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Kommundirektören har ordet

För att utveckla
behöver vi
våga förändra
"Det var bättre förr!" - är ett uttryck vi alla säkert både
hört, tänkt och sagt. Och visst kan förändringar skapa
osäkerhet - kanske till och med rädslor inför ny teknik, nya yrken, nya sätt att kommunicera, ny forskning,
och nya kulturer. Det innebär att förändringar kräver
ett visst mod. Att leda andra genom en förändring
kräver ett ännu större mod.
Sannolikt närmar vi oss slutet av en lång, tragisk och
mödosam pandemi som har drabbat många människor
på olika sätt. Men bakom pandemins elände, så har
vi även vågat oss på förändringar i vår vardag. Såsom
ändrade sätt att arbeta, ändrade sätt att kommunicera,
ändrade fritidsaktiviteter med mera. Vissa sätt kommer vi säkert vilja ändra tillbaka till viss del - men
andra sätt kommer att vara det nya normala.
Även om kommunen haft en god ekonomisk hushållning de senaste åren, så även 2020 - så ökar andelen
äldre och yngre i samhället under åren som kommer.
Det betyder att det blir fler som behöver skola och
vård, men färre som arbetar och betalar skatt.
Det innebär att kommunerna måste klara av ett allt
större uppdrag med mindre pengar. Samtidigt ökar
invånarnas förväntningar på kommunala tjänster som
ska vara enklare, snabbare och mer personifierade. Vi
har också utmaningar i form av integration, trygghetsfrågor och klimatförändringar.
För att lycka lösa den ekvationen måste vi våga förändra vårt arbetssätt. Ha mod att ta beslut som i det
korta perspektivet är obekväma, men på längre sikt
nödvändiga. Det är viktigare än någonsin att vi tittar
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Håkan Sundberg, kommundirektör

utåt mot omvärldens utveckling, analyserar konsekvenser som påverkar oss och planerar smartare - men
också att vi tittar inåt, för bästa möjliga organisation.
En lite mindre förändring är att jag, efter sex år som
kommundirektör, kommer avsluta mitt uppdrag.
Det har varit lärorika år och jag har fått möjlighet
att arbeta tillsammans med mycket kompetenta och
utvecklingsinriktade medarbetare. Men nu är det dags
för nya krafter att ta vid.
Mitt medskick framåt är att lyfta fram kommunens
fantastiska friluftsliv och pendlingsmöjligheter, för att
stimulera inflyttning, bostadsbyggande, näringsliv och
samhällsservice. Med ett gott mod och en fast kursriktning finns alla möjligheter att hissa fulla segel på
resan mot en ny - föränderlig - framtid.

Håkan Sundberg

Som för övrigt ...
... vill tacka alla kommuninvånare, medarbetare och förtroendevalda för dessa sex fantastiska år. Ingen kan göra allt, men alla kan göra
något. Det är så vi lyckas - tillsammans!
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Måltid

Munkedals kommun har arbetat med måltidspedagogik under flera år. Nu är kommunen utvald till Livsmedelsverkets projekt.

Munkedals kommun är en av fyra utvalda kommuner i

LIVSMEDELSVERKETS MATPROJEKT
Livsmedelsverket har med stöd av Vinnova initierat det nationella projektet ”Ett nytt recept
för skolmåltider”. Här ska flera myndigheter
och kommuner tillsammans utforska hur ett
hållbart system för skolmåltider kan se ut –
från jord till bord och tillbaka igen. Munkedals
kommun är en fyra kommuner som är utvalda
att delta i projektet, som löper över två år.

