan om en intressant läsning och en positiv
utveckling kring pandemin.

Håkan Sundberg

Som för övrigt ...
... vill uppmuntra fler till att vistas utomhus
även under hösten och vintern. Alla årstider
har sin tjusning och med rätt klädsel, en fikakorg och hälsosamt avstånd - kan utomhuslivet innefatta både njutbara promenader och
trevliga sammankomster.
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Vård- och äldreomsorg

Karolina Christensen, avdelningschef vård och omsorg, är glad att anhöriga åter kan besöka kommunens äldreboenden.

Så har vård- och äldreomsorgen kämpat mot

COVID-19 PANDEMIN
När coronaviruset började spridas över världen
i början av året var det få som kunde överblicka de svåra konsekvenser som skulle komma att drabba människors hälsa och samhället
i stort. Det fanns många frågetecken kring hur
viruset spreds och vilka åtgärder som bäst kunde hindra smittspridning på ett effektivt sätt.
Tidigt under pandemin stod det klart att äldre
personer löper större risk att drabbas hårdare
av covid-19 - vilket blev en svår utmaning för
bland annat kommunal vård- och omsorg.

berättar Karolina Christensen. Jag hade hört mycket
gott om Munkedals kommun, och då jag är bosatt i
Uddevalla var det ett enkelt val att söka tjänsten här.
Besöksförbud på äldreboenden

I mars infördes lokala rekommendationer att undvika
besök på kommunens äldreboenden och den 1 april
trädde regeringens nationella besöksförbud i kraft.
Även boendenas rutiner och fokus på basal hygien
skärptes. Syftet var att i det längsta förhindra smittan
att ta sig in på äldreboendena.

Karolina Christensen är sedan
Covid-19 har varit en stor prövning för
– Vår personal är ju redan van
maj månad avdelningschef för
verksamheterna - vi har inte varit utsat- att arbeta med smittförhindranvård- och omsorg i Munkedals
de åtgärder kring säsongsinfluta för någon liknande kris i modern tid.
kommun. Hon kommer närmast
ensa och vinterkräksjuka - men
från samma befattning i Melhär stod vi inför en ny, oviss och
leruds kommun och har 25 års yrkeserfarenhet inom
skrämmande situation, säger Karolina Christensen.
omsorg.
Covid-19 har varit en stor prövning för verksamheter– Beslutet att byta arbetsplats till Munkedals kommun
var redan klart när coronapandemin bröt ut på allvar,
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na - vi har inte varit utsatta för någon liknande kris i
modern tid.

Samverkan - en tydlig ledstjärna

ra tillgången på skyddsutrustning och fördela material
till kommuner och regioner efter behov.

I april kom rapporter att smittan ändå börjat ta sig
in på äldreboenden runt om i landet, däribland även
Besöksförbudet hävt
i Fyrbodalsområdet - och i slutet av april drabbades
Den 1 oktober hävdes det nationella besöksförbudet
även några av verksamheterna i Munkedals kommun.
på landets äldreboenden, vilket i Munkedals kommun
Under våren har kommunen haft totalt 10 konstaterainnebär att anhöriga och vänner åter kan komma på
de fall av covid-19 bland omsorgstagare inom äldrebesök under ordnade former.
omsorgen, varav fyra personer
avlidit.
Jag tycker att kommunens personal har - Besöksförbudet har varit bra
ur ett smittskyddsperspektiv,
gjort ett fantastiskt jobb i en oviss och
– Samarbete har varit en tydmen det har samtidigt begränsat
svårhanterad situation.
lig ledstjärna i kampen mot
möjligheterna att träffa nära och
coronaviruset, berättar Karolina
kära, säger Karolina Christensen.
Christensen. Utan den goda
Många av våra omsorgstagare har
samverkan som fanns mellan krisledningsstab, underdemenssjukdomar
som
gör att de kan ha svårt att hålla
sköterskor, sjuksköterskor, chefer, läkare, materialinköavstånd eller att förstå situationen kring covid-19 fullt
pare, schemaläggare och flera andra roller och aktörer,
ut. Här vet jag att vår personal gjort sitt allra bästa för
så kanske vi hade drabbats ännu hårdare.
att bistå anhöriga med alternativa sätt att kommuniYrkesutbildad vårdpersonal
cera på.
– En annan viktig lokal faktor är att nära all vårdpersonal i Munkedals kommun är yrkesutbildade undersköterskor eller sjuksköterskor, vilket är en styrka och
trygghet. Jag tycker att kommunens personal har gjort
ett fantastiskt jobb i en oviss och svårhanterad situation, fortsätter Karolina. Vi har personal som har ställt
upp och tagit ett stort ansvar - trots långa arbetspass,
tungjobbad skyddsutrustning och kanske oro för andras och egen hälsa.
När det gäller skyddutrustning lyckades krisledningsstaben tidigt säkra upp material som kunde täcka de
faktiska behoven inom verksamheten. I nuläget har
kommunen ett buffertlager för eventuella nya smittfall.
Socialstyrelsen har även ett nationellt uppdrag att säk-

Information om covid-19
Se webbplatser:
folkhälsomyndigheten.se
krisinformation.se
1177.se
www.vgregion.se

Viktigt att fortsatt förhindra smittspridning

Verksamheten har inte haft några konstaterade
smittfall bland omsorgstagarna sedan maj månad. En
situation som man hoppas kan bestå.
– I dagsläget har vi inga konstaterade smittfall vare
sig bland omsorgstagare eller personal, men det kan
givetvis snabbt ändra sig, säger Karolina Christensen.
Vi måste alla fortsätta ta vårt personliga ansvar i att
förhindra smittspridning, särskilt med hänsyn till
riskgrupper som våra äldre. Följ aktuella rekommendationer och riktlinjer. Stanna hemma om du är sjuk,
håll avstånd och tvätta händerna!

Notera att denna tidning är tryckt i mitten
av oktober och att informationen om läget
kring smittfall och åtgärder i kommunen
kan komma att förändras över tid.
För aktuell lokal information, se
kommunens webbplats: munkedal.se
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Coronapandemin

Tre röster om

COVID-19
Diana Franke

Undersköterska, äldreboende
Coronapandemin har medfört stora omställningar i samhället som påverkat både
kommuner, regioner, näringsliv och den
personliga tillvaron. Inom de kommunala
verksamheterna är det kanske omsorg och
barn- och utbildning som påverkats mest i
det vardagliga arbetet. Här kan du ta del av
tre röster bland kommunens anställda om
hur de upplevt situationen kring covid-19 i
sin yrkesroll.

Vi har alla levt med konsekvenserna av den pågående pandemin under en längre tid nu. Några av
oss har drabbats mindre, andra har drabbats mer.
En del yrkesroller har arbetat med den faktiska
smittan på nära håll, medan andra har fått ställa
om sina arbetsrutiner för att bidra till en minskad
risk för smittspridning.
Här kan du ta del av hur tre av kommunens
medarbetare upplevt sin situation kring covid-19
utifrån sin yrkesroll.

Läs mer om covid-19 pandemins påverkan:
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folkhalsomyndigheten.se

•

socialstyrelsen.se

•

skolverket.se
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Jag och ett antal av mina kollegor tillhörde
de som under en period vårdade smittade
boende. I inledningen av pandemin trodde
vi länge att vår kommun kanske skulle klara
sig från smitta. När vi ändå blev drabbade
blev vi så klart oroliga då så lite var känt om
både virus och sjukdom.
Avdelningen sattes i karantän under några veckor, så att det hela tiden var samma
personal som vårdade de boende. Då vi
skulle stanna hemma vid minsta symtom,
täckte vi andra upp för de som var borta för
att minimera risken för smittspridning. Det
kunde bli långa pass och det var varmt och
tungjobbat på grund av skyddsutrustningen.
Vi var även i tät kontakt med oroliga anhöriga för att ge dem information om läget
och hjälpte även till med direktkommunikation via högtalartelefon.
Något vi gärna vill lyfta fram är det fantastiska stöd och engagemang vi undersköterskor fick från alla runt omkring oss - chefer,
sjuksköterskor, läkare, förvaltningsstaben,
inköpare av skyddsutrustning, schemaläggare och allmänheten. Vi upplevde att vi blev
ett sammansvetsat team i en svår situation.

Sandra Karlsson

Caroline Bramfors

Jag är relativt nyexaminerad sjuksköterska
och hade jobbat ett halvår på sjukhus, innan
jag anställdes på hemsjukvården i början av
april som patientansvarig sjuksköterska på
ett av kommunens äldreboende.

Jag minns att det nästan kändes overkligt när
vi var tvungna att ställa om till fjärrundervisning i mitten av mars. Så här i efterhand är jag
imponerad av hur lösningsorienterade kollegor, skolledning och elever var - och hur alla
tog ansvar i en ny och utmanande situation.

Sjuksköterska, hemsjukvården

Det var så klart en väldigt stressig och utmanande situation när pandemin började ta
fart, med intensivt arbete kring att säkerställa rutiner och arbetssätt, samtidigt som
vi tog del av löpande uppdateringar från
regionen och Socialstyrelsen.
I nära samarbete med övrig vårdpersonal och med stöd av medicinskt ansvarig
sjuksköterska och min chef, anpassade vi
arbetsformerna efter rådande läge. Vi hade
även många samtal med oroliga vårdtagare
och anhöriga.
Idag känner jag att jag lärt mig mycket om
mig själv och att jag har utvecklats mycket
i min roll. Vi vet nu mycket mer om viruset
och sjukdomen, och vi hanterar dagligen
provtagningar för att upptäcka eventuell
smitta bland vårdtagare och personal.
Jag tror vi alla känner att vi trots motgångar,
klarar att hantera en tuff och svår situation tillsammans.

Lärare, gymnasiet

Då lärare och elever redan använde digitala
plattformar i undervisningen, var det relativt
enkelt att ställa om. Vi hade faktiskt ännu
högre närvaro på fjärrundervisningen än i
vanliga fall. Vissa elever saknade den sociala
delen av skolan, medan andra trivdes bättre
i det digitala klassrummet. Vid behov kunde
enskilda elever även få stöd på plats.
Nu i höst har vi återgått till klassrumslektioner
på skolan. Det medför så klart andra typer av
utmaningar, där vi har rutiner för att begränsa
risken för smittspridning. Våra grupper är relativt små, vilket underlättar situationen.
Då både lärare och elever ska stanna hemma
vid minsta symtom, finns det fortfarande möjlighet att delta i klassrumsundervisningen via
videolänk. Vi genomför även utvecklingssamtal på distans. Jag tror vi kan dra stor nytta av
de digitala arbetssätt vi utvecklat under våren,
även långt efter att pandemin är över.

INFORMATION FRÅN MUNKEDALS KOMMUN

|

7

Bygga & bo

ÖP 2040
– ny översiktsplan på gång
En översiktsplan, så kallad ÖP, är en långsiktig vision om hur kommunens mark- och
vattenområden ska användas i sin helhet och
hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras.
Översiktsplanen beslutas av kommunfullmäktige och är ett vägledande, men inte bindande dokument som ska revideras en gång
varje mandatperiod. Nu påbörjas arbetet
med att ta fram en ny ÖP med sikte på hur vi
vill att vår kommun ska se ut och användas
kring år 2040. Den nya ÖP:n tas fram i bred
dialog med kommuninvånare, föreningar och
näringsliv och arbetet beräknas pågå fram till
2024.

– Varje kommun ska ha en aktuell och kommuntäckande översiktsplan som ger vägledning för detaljplanering och beslut om bygglov med mera, berättar
Elisabeth Linderoth, ny chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Munkedals kommun sedan mars i år. I
arbetet med den nya ÖP:n vill vi skapa möjligheter till
dialog och påverkan från våra kommuninvånare, unga
som gamla.