Projektet är en del i en större satsning kring mat och
hållbarhet som ska öka olika aktörers förmåga att bidra till de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030. Det
är också ett av pilotprojekten i Vinnovas nya arbete
med missionsinriktat angreppssätt, där flera organisationer på nationell, regional och lokal nivå arbetar i
samma riktning mot ett gemensamt mål.
– Vi ansökte om att delta i projektet, då vi redan har
flera bra koncept igång kring måltidspedagogik tillsammans med skolorna i kommunen, berättar Gunilla
Martinsson, måltidschef i Munkedals kommun. Det
är spännande att vi som kommun får vara med och
utveckla framtidens modell för skolmåltider i Sverige.
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En projektgrupp i kommunen arbetar nu med att
ta fram och fastställa ett antal idéer för nya sätt att
utveckla skolmåltiderna, som sedan kommer att testas
och utvärderas under 2021 och 2022.
– Det kan till exempel handla om enklare sätt att upphandla hållbar mat och råvaror, att göra eleverna mer
delaktiga i styrning och beslut - och hur man använder data för att utvärdera skolmåltidernas effekter, säger Gunilla Martinsson. Lösningarna tas fram genom
en kreativ och verksamhetsutvecklande process.
Projektet genomförs i samarbete med Livsmedelsverket, Vinnova, Skolverket, Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Jordbruksverket,
Folkhälsomyndigheten och Upphandlingsmyndigheten. Dessutom samverkar projektet med Boverket,
Naturvårdsverket och Konkurrensverket.
Mer information om projektet finns på:
livsmedelsverket.se/ettnyttrecept

Skola

Elever erbjuds studera ikapp förlorad lästid via

UTÖKAD LOVUNDERVISNING
En av effekterna som pandemin medfört för
skola och gymnasium, är att eleverna haft
högre frånvaro än vanligt, då de ska vara
hemma vid minsta symtom. Skolan har redan
innan pandemin bröt ut erbjudit möjlighet till
lovskola för elever som behöver tid för extra
undervisning. Nu utökas lovundervisningen
ytterligare med stöd av statliga bidrag.

– Förutom att frånvaron varit högre på grund av
symptom, så ser vi även att omställningen till distansundervisning har påverkat olika elever på olika sätt,
berättar Ann-Charlotte Sernemo, avdelningschef skola.
Distansundervisningen, särskilt för de äldre barnen, har
medfört att det varit svårare att säkerställa att eleverna kunnat ta till sig kunskap och undervisning på ett
fullgott sätt.
Skolan har under våren satt in extra undervisningsdagar för att kompensera tid som fallit bort. Nu har
skolorna även tilldelats statligt stöd, för bland annat
utökad lovundervisning.
- Vi har goda erfarenheter sedan tidigare av hur
lovskolan kan höja elevers resultat i skolan, säger
Ann-Charlotte Sernemo. Vi är dock oroliga för att
situationen kring pandemin kommer att påverka
elevresultaten negativt, särskilt för de lite äldre barnen,
även under kommande år.
Munkedals kommun har redan i sitt utgångsläge
sämre skolresultat än många andra kommuner. Barnoch utbildningsförvaltningen har sedan tidigare en
handlingsplan för hur elevernas resultat ska förbättras
- och nu, med pandemin, behöver insatserna ytterligare förstärkas.
- Den utökade lovskolan är inte obligatorisk, men vi
vill verkligen uppmana elever och vårdnadshavare att
ta tillvara möjligheten att stärka elevernas resultat och

Ann-Charlotte Sernemo,
avdelningschef skola

framtidsutsikter, avslutar Ann-Charlotte Sernemo.
Fullföljda studier är en av de viktigaste förutsättningarna för en bra framtid för våra barn och ungdomar.

Erbjudande om utökad
lovskola planeras för:
•

Sommaren 2021 - årskurs 8 och 9

•

Höstlovet 2021 - för delar av grundskola
samt gymnasium

•

Sportlov 2022 - delar av grundskola
samt gymnasium

•

Sommaren 2022 - årskurs 8 och 9

•

Skolan kommer även att erbjuda utökad
läxhjälp i olika former

Mer information ges av respektive skola.
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Näringsliv

Priscermoni vid Munkedals Herrgård

Skorpans Djur & Naturförskola - Kristel Detlefsen

Solas Söner - David Hansson och Staffan Hansson

Salong Camilla - Alexandra Lind, Jenny Hallberg och Camilla Lind

Pristagare av 2020 års

NÄRINGSLIVSPRISER
Munkedals kommun delar sedan ett par år
tillbaka ut näringslivspriser i olika kategorier
till lokala företagare. Vid en begränsad priscermoni på Munkedals Herrgård delades 2020 års
priser ut till - årets ambassadör: Salong Camilla, årets unga entreprenör: Solas söner - samt
årets hållbara företag: Skorpans Djur & Naturförskola.