Elisabeth Linderoth
Samhällsbyggnadschef

Exakt hur dialogen kommer att genomföras är under
planering, men exempel på tänkbara kommunikationskanaler är samråd, utställningar, intervjuer, möten
i olika grupper, enkäter, digitala kartor, barn- och
ungdomsverksamheter med flera.
– Målsättningen är att ha klart ett underlag för beslut
under 2024, säger Elisabeth Linderoth. Det är många
intressenter som ska ha möjlighet att komma till tals
och många faktaunderlag som ska granskas och tas
hänsyn till. ÖP:n är ett viktigt och spännande styrdokument, då den lägger grunden för stora delar av våra
gemensamma framtid i kommunen.
Vidare information om ÖP 2040 kommer att presenteras via kommunens webbplats och andra medier.

BYGGLOV
TOMT

DETALJPLAN
SPECIFIKT OMRÅDE

ÖVERSIKTSPLAN
HELA KOMMUNEN
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Förskolor
Bygga & bo

Henrik Gustafsson ger en kort lägesrapport om markarbetena kring Örekilsparken och centrum.

Kort lägesrapport om

Byggprojekt vid Örekilsparken
Under våren och sommaren har det pågått
markarbeten i Örekilsparken. Kommunen har
anlagt ett nytt dagvattensystem med tillhörande damm, samt förberett en vägbyggnation med parkering för de planerade bostadshusen i kanten av parken. Framåt kommer
arbete att utföras på gamla Sohlbergstomten
med vägbyggnation och rörläggning. Under
våren kommer fortsatt dragning av dagvattensystem att utföras på Strömstadsvägen
och Centrumvägen.

Arbetena vid Örekilsparken och gamla Sohlbergstomten är en del i förberedelserna för det hundratal lägenheter som är planerade för byggnation vid kanten av
parkområdet. Henrik Gustafsson, enhetschef för plan,
bygg och mark, berättar om status för markarbetena
och rörläggningen.
– Västvatten och kommunen arbetar tillsammans med
att dimensionera upp storleken på dagvattenrören för
att minska risken för översvämningar i Munkedals
centrum, berättar Henrik Gustafsson. Vi är mer eller

mindre klara med arbetet i själva parken, där vi under
våren även kommer att anlägga ett utegym.
Detaljplanen kring Vadholmen, som området för lägenhetsprojektet heter, har varit ute på granskning. Nu
inväntas beslut kring antagande av detaljplan, samt att
genomföra en markanvisning.
– En markanvisning är en slags anbudsprocess, där
externa exploatörer lämnar in förslag på hur de vill
förverkliga byggnationen av lägenheterna, berättar
Henrik. Vi hoppas kunna ta beslut om vinnande anbud innan sommaren 2021.
Bostadsbyggnationen är ett av de största byggprojekten
på många år i Munkedals kommun. I dagsläget är det
inte fastställt några detaljer om lägenheternas utformning eller om det blir hyresrätter eller bostadsrätter.

Information om kommunens pågående
detaljplaner finns på munkedal.se

INFORMATION FRÅN MUNKEDALS KOMMUN
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Skola

Ledningsgrupp avdelning skola. F.v. Charlotta Liljedahl, Zinita Johansson, Camilla Eklund, Ann-Charlotte Sernemo,
Martin Olsson, Henrik Williamsson, Yvonne Andersson. På fotot saknas Henrik Oleskog och Marie Enstedt.

Skolan arbetar med uppdraget att

HÖJA SKOLRESULTATEN
Skolresultaten i Munkedals kommun behöver
förbättras visar jämförelser med landets övriga
kommuner. Meritvärde, andel elever med fullständiga betyg och andel behöriga till gymnasiet, bland kommunens niondeklassarna ligger
under snittet i landet. Under 2019 tog barn- och
utbildningsförvaltningen fram en strategisk
plan på uppdrag av nämnden. Planen löper
över fem år och ska med hjälp av bland annat
kompetenslyft och förändrade arbetssätt skapa förutsättningar för bättre skolresultat.

att lyckas i vuxenlivet, bli en del av samhället, men
också för att kunna bidra till samhällsutvecklingen.
- Det är otroligt viktigt att fler elever når upp till
kunskapskraven i Munkedals grundskola, blir behöriga till gymnasieskolan och kan ta gymnasieexamen,
säger Ann-Charlotte Sernemo, avdelningschef skola i
Munkedals kommun. Det är något vi måste, och ska
lyckas med. För att få andra resultat måste vi utveckla
nya arbetsformer - och vi måste göra det i samverkan
med både elever och vårdnadshavare.

I december 2019 togs ett beslut
I Munkedals kommun har
För att få andra resultat måste vi utav barn- och utbildningsnämnelevernas resultat i grundskolan
veckla nya arbetsformer - och vi måste
den om en ny strategisk plan för
under flera år legat lågt. Munkegöra det i samverkan med både elever
kommande fem år med målsättdals kommun har också stadigt
och vårdnadshavare.
ning att höja skolreslutaten.
legat lågt i SKR:s (Sveriges
Kommuner och Regioner) öpp– Efter att vi utvärderat samtliga
na jämförelser och är bland de 25% kommuner som
skolors resultat samt genomfört analyser av systemaredovisar sämre resultat inom ett flertal nyckeltalsomtiska kvalitetsrapporter, dokumentation, intervjuer och
råden. Såväl statistik som forskning visar att avklarade
möten - har vi identifierat ett antal utvecklingsområgymnasiestudier är en av de viktigaste faktorerna för
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|

INFORMATION FRÅN MUNKEDALS KOMMUN

Exempel på faktorer som kan
främja elevernas skolresultat

EVENEMANG
EVENE
• Skolmiljö
• Närvaro
• Stöd från skolan
• Påverkan från skolkamrater
• Ta eget ansvar efter ålder

Elevernas förutsättningar
i skolan

Ändamålsenliga
skolor

• Motivation och egen arbetsinsats

• Rätt lokallösningar

• Kompetens

• Trygga miljöer

• Metodik

• Antal resurser per skola

• Rekrytering

• Likvärdiga förutsättningar

• Specialpedagogik

• Ekonomisk budget i balans

Skolpersonal

• Pedagogiskt ledarskap

• Trygghet

• Spelregler / ansvar

• Hälsa, sömn och kost

• Dialog skola och elev

• Attityd till utbildning

• Dialog skola och
vårdnadshavare

• Stöd i skolarbetet

• Elevhälsa

• Förväntningar på skolan
• Kommunikation med skolan

Vårdnadshavare

• Kollegialt lärande

• Ansvar för närvaro

Samverkan

• Kultur och fritid
• Ungas psykiska hälsa / BUP
• Individ- och familjeomsorg

• Uppföljning
• Behovsanalyser
• Omvärldsbevakning
• Strategier
• Planering
• Ekonomi