Pristagarna uppmärksammades personligen med
diplom och en prissumma på 6 000 kr vid en begränsad samling på Munkedals Herrgård den 19 maj. Den
planerade näringslivsgalan fick återigen ställas in med
anledning av covid-19.
- Vi gratulerar vinnarna till de välförtjänta priserna
och hoppas att de goda exemplen kan inspirera andra
hållbara företag, goda ambassadörer och unga entreprenörer i kommunen, säger Clas Hedlund, näringslivsutvecklare i Munkedals kommun.
Priserna delades ut av Jan Hognert, kommunstyrelsens ordförande, Liza Kettil, oppositionsråd samt Clas
6
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Hedlund och Ulrika Larsson, näringslivsutvecklare.
Nomineringskommittén är utsedd av kommunstyrelsen och har följande stöd i utnämnandet av kommunens näringslivspristagare:
Årets ambassadör - tilldelas den eller de personer
som på ett utmärkande sätt lyft fram Munkedal i och
utanför kommunen.
Årets unga entreprenör - tilldelas den eller de unga
personer som vågat ta klivet in i entreprenörskapet och
på ett öppet sätt förmedlar sin erfarenhet och drivkraft.
Årets hållbara företag - tilldelas den eller de som på
ett tydligt sätt visar att hållbarhet är av yttersta vikt
och en förutsättning för långsiktig överlevnad.

Läs mer om pristagarna på:
munkedal.se/naringslivspriser

Välfärd

I framtidens hälso- och sjukvård ska du kunna få fler vårdinsatser direkt i hemmet.

Nu planerar kommuner och regioner för framtidens

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Vi blir allt fler som lever längre - och färre som
är i arbetsför ålder. Det innebär att välfärdens
resurser i framtiden kommer att behöva räcka
till fler. Nu tittar länets kommuner tillsammans
med Västra Götalandsregionen på en gemensam övergripande strategi för att utveckla hälsa, vård och omsorg till år 2030, som utgår från
individuella förutsättningar och behov.

Kristina Nyckelgård, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Munkedals kommun, berättar att vi
bland annat kommer att få se mer vård i hemmet och
via digital kommunikation i framtiden.
- Nära vård är ett nytt nationellt synsätt och ett
arbetssätt som ser annorlunda ut mot det vi idag har i
Sverige, säger Kristina Nyckelgård. Med hjälp av bland
annat digital teknik, videomöten och vårdbesök i hemmet kommer en stor del av vården att bli mer tillgänglig, mer samordnad och mindre resurskrävande.
Den som har flera olika vårdbehov ska även kunna
få en fast vårdkontakt som hjälper till att samordna

vårdinsatser från olika aktörer som sjukhus, kommunal
omsorg, elevhälsa, med flera. Man siktar även på att
speicalistvården ska bli mer tillgänglig, med hjälp av
digital teknik.
- Istället för att du som enskild ska behöva ringa
runt till olika vårdgivare eller behöva ta dig till olika
vårdinstanser, så ska vården samordnas närmare dig,
fortsätter Kristina Nyckelgård. Via digitala mätsensorer kommer läkare eller specialister kunna ta del av
till exempel blodtryck, puls och syremättnad och ha videomöte med dig för konsultation, utan att du behöver
åka nånstans. Vid behov av icke-akut fysisk vård kan
även olika typer av mobila team besöka dig i hemmet.
- Ett nära samarbete mellan region och kommuner är
inlett och en färdplan för kommande år är framtagen.
Det här blir ett skifte från dagens hälsosystem, som i
hög grad är uppbyggda kring sjukdomar och institutioner - till ett system som är designat för människor,
avslutar Kristina Nyckelgård.
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Samhällsbyggnad
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SKALA 1:100

Exteriör skiss av nya bollhallen vid Kungsmarksskolan.

Vid Kungsmarksskolan planeras

BYGGNATION AV NY BOLLHALL
Under sommaren 2021 kommer byggnationen
av en ny bollhall vid Kungsmarksskolan att
inledas. Hallens aktivitetsyta kommer att ha
måtten 24 x 43 meter med tillhörande omklädningsrum och förråd. Byggnationen, med en
beräknad investering på 28 miljoner kr, beräknas vara klar sommaren 2022. Den nya bollhallen kommer även att bidra till fler bokningsbara tider för föreningarna.