Ledning och strategi

• Utvecklingsarbete
• Kvalitetssäkring
• Värdegrunder

Artikeln fortsätter ...
INFORMATION FRÅN MUNKEDALS KOMMUN
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Skola forts.
den som vi kommer fokusera på, berättar Ann-Charlot- sultat och möjlighet att ta till sig undervisningen, säger
te Sernemo. Kort beskrivet ska vi fokusera på områden
Ann-Charlotte Sernemo. Förutom att säkerställa goda
som systematiskt kvalitetsarbete och analys, informaförutsättningar i skolans miljöer, är det även viktigt med
tions- och kommunikationsteknologi (IKT), språkstär- andra grundläggande faktorer som hälsa, sömn, kost,
kande arbetssätt, kompetensstöd i hemmet och en positiv attihöjande insatser för personal,
tyd till utbildning. Vi behöver en
Vi vill att alla elever ska slutföra
strukturer för att tidigt upptäcka
bra samverkan mellan skola, elev,
skolan
med
god
självkänsla
och
goda
och stödja elever som behöver
vårdnadshavare och det övriga
extra stöd och ökad närvaro, samt förutsättningar för framtiden.
samhället.
ett strategiskt arbete för att skoEn rad åtgärder utifrån planen är redan påbörjade och
lan är fortsatt trygg för alla och vilar på en gemensam
analyser och uppföljningar utförs löpande under året.
värdegrund.
Den strategiska planen är övergripande för kommunen
och ska genomföras på samtliga skolenheter. Varje skola
ska även löpande analysera sin verksamhet för att hitta
egna specifika mönster och förbättringsområden.

– Nu är vi igång och vi ger oss inte. Vi vill att alla
elever ska slutföra skolan med god självkänsla och goda
förutsättningar för framtiden, avslutar Ann-Charlotte
Sernemo.

– Det är många faktorer som påverkar en elevs skolre-

Strategisk plan 2020–2025

Påbörjade åtgärder

Områden i fokus:

Urval av påbörjade åtgärder:

•

Värdegrund och elevhälsa

•

Biträdande rektor som stöd
- för ökat fokus på utvecklingsarbete

•

Utvecklingsfokuserad organisation

Exempel: närvaro, behov av stöd

•

Lärmiljö och undervisningskvalitet
Exempel: specialpedagogik, fortbildning

•

Fritidshemmens undervisning
Exempel: kompetenshöjning, pedagogisk
planering

•

Systematiskt kvalitetsarbete
Exempel: målstyrning, analys, uppföljning

Parallella verktyg:
•

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)

Fokusgrupper driver olika utvecklingsarbeten

•

Mer stöd av pedagoger och specialpedagoger i undervisningen

•

Specialpedagoglyft för alla lärare

•

Kompetenslyft fritidshemspersonal

•

VGR-projekt för ökad behörighet till
gymnasiet

•

Systematisk uppföljning av närvaro
För att identifiera och förebygga frånvaro

Exempel: digital kompetens, systemkunskap

•

Språkstärkande arbetssätt
Exempel: nya metoder, språkfokus i fler
ämnen

12
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•

Analyser och uppföljningar av plan
och resultatutveckling

Kultur och Fritid

Övre vänster: Fritidsledare Zumber Alili och Adnan Berisa i nya biljardrummet. Nedre vänster: Diana Issa under inspelning
av musikvideo för UKM-festival. Höger: Fritidsledare Gunn-Britt Ljungström och Åsa Strömberg i nya "vardagsrummet".

Nu har Ung Fritid flyttat in i

NYA FRITIDSGÅRDEN
Fritidsgården i Munkedal har under några år
haft sin verksamhet i tillfälliga lokaler vid Örekilsparken. Efter renoveringar och anpassning
av utrymmen under sommaren står den nya
fritidsgården på Bruksvägen 6 nu färdig. Den
23 september var det coronaanpassad invigning och verksamheten är redan i full gång.

Gunn-Britt Ljungström, en av flera fritidsledare på
Ung Fritid, är väldigt nöjd med lokalerna.
– Vi har fått jättebra utrymmen för verksamheterna,
där vi kan arbeta långsiktigt på ett helt annat sätt än
tidigare, säger Gunn-Britt. Vi har bland annat ett
stort allaktivitetsrum med scen och café, ett "vardagsrum" där man kan hänga, se på film eller spela spel,
e-sportrum, biljardrum, pysselrum, musikstudio och
ett ändamålsenligt kök.
Nu i början av oktober förbereds deltagande i UKM
(Ung Kultur Möts), där ungdomar får chansen att
delta med valfri typ av framträdande. I år genomför
UKM Västsverige en semi-digital regionfestival med

lokala videoframträdanden från deltagande kommuner,
där Ung Fritid:s ungdomar ställer upp med ett flertal
akter.
– Tack vare vår musikstudio är det många ungdomar
som testar att skriva och framföra egen musik, vi
jobbar även med att producera videos för exempelvis
arrangemang som UKM, berättar Gunn-Britt.
Under hösten kommer fritidsgården anordna aktiviteter som T-shirtworkshops, LAN-party, filmkvällar,
DJ-kurs, temaveckor kring mat, relationstema, fredagsmys, studioproduktioner med mera.
– Många av aktiviteterna utgår från ungdomarnas
egna önskemål, som vi sedan diskuterar och genomför
tillsammans. De nya lokalerna gör att vi nu kan vara
ännu mer kreativa, avslutar Gunn-Britt.
Mer information om fritidsgårdar:
munkedal.se/fritidsgardar
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Lokalvård

Eva Nyman maskinskurar på Kunskapens Hus

Jessica Alfredsson och Ann Hermansson nollställer golv på LSS-boende

Kommunens lokalvårdare säkerställer

RENA FÖRUTSÄTTNINGAR
Kan du föreställa dig en skola, ett boende
eller ett bibliotek där ingen städar? Där golv,
trappor, lokaler och toaletter skulle byggas
på av smuts, grus, damm och andra oönskade
partiklar. Ingen trevlig tanke - eller hur? Rena
och hygieniska lokaler är en grundläggande
förutsättning för att vi ska trivas och må bra
i olika verksamheter. En förutsättning som
många av oss kanske tar för given - men som
för kommunens lokalvårdare är ett dagligt
uppdrag.

På kommunens städenhet arbetar 27 lokalvårdare med
att hålla rent i kommunens verksamhetslokaler. Städinsatserna delas in i tre övergripande delar - regelbunden
städning, periodisk städning och utökad städning.
Ivana Egert, enhetschef för lokalvården i Munkedals
kommun, berättar om att städinsatserna utförs utifrån
en systematisk och behovsstyrd arbetsmodell.
14
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– Regelbunden städning innefattar den kontinuerliga
översynen i lokalerna, där lokalvårdarna via en städinstruktion stämmer av det faktiska behovet av städning,
berättar Ivana Egert. Vilken insats som utförs kan
bero på hur lokalen varit använd, hur mycket smuts
som dragits in, insatser som nyligen utförts, med mera.
Periodisk städning innefattar större insatser som utförs
över året, som storstädning, golvvård, rengöring av
idrottsredskap, flyttstädning med mera.
– Ett exempel på periodisk städning är så kallad
nollställning av golvmattor. En tvådagarsprocess där
ytorna först görs rent på djupet för att få bort smuts
och oönskad lukt och sedan förseglas med ett slitstarkt
ytskikt som håller i två till tre år, berättar Ivana. Det är
ett komplext arbetsmoment som kräver erfarenhet.
Utökad städning utförs vid exempelvis smittospridningsrisk, som nu är aktuellt i och med den pågående
coronapandemin.

Marina Petäjistö utför utökad städning under pandemin

Anna Carlsson och Gina Jansson sköter om Kungsmarksskolan

Fadumo Abdullahi håller rent i kommunhus och bibliotek

Maizar Takrouri tar hand om Munkbos trappuppgångar

Som yrkesutbildad lokalvårdare krävs kunskap i ämnen som
städmetoder, service och kvalitet, arbetsplanering, ergonomi,
redskapsteknik, kemiska produkter, hygienfaktorer, golvmaterial, miljöpåverkan med mera.
– Alla kommunens tillsvidareanställda lokalvårdare har
genomgått utbildning och har yrkesbevis enligt kravspecifikationen PRYL (Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare), berättar
Ivana Egert. Det känns roligt och inspirerande att få jobba
tillsammans med kompetenta och motiverade medarbetare.
Den fortsatta utvecklingen framåt kommer fokusera på metoder för utökad kvalitetssäkring och trygg arbetsmiljö.
– Vi har löpande avstämningar med verksamheterna om hur
vi kan anpassa vår service och våra insatser för att möta upp
aktuella behov, säger Ivana Egert. Det är viktigt med konkret
återkoppling på det arbete vi utför. Lokalvård är ett område
där många har åsikter - och det är viktigt att både vi och våra
verksamheter har en god samsyn kring de städinsatser som
ingår i vårt uppdrag.
– Framåt kommer vi även jobba med att vidareutveckla en
god och hälsosam arbetsmiljö, genom att kontinuerligt förbättra städmetoder och redskap, avslutar Ivana.

Exempel på lokalvårdens
ansvarsområden
•

Skolor

•

Förskolor

•

Fritidsverksamhet

•

Äldreboenden

•

Hemtjänstlokaler

•

Hemsjukvården

•

Rehab

•

Daglig verksamhet

•

Bibliotek

•

Fritidsgård

•

Utvecklingscentrum Munkedal

•

Kommunens idrottshallar

•

Kommunhuset

•

Familjecentralen

•

Munkbos trappuppgångar

INFORMATION FRÅN MUNKEDALS KOMMUN
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Omsorg

Individ- och familjeomsorgen kan hjälpa dig när du

BEHÖVER STÖD I LIVET
Vid en första anblick på exempelvis sociala
medier som Facebook och Instagram kan det
vara lätt att tänka att alla andras liv verkar
vara så välordnade. Men de allra flesta av oss
är tvungna att hantera personliga kriser och
utmaningar på olika sätt och i olika grad genom livet. När du eller någon i din närhet är i
en svår situation som känns tung att hantera
på egen hand, finns det alltid möjlighet till
samtal, rådgivning och stöd via kommunens
individ- och familjeomsorg, IFO. Du kan ringa
in anonymt för rådgivande samtal. Personalen på IFO lyder under sekretesslagen och har
tystnadsplikt.

Clarie Engström, avdelningschef för Individ- och
familjeomsorgen, stöd och bistånd, berättar att kommunen erbjuder rådgivning och stöd för flera olika
behovssituationer.
– Du kan alltid höra av dig till oss ifall du är i en
situation som känns svår att hantera eller reda ut på
egen hand, berättar Clarie Engström. Vänta inte, det
är bättre att be om stöd i ett tidigt skede.
Det stöd du får är behovsstyrt och utgår ifrån din
egen önskan om hjälp. Kommunen måste dock utreda
när det handlar om skydd av barn eller vid fara för liv.
IFO:s arbete styrs av socialtjänstlagen, SoL.
– Det kan finnas många orsaker till varför man söker
stöd och rådgivning hos oss. Det kan röra sig om
tuffa familjerelationer, beroende, psykisk ohälsa, våld,
ekonomiska bekymmer eller andra problem, fortsätter
Clarie. Det finns inga regler för när du bör höra av dig
- känner du att du behöver samtala, så ring. Du kan
även höra av dig om du är orolig för någon annan i din
närhet.