Hallen kommer att utformas för idrottsaktiviteter som
badminton, volleyboll, handboll, fotboll, innebandy,
tennis med mera. Det kommer även finnas en skiljevägg som kan dela upp hallen i två delar vid behov.
Den nya bollhallen kommer att hänga samman med
den befintliga idrottshallen och en hiss för ökad
tillgänglighet till läktaren kommer att installeras i
samband med byggnationen. En solcellsanläggning
kommer även att installeras på taket.
Fyra nya omklädningsrum kommer att byggas i an-
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slutning till hallen, varav två tillgänglighetsanpassade.
Omklädningsrummen kommer även kunna nås från
den befintliga idrottshallen, vilket kan vara en fördel
vid större evenemang, som cuper eller liknande.
- Den nya hallen blir en fin tillgång för både skolans
elever och kommunens föreningar. En fullstor hall
ger fler möjligheter till olika typer av aktiviteter och
evenemang, säger Elisabeth Linderoth, samhällsbyggnadschef i Munkedals kommun.
Bollhallen kommer att bidra till en större tillgång av
bokningsbara halltider i kommunen och skapa fler
möjligheter för föreningarnas verksamheter.
- Munkedals kommun har ett starkt och rikt föreningsliv och trycket på tiderna i de befintliga hallarna
är stort, säger Margareta Svensson-Hjorth, enhetschef
kultur- och fritid i Munkedals kommun. Vi ser med
stor förväntan fram emot att få inviga och ta i bruk
den nya bollhallen under 2022.
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Skiss över de planerade områden på Vadholmen.

Markanvisningstävling ska ge förslag till

UTFORMNING AV VADHOLMEN

Under sommaren startar Munkedals kommun
upp en markanvisningstävling för byggnation
på Vadholmen vid Örekilsparken. Syftet med
tävlingen är att ge intressenter möjlighet
att lämna in projektidéer för ett av markområdets
tre delområden. I anvisningarna
rkanvisningstävling
arteret
Vadholmen
för tävlingen har man även tagit hänsyn till
allmänhetens synpunkter kring utformning av
Vadholmen.

Den planerade byggnationen på Vadholmen av 100-talet lägenheter är indelad i tre områden och etapper.
En markanvisningstävling kommer nu att genomföras
för område 2, där parten bakom det vinnande förslaget
får möjlighet att bebygga området.
– Vi vill tacka allmänheten för de drygt 200 svar om
utformning av Vadholmen som vi fick in via en enkätundersökning som genomfördes under våren, säger
Elisabeth Linderoth, samhällsbyggnadschef i Munkedals kommun. De kommer delvis ligga till grund för bedömningarna av förslagen, och vi räknar med att kunna

presentera ett vinnande bidrag vid kommande årskifte.
Efter ett beslut i kommunfullmäktige i maj kommer det
kommunala bostadsbolaget Munkbo att titta på förutsättningar för bolaget att bygga på område 1.
Tidplan för område 3 är inte fastställd i nuläget, utan
kommer att aktualiseras utefter efterfrågan och behov.
Den framtagna detaljplanen ger förutsättningar för att
uppföra cirka 100 lägenheter i flerbostadshus. Planen
tillåter förutom bostäder även centrum- och handelsverksamhet, främst i den västra delen av planen.
– I enkätsvaren efterfrågar man bland annat ljusa och
öppna lägenheter i form av 2:or och 3:or i ett trivsamt
område med god arkitektur och sociala ytor. Vi kommer
även att ta hänsyn till bland annat hållbarhetsfrågor
och boendeekonomi i bedömningskriterierna, berättar
Elisabeth Linderoth. Nu hoppas vi på att få in flera
spännande bidrag till tävlingen.
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Kultur & Fritid

Bibliotekarier på plats i Hedekas för att planera inflytt i nya lokaler.