16
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Clarie Engström, avdelningschef
Individ- och familjeomsorgen, stöd och bistånd

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 akut fara, ring 112

•

För mer information se:
munkedal.se/omsorg-och-hjalp

Omsorg

I vissa livssituationer kan du få beviljat

BISTÅND AV KOMMUNEN
hem så länge som möjligt.
Om du inte är nöjd med beslutet om biståndsinsats har
du rätt att överklaga.
Enheten arbetar även med planering kring hemgång
efter sjukhusvård för personer i behov av hjälp i samverkan med hemsjukvård, rehab, sjukhus och vårdcentral.
– Vi har även uppsökande verksamhet för att informera om stöd till personer som kan vara i behov av
hjälp. Men det är naturligtvis frivilligt om man vill göra
en ansökan, säger Elise. Nivån på insatserna bedöms
utifrån individens behov, där vi så långt som möjligt
försöker ta hänsyn till den sökandes önskemål.
Elise Andersson, enhetschef
Biståndsenheten

Du som är i behov av hemtjänst, särskilt
boende, personlig assistans, dagsverksamhet,
kontaktperson eller liknande stöd har möjlighet att ansöka om bistånd från kommunen.
Kommunens biståndsenhet utreder varje
ansökan för att se vilket stöd som behövs.

– Vårt uppdrag är att ta emot ansökningar och utföra
utredningar och bedömningar kring individens behov utefter vägledande bestämmelser och lagar, som
SoL och LSS, berättar Elise Andersson enhetschef på
biståndsenheten. Efter beslut om bistånd skickar vi en
beställning till den enhet som utför stödet kring exempelvis hemtjänst eller särskilt boende. Vi följer även upp
insatsen och justerar efter behov, i dialog med den som
får bistånd och de som utför insatsen.
Biståndsenheten arbetar efter principen att den sökande
ska kunna leva ett så tryggt och självständigt liv som
möjligt, exempelvis att äldre ska kunna bo kvar i sina

Vad innebär SoL och LSS?
SoL - Socialtjänstlagen
I SoL finns det regler som säger att
kommunen ska ge stöd och hjälp till
människor som behöver det. Lagen säger
att alla människor har rätt att söka hjälp
utefter behov och att ansökan utgår från
individens delaktighet och frivillighet.
LSS - Lagen om stöd och service till
vissa funktionsförhindrade
LSS är en lag som handlar om vad
människor som har en funktionsnedsättning
har rätt till för stöd och hjälp för att kunna
leva ett så gott och självständigt liv som
möjligt. Hjälpen och stödet kallas för
insatser, och beviljas utifrån olika grunder,
så kallade personkretsar.
För mer information om bistånd, se:
munkedal.se/omsorg-och-hjalp

INFORMATION FRÅN MUNKEDALS KOMMUN

|

17

Föreningar

MBK:s ordförande Tommy Strömberg vid ishallens CO²-aggregat.

Munkedals BK ser inga omöjligheter -

SIKTAR PÅ GRÖN ISHALL
Det är nu cirka tre år sedan Munkedals BK
köpte ishallen i Munkedal för 1 kr av kommunen. I avtalet ingick ett kommunbidrag
på 1 miljon kronor till ett nytt isaggregat.
Med stöd av ytterligare stora finansieringar
från bland annat Naturskyddsföreningen,
Riksidrottsförbundet och Thordénstiftelsen,
samt ideella arbetsinsatser från medlemmar
och lokala företag fick föreningen ett nytt,
modernt och miljövänligt aggregat på plats.
Investeringen medförde att olja- och ammoniaktankar kunde tas bort, samtidigt som
energikostnaderna halverades. Nu siktar
föreningen på att installera solceller på taket.
Målet är att bli Sveriges första gröna ishall.

Tommy Strömberg, ordförande i Munkedals BK,
berättar om målsättningarna för ishallen.
– När vi tog över ishallen från kommunen stod det
klart att investeringsbehovet för anläggningen var
stort, berättar Tommy. Med medlemmarnas stöd var vi
fast beslutna att vända situationen till något positivt.
18
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– Med hjälp av de finansiella stöden och ovärderliga
ideella arbetsinsatser från lokala företag och medlemmar, har vi nu ett toppmodernt, miljövänligt kylaggregat som halverat våra energikostnader. Dessutom
återvinner vi värme från aggregatet till duschvatten
och uppvärmning av omklädningsrum, fortsätter Tommy. Nu arbetar vi även på att värma luften i hallen via
aggregatet, vilket dessutom reducerar luftfuktigheten.
Den nya tekniken har medfört att ishallen varit öppen
under sommaren, något som lockat hockey- och konståkningsföreningar från hela Västsverige att hyra in sig.
Nästa steg är att investera i solceller på taket, vilket
skulle innebära att föreningen i princip skulle bli självförsörjande gällande energi stora delar av året.
– Vi vill säkra användningen av ishallen för kommande generationer både ur ett ekonomiskt och ett
miljömässigt perspektiv, säger Tommy. Vi har analyserat solcellstekniken på marknaden och tagit in offerter.
Nu behöver vi hitta stöd av fler finansiärer. Vi ser inga
omöjligheter i att bli Sveriges första gröna ishall.

E-tjänster

Karin Atienza Cortes visar upp menyn för den nya e-tjänsteplattformen.

Lansering av nytt system för

E-tjänster i kommunen
En e-tjänst är i sin enklaste form en blankett
du fyller i direkt via din dator eller din mobil via
internet. Exempel på vanliga e-tjänster är att
hantera sin deklaration via Skattverkets hemsida eller att sköta sina bankärenden via mobil
eller dator. Munkedals, Sotenäs och Lysekils
kommuner har sjösatt en ny e-tjänstplattform
som möjliggör bättre hantering av ansökningar
och andra blanketter. Med de nya e-tjänsterna kan du som har Bank-ID legitimera dig och
signera digitalt. Munkedals kommun lanserade
ett flertal e-tjänster kring bland annat byggärenden i september och fler typer av e-tjänster
kommer att lanseras under hösten och vintern.

signering via Bank-ID. Vill du av någon anledning
inte använda e-tjänsten, finns det fortfarande möjlighet att ladda ner och skriva ut blanketten.
Systemet har även stöd för medsignering, vilket innebär att en e-tjänst kan signeras av flera personer via
Bank-ID i de fall det är aktuellt.
– Vi har även en ny meny på kommunens webbplats
som är indelad i olika kategorier, fortsätter Karin. Här
hittar du i nuläget både de nya e-tjänsterna och blanketter av den äldre typen, men i samråd med övriga
förvaltningar kommer vi uppgradera alla blanketter
efter hand.

Karin Atienza Cortes, administrativa avdelningen i
Munkedals kommun, ingår i projektteamet som arbetat med utvecklingen av e-tjänster.
– Det nya systemet innebär att vi successivt ersätter
gamla typer av blanketter med modernare e-tjänster,
berättar Karin. Dessa kan fyllas i direkt på skärmen
via dator eller mobil och har stöd för legitimering och

E-tjänster och blanketter hittar du på:
munkedal.se
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Folkhälsa

I Munkedals kommun finns många möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser.

Enkelt recept för ett friskare liv -

UT OCH RÖR PÅ DIG
Nu är hösten här och det börjar bli mörkt redan
tidigt på kvällen. Då kan det vara lätt att krypa
upp i soffhörnet, tända några ljus och försjunka
i den där TV-serien alla pratar om. Men för ditt
eget välmåendes skull är det både nyttigt och
avstressande att vistas utomhus och låta kropp
och sinnen återhämta sig från alla intryck och
digitala skärmar. Fundera på vilka vardagsaktiviteter du faktiskt kan njuta av ute i det fria.
Kanske en lunch i det gröna, en ljudbokspromenad eller varför inte bara leta upp en stubbe
och njuta av stillheten.

Linn Karlsson, folkhälsostrateg i Munkedals kommun,
tycker att vi ska ta tillvara på de naturupplevelser och de
vackra omgivningarna som finns i vår närhet.
– Vi som befolkning behöver röra på oss mer, berättar
Linn Karlsson, framför allt under vinterhalvåret. Nu,
med en pågående pandemi, är det även ett bra sätt att
umgås med andra. Här har vi en stor fördel av att ha
närhet till både skogar, fjäll, sjöar och hav.

20
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Det som vid första tanken känns som en given inomhusaktivitet, kanske med fördel kan ske utomhus.
– Vi har i vår familj exempelvis haft flera utomhuskalas,
senast nu i oktober, fortsätter Linn. Det var lite gråmulet, men alla hade klätt på sig ordentligt och vi grillade
korv och lekte lekar - och vi hade minst lika roligt som
på ett "vanligt" kalas.
Att vara ute i naturen gör oss mindre stressade och vår
hjärna fungerar bättre, visar forskning. Vi känner oss
också lyckligare och livet upplevs få mer mening.
– I vår kommun har vi nära till naturen, vi har många
fina vandringsleder och du behöver ingen tjusig utrustning för att ta dig ut, säger Linn. Du kan även uppleva
positiva effekter av att bara gå i skogen och sätta dig på
en stubbe en stund och lyssna på skogens ljud.

Tips om upplevelser utomhus hittar du på:
vastsverige.com/munkedal

Kultur och fritid

Mia Uddgren och Rickard Johansson på inspelningsplatsen vid Kärnsjön.

Utvandrarna - därför spelas det in

STORFILM I MUNKEDAL
Med en budget på drygt 110 miljoner kronor,
bortåt 800 statister, ett 100-tal medarbetare
i teamet och med skådespelare som Lisa Carlehed, Gustaf Skarsgård, Sofia Helin och Tove
Lo är nyfilmatiseringen av Vilhelm Mobergs
Utvandrarna en av Sveriges största filmsatsningar någonsin. Initialt skulle filmen spelas
in i Tjeckien och Rumänien, men på grund av
coronapandemin valde teamet att lägga produktionen i Sverige, där stora delar spelas in i
Munkedals kommun.

Mia Uddgren, key production manager, var med och
planerade den omfattande filmproduktionen redan i
ett tidigt skede.
– Då många europeiska och nordiska länder erbjuder
olika typer av produktionsincitament för filmproduktion, vilket Sverige tyvärr ännu inte gör, var planen att
genomföra filminspelningarna ute i Europa, berättar
Mia. När så coronapandemin kom fick vi snabbt tänka
om och leta inspelningsplatser i Västra Götaland, då en
av våra samproducenter, Film i Väst, har sitt säte här.

– Vi hade några olika platser att välja mellan, fortsätter
Mia, men när vi i våras kom till den här fantastiska
platsen vid randen av Kärnsjön i Munkedals kommun,
kände vi att vi hittat vårt eget Ki-Chi-Saga, där Kristina och Karl Oskar bygger sin nya tillvaro.
Rickard Johansson, ansvarig för logistik på inspelningsplatserna, är mycket glad för det bemötande och
den effektivitet som kringgärdat produktionen.
– Med produktionskontor i Munkedal med dess
närhet till flera vackra inspelningsplatser i området
kunde det inte blivit bättre, säger Rickard. Jag har
arbetat med film i hela landet från Kiruna till Ystad,
och måste säga att samarbetet här med alla inblandade
aktörer från markägare och kommun till Länsstyrelsen
och Försvarsmakten, har fungerat fantastiskt bra.

Läs mer om nyinspelningen av Utvandrarna
på Film i Väst:s webbplats:
filmivast.se
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Laxodling

Håkan Sundberg, kommundirektör - Jan Hognert, kommunalråd - Roy Høiås, Lighthouse Finance och Quality Salmon.

Mångmiljardetablering planeras kring

Laxodling och logistikcenter
Sotenäs kommun och företaget Lighthouse
Finance AS blev i våras överens om en etablering som kan generera tusentals nya arbetstillfällen. Planerna innefattar byggnation av
Europas största landbaserade fiskodling till en
beräknad investering på 17–20 miljarder kronor. I planerna ingår även byggnation av ett
logistikcenter vid Håby, där en avsiktsförklaring nyligen tecknats med Munkedals kommun. Målsättningen är att starta produktionen etappvis från år 2023 för att 2026 kunna
producera 100 000 ton lax per år.