Under hösten öppnas dörrarna för nytt

BIBLIOTEK I HEDEKAS
Under hösten 2021 slår biblioteket i Hedekas
upp sina dörrar i den före detta banklokalen.
I samband med flytten till de nya lokalerna
utökas även tillgängligheten till biblioteket
genom införande av konceptet meröppet.
Det innebär att du som är 18 år eller äldre kan
få tillgång till biblioteket mellan kl. 08.00 –
22.00 alla dagar i veckan. Biblioteket kommer
även att vara bemannat två dagar i veckan för
dig som önskar personlig service.

Det var i samband med planeringen inför den pågående renoveringen av Hedekas skola som flytten från
skolan till nya lokaler aktualiserades.
– Skolan i Hedekas är i behov av fler lokaler och i
samband med renoveringen började vi titta på alternativa lokaler för det lokala biblioteket. Den gamla
banklokalen har ett centralt läge i närheten av de
lokala handlarna och med en busshållplats alldeles
utanför, berättar Anders Zettergren, 1:e bibliotekarie i
Munkedals kommun.
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Biblioteket i Hedekas satsar mycket på barn- och ungdomar, men givetvis kommer det finnas ett brett utbud
av böcker att låna.
- Biblioteket ska inte bara vara en förvaringsplats för
böcker, utan här kan du även surfa på internet och
skriva ut, fortsätter Anders Zettergren. Vidare ska
lokalerna vara tillgänglig för en bredare verksamhet så
som sagostund, film, barnteater och föredrag. Målsättningen är en flexibel lokal med biblioteksverksamhet i
en bred mening.
Konceptet meröppet innebär att du som är över 18
år kan få tillgång till biblioteket i Hedekas mellan kl.
08.00 – 22.00 alla dagar i veckan. För att få tillgång till
meröppet ska du först registrera dig på biblioteket som
meröppetanvändare. Biblioteket kommer även att vara
bemannat två dagar i veckan.
Meröppet införs även vid biblioteket i Hällevadsholm
under hösten 2021.

Trygghetsarbete

Jimmy Göransson, säkerhetsstrateg och Linn Karlsson, folkhälsostrateg ingår i kommunens EST-grupp.

Effektiv samordning för trygghet via

Kommunens EST-grupp
Effektiv samordning för trygghet, EST - är en
modell som kommunen tillsammans med
polisen valt för att gemensamt arbeta mot
otrygghet i samhället. Arbetssättet är prioriterat i ett samverkansavtal som tecknats
mellan Munkedals kommun och Polismyndigheten. Modellen bidrar till att skapa en gemensam lägesbild av otrygghet i kommunen
och på vilket sätt åtgärder kan sättas in.

Från kommunens sida deltar representanter från skola,
socialtjänst, samhällsbyggnad, näringslivsutveckling,
kultur och fritid, samt säkerhets- och folkhälsostrateg.
Tillsammans med representanter från exempelvis
Polis, räddningstjänst, vaktbolag och näringsliv blir
EST-gruppen ett nav för samverkan mot otrygghet.
–EST-modellen fokuserar på det offentliga rummet,
vilket är de utrymmen, inomhus eller utomhus, som
allmänheten har tillträde till och äger gemensamt.
Dit räknas framför allt gator, torg och andra allmänna
platser, berättar Linn Karlsson, folkhälsostrateg.

Kopplat till EST-gruppen finns olika arbetsgrupper
som utför de åtgärder som gruppen rekommenderar.
– Styrkan är att alla delar och tar del av en samlad lägesbild och att alla aktörer kan samordna sina insatser
för att få en större effekt, säger Linn Karlsson.
Vissa insatser är mer direkta, som att se över belysning
och införa ronderande väktare - medan andra är av
mer av social karaktär som att vuxna kvällsvandrar och
är närvarande bland ungdomar kvällstid.
– Arbetet med EST är relativt nystartat, men upplevelsen hos samtliga deltagare är att modellen ger en
god överblick och bidrar till att verksamheterna kan
samverka och utföra sina uppdrag mer effektivt, summerar Linn Karlsson.

Ta del av kvällsvandringar och hur du rapporterar in en otrygg plats via webbplatsen:
munkedal.se/est

INFORMATION FRÅN MUNKEDALS KOMMUN
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Renovering och tillbyggnad av Hedekas skola och förskola med nytt tillagningskök och ny idrottshall.

Renoveringar och nybyggnation av

N
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HEDEKAS
SKOLA
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och förbereds ytterligare
re-
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ESKRIVNING

noveringar och nybyggnationer av skolor och
I Hedekas har etapp
1 av en omfattande renovering av skola och
förskola påbörjats, där även en ny idrottshall ska byggas. I Dingle inleds renovering
och tillbyggnad av förskolan - och på Brudås
pågår projektering av en ny förskola med fem
avdelningar.

OM-förskolor
OCH TILLBYGGNAD
i kommunen.

Tidigare, under 2020, har omfattande renoveringar
utförts på Centrumskolan i Dingle, Hällevadsholms
skola och på Önnebacka förskola. Sommaren 2021
kommer utemiljön på Hällevadsholms skola förnyas.
Flera etapper för Hedekas skola och förskola

Renoveringen av Hedekas skola och förskola pågår i
flera etapper med en budget om 60 miljoner kr, där
även en ny idrottshall ingår.
I etapp 1 som pågår fram till sommaren 2021 renove12
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SKALA skolbibliotek, klassrum,
ras huvudbyggnaden med nytt
N
A3 = grupprum, personalutrymmen,
fritidslokal
/
hemkunDATUM
2021-05-28
skap, samt ett förråd i källarplan.

Etapp 2 inleds i sommar och pågår fram till våren
2022 och innefattar den västra byggnaden. Här renoveras och byggs totalt sex klassrum med tillhörande
grupprum, toaletter, kapprum, arbetsutrymmen, samt
trä- och syslöjd i källarplan.
Etapp 3 och 4 pågår under våren 2022 till hösten
2022 och innefattar bland annat en totalrenovering av
förskolans lokaler med fyra avdelningar, personalutrymmen, tillbyggnad med tillagningskök för skola och
förskola, inklusive ny matsal som även kan användas
som möteslokal - samt en ny större idrottshall.
För etapp 5, under hösten 2022, planeras en ny trafiklösning för lämning och hämtning av skolbarn på
västra sidan av skolan. Förskolebarn kommer hämtas
och lämnas via befintlig trafiklösning intill förskolan.

Etapp 1 på Hedekas skola är klar sommaren 2021.

Dingle förskola renoveras och byggs ut

Med beräknad start våren 2022 kommer Dingle förskolas tre avdelningar renoveras och två nya avdelningar
kommer att byggas till för att ersätta befintliga moduler
och lokalen i gamla brandstationen.
Renoveringen innefattar bland annat nya ytskikt, belysning, ventilation, fönster, fasad, samt tak med solcellsinstallation. Förskolan får även ett nytt tillagningskök.
Lekytorna utomhus förflyttas aningen, vilket gör att en
befintlig gångbana bredvid förskolan kommer att tas i
anspråk. Utemiljön, där barnen fått vara med och påverka utformningen, förses även med ny lekutrustning.
Under tiden renoveringen pågår, fram till början av
2023, kommer en tillfällig modulbaserad förskola att
sättas upp.

Konceptskiss över tänkbar utemiljö på Brudås nya förskola.

tidplan att stå klar i början av 2023.
En stor del av utemiljön utgörs av naturmark, där skogen till stor del bibehålls, med vissa anpassningar.
Området närmast förskolebyggnaden blir mer iordningställd med bland annat gungor, sandlek, odlingar,
samlingsplatser och en mindre cykelslinga.
Ett fokus för nybyggnationen är användandet av hållbara material och det planeras även för en solcellsanläggning på taket.

Beräknade tidplaner
•

Hedekas skola - renovering och tillbyggnad 2021–2022

•

Hedekas förskola - renovering och tillbyggnad 2022

•

Dingle förskola - renovering och tillbyggnad våren 2022 till början av 2023

•

Brudås förskola - nybyggnation våren
2022 till början av 2023

Ny förskola på Brudås

Nu genomförs projektering för en ny förskola på
Brudås med planerad byggstart i början av 2022.
Den nya förskolan, med 5 avdelningar, tillagningskök
och plats för cirka 90 barn, beräknas med nuvarande

INFORMATION FRÅN MUNKEDALS KOMMUN
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Bokslut 2020

Kommundirektör Håkan Sundberg berättar om årsredovisningen.