Lighthouse Finance AS, har under året startat Quality Salmon AB, med säte i Sotenäs kommun. Quality Salmon ska driva den planerade industriparken i
samverkan med partners, där man idag har namngivna
intressenter som Vattenfall, Volvo, Siemens, AquaMaof
med flera.
Produktionen ska genom modern teknik återvinna
hela kedjan från fisk till avfall och vatten.
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Etableringen förväntas innebära tusentals nya arbetstillfällen, ett stort behov av nya bostäder samt förbättrad infrastruktur i området.
För att skapa en effektiv logistik planeras även ett
logistikcenter vid Håby med eldrivna lastbilar. Quality Salmon AB och Munkedals kommun har nyligen
tecknat en avsiktsförklaring om projektsamarbete
kring etablering och tillgång till mark.
– Vi ställer oss positiva till en etablering av ett logistikcentrum i kommunen, säger Håkan Sundberg,
kommundirektör i Munkedals kommun. Planerna
ligger i linje med vårt mål om att vara en attraktiv
näringslivskommun med en hållbar utveckling. Målsättningen är att under våren kunna presentera en mer
detaljerad projektplan kring logistikcentret.
För mer information om laxodlingen, se
Sotenäs kommuns webbplats:
sotenas.se

Utbildningar

Läraren Anton Andersson med eleverna Nina Grind och Emil Hjälte vid en av Arctic Papers pappersmaskiner.

Framtidens processoperatörer utbildas i Munkedal på

Processtekniska Gymnasiet
Processtekniska Gymnasiet grundades redan
1996 i ett samarbete mellan Munkedals kommun och pappersbruket Arctic Paper, där även
skolan är lokaliserad. Det nära samarbetet med
Arctic Paper och andra företag inom processindustrin i området gör att skolan kan garantera
praktikplatser för sina elever. Undervisningen
präglas av ett stort miljöfokus och arbetsmarknaden för yrkesutbildade processtekniker är
god. Efter utbildningen finns möjlighet att börja
arbeta direkt eller läsa vidare på högskola.

Anton Andersson, lärare i processteknik, ser ett ökande behov av processtekniker bland företag i Sverige.
–Efterfrågan på utbildade processtekniker är stor
bland industriföretagen, berättar Anton Andersson.
Våra praktiska laboratorielektioner kretsar mycket
kring papperstillverkning, men utbildningen kan
givetvis appliceras på andra processer inom exempelvis
livsmedel, vattenrening, värmeverk samt petrokemi.

respektive årskurs 3 på Processtekniska Gymnasiet och
trivs bra med både skola och lärare.
– Jag valde utbildningen eftersom det finns gott om
intressanta jobb inom yrket, säger Nina Grind. Man
har möjlighet till projektanställning och tillgång till
arbetsplatsförlagt lärande - och jag har även möjlighet
att läsa vidare på högskolan om jag vill.
– Skolan har goda kontakter med närliggande industrier, fortsätter Anton, och vi har inga problem att
hitta praktikplatser för våra elever. Jag vet att en stor
andel befintliga processtekniker är på väg i pension och det är i dagsläget få skolor som erbjuder den här
typen av utbildning, så allt pekar på att efterfrågan
ökar ytterligare i framtiden.

Mer information om skolan hittar du på:
processtekniska.se

Eleverna Nina Grind och Emil Hjälte läser årskurs 1,
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Näringsliv

Clas Hedlund, näringslivsutvecklare, Susann Haggren, Svenskt Näringsliv samt Ulrika Larsson, turismutvecklare.

Svenskt Näringslivs ranking
– Munkedals kommun klättrar 81 platser

24

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv
en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner, som till stor del bygger
på enkätsvar från det lokala näringslivet. I
årets ranking lyfter sig Munkedals kommun 81
placeringar till plats 187. – En klar förbättring
och en signal om att vi är på rätt väg. Nu måste vi tillsammans med vårt lokala näringsliv
fortsätta utveckla vår samverkan ytterligare,
säger Clas Hedlund, näringslivsutvecklare i
kommunen.

Några av enkätsvaren som påvisar en större nöjdhet
med företagsklimatet i Munkedals kommun, är tillgång till kompetens, som stiger 136 placeringar - det
sammanfattande omdömet om kommunen, som stiger
93 placeringar - samt hur företagare upplever tjänstemännens attityder till företagande, som stiger 91
placeringar.

Susann Haggren, näringspolitisk rådgivare på Svenskt
Näringsliv i Västra Götaland, var på plats vid en företagarfrukost i Munkedal och berättade om bakgrunden till enkäten och rankingresultatet, dagen efter att
den släpptes.

– Jag tror att ett långsiktigt och konsekvent arbete
med dialog och samverkan i olika frågor har gett en
bättre förståelse från både kommun och näringsliv –
vilket ökar förutsättningarna till samverkan och effektiva lösningar, säger turismutvecklare Ulrika Larsson.

– Jag tycker det är väldigt imponerande att kommunen
klättrat så snabbt på ett år, men det är viktigt att man
ser att trenden håller i sig och att man behåller fokus i
frågan, säger Susann Haggren.

Läs mer om Svenskt Näringslivs ranking:
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Rankingen tar även hänsyn till statistiska faktorer från
SCB och UC, där exempelvis kommunens ranking för
kommunalskatt hamnar nere på plats 289.

foretagsklimat.se

Upphandlingar
Du hittar alltid en sammanställning över
pågående upphandlingar via kommunens
upphandlingsportal. Dessa upphandlingar är
annonserade och öppna för att lämna anbud.
Läs mer på: munkedal.se/upphandling

Vill du bli en av oss?
Hej, du som bor i Munkedal eller Hedekas!
Har du god fysik, gillar att hjälpa andra och
har möjlighet att arbeta deltid hos oss?
Då är vi mycket intresserade av din ansökan!
Kontakta räddningstjänsten via Fredrik Meurk för
mer information: fredrik.meurk@mittbohuslan.se

mittbohuslan.se

Gör skillnad varje dag – sök

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB

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

Läs mer på www.munkedal.se/ledigajobb
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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