Årsredovisning 2020

- beskriver kommunens ekonomi och målsättningar
Kommunens årsredovisning beskriver hur det
gått för verksamheterna under året, verksamhetens finansiering och hur ekonomin ser ut
vid årets slut. I årsredovisningen beskrivs även
vilka inriktningsmål kommunen har och hur väl
målen uppfyllts.

Kommunens ekonomiska resultat för 2020 uppgick
till 29 miljoner kr, att jämföra med det budgeterade
resultatet på 14 miljoner kr, vilket förstärker de senaste
årens trend av positiva resultat.
– Vi är nöjda med ett positivt resultat, men det gäller
även fortsatt att ha kontroll på kostnadsutvecklingen och se över verksamheter där kommunen har ett
högre kostnadsläge än andra jämförbara kommuner,
säger Håkan Sundberg, kommundirektör i Munkedals
kommun.
I kommunens årsredovisning för 2020 redovisas förutom det ekonomiska utfallet även i vilken utsträckning
kommunen nått sina mål. Målstyrning utgår från
kommunfullmäktiges fyra övergripande mål som gäller

14
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fram till 2023. Dessa fyra övergripande mål är:
• Alla ska vara anställningsbara

• Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

• Alla ska känna sig trygg i att få det stöd som behövs
utifrån behov
• Munkedal ska bidra till minskad miljöpåverkan

Utifrån de övergripande målen utarbetar nämnderna
verksamhetsmål och förvaltningarna handlingsplaner
för hur målen ska förverkligas.
– Samtliga nämnder har en hög ambition när det gäller 2020 års verksamhetsmål. I årsredovisningen kan vi
se att måluppfyllelsen är god - och där vi ännu inte når
ända fram, indikerar uppföljningen att vi är på rätt väg,
säger Håkan Sundberg.

Läs mer om kommunens årsredovisning
2020 på munkedal.se

Kommunens kostnader
Kommunens ekonomi är en fråga som berör
alla som betalar skatt. Skola, äldreomsorg,
individ- och familjeomsorg samt stöd vid
funktionsnedsättning utgör tillsammans

Kommunens kostnader 2020
Övrigt (1
13 % | 105 mnkr

cirka 87 procent av kommunernas totala
kostnader. År 2020 uppgick kommunens
kostnader till totalt 775 miljoner kr.

Kommunens utgifter 2017
Övrigt 3 %

Politisk verksamhet 2 %

Vård och Omsorg
39 % | 314 mnkr

Infrastruktur, skydd 5 %

Ekonomiskt bistånd 2 %

Kultur & Fritid 3 %

Kultur och
och fritid
Individfamiljeomsorg 6 %
2 % | 16 mnkr

Förskola och barnomsorg 13 %

Stöd vid funktionsnedsättning
10 %
Infrastruktur
3 % | 24 mnkr

Integration och
arbetsmarknadsåtgärder
7 % | 56 mnkr

775

miljoner kr
Grundskola ink. förskoleklass 21 %

Äldreomsorg 24 %
Skolor och utbildning
36 % | 289 mnkr

Övrig utbildning 3 %

Gymnasieskola 8 %

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

Maria Strömberg, controller för ekonomiavdelningen på
Munkedals kommun berättar om hur kostnadsbilden i
kommunen ser ut.

– Kostnaderna för skola och barnomsorg, samt andra
pedagogiska verksamheter utgjorde drygt 351 miljoner kr
2020, berättar Maria Strömberg. Äldreomsorg, insatser
till personer med funktionsnedsättning samt individ och
familjeomsorgen utgjorde 331 miljoner kr.

– Gällande äldreomsorgen så har kommunen haft högre
kostnader under flera år, och 2019 låg vi cirka 20 miljoner
kr högre än liknande kommuner. Motsvarande siffra för
individ- och familjeomsorgen 2019, var cirka 8 miljoner
kr högre än liknande kommuner.

Inom skolan har man under de senaste åren satsat på
verksamheter inom barn och utbildning. Inom fritidshem och gymnasium är kostnaderna jämförelsevis i
balans. Förskoleverksamheten låg 5 miljoner lägre 2019
Andra ansvarsområden för kommunen utgörs av infra- 865än liknande kommuner, medan grundskolan hade ett
miljoner kr
struktur och skydd – hit räknas bland annat vägar och
kostnadsläge som var cirka 9 miljoner kr högre.
räddningstjänst – samt verksamheter inom kultur och
fritid, så som bibliotek och idrottsanläggningar.
– För att kunna ha en högre kostnadsnivå i en kommun
krävs det även mer intäkter, exempelvis i form av en
- Jämfört med dessa större utgiftsområden kan övriga
högre kommunalskatt eller utökade statsbidrag. Det är
verksamheter framstå som förhållandevis små. Man ska
också viktigt att jämföra kvalitet i förhållande till kostdock komma ihåg att två procent i detta sammanhang
nadsbild, säger Maria Strömberg.
motsvarar runt 15 miljoner kr, säger Maria Strömberg.
För att få en bild av kostnadsläget jämför man ofta med
andra kommuner med liknande förutsättningar.
INFORMATION FRÅN MUNKEDALS KOMMUN
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Omsorg

Maria Tärnström på individ- och familjeomsorgen önskar att fler vågar söka hjälp och stöd vid våld i nära relationer.

Avgörande att söka hjälp vid

VÅLD I NÄRA RELATIONER
För anmälda misshandelsbrott mot vuxna
kvinnor 2020 var det vanligast (80 %) att
brottet begicks av en för brottsoffret bekant
person, enligt Brottsförebyggande rådet. För
misshandel mot män var motsvarande andel
45 procent. De två vanligaste brottstyperna
är systematiska kränkningar och försök att
inskränka friheten. I en tidigare kartläggning
av de som blev utsatta för brott i en nära
relation under 2012, uppgav enbart 3,9 procent att de hade polisanmält händelsen eller
någon av händelserna.

– Vi är oroliga att våld i nära relationer ökat under
pandemin, och att det finns ett stort mörkertal som
skulle behöva stöd och hjälp att hantera eller ta sig ur en
destruktiv relation, säger Maria Tärnström, enhetschef
på individ- och familjeomsorgen i Munkedals kommun.
Det här kan förekomma i alla åldrar och sociala grupper.
Du som är utsatt kan ringa till kommunens rådgivare.
Du måste inte berätta vem du är. I samtalet kan du få
stöd och information kring hur du kan tänka och agera.
16
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Vid akuta våldssituationer ska du alltid ringa 112.
– Många bagatelliserar sin situation och sin närståendes beteende, där de rent faktiskt blir utsatt för olika
typer av våldshandlingar, fortsätter Maria Tärnström.
Känner du dig rädd, hotad, är slagen eller isolerad ska
du absolut söka stöd och hjälp. Vänta inte.
Du som upplever att någon i din närhet kan vara utsatt för hot och våld, fysiskt eller psykiskt, kan samtala
enskilt med personen och vid behov ge stöd i att söka
hjälp. Även du kan ringa till kommunen för att få råd.

Stöd vid våld i nära relationer:
• Kommunens rådgivare kring våld i nära
relationer, ring: 0524-181 03, vardagar
• Vid akuta situationer, ring: 112
• Kvinnofridslinjen kan även ge råd och
stöd, ring: 020-50 50 50

Återbruk

Emma Torén framför Nött & Nytts blivande lokaler vid torget i Munkedal.

Återbruk för stora och små via

Nött & Nytt och Lilla Tage
Munkedals kommuns enhet jobbcentrum
arbetar till stor del med återbruk i sin verksamhet. Här är second-handbutikerna Nött &
Nytt och Lilla Tage viktiga delar av konceptet.
Lilla Tage i Dingle är relativt nystartat med
inriktning på återbruk av barnkläder, leksaker med mer. Nött & Nytt, som tidigare hade
second-handbutik på Bruksvägen 6 - kommer
snart att flytta in i nya lokaler vid torget i
Munkedal.

Under pandemin har butiksdelarna i jobbcentrums
återbruk legat på sparlåga, med viss aktivitet via sociala
medier och bokade besök.
Nött & Nytt flyttade tidigare under året ur sina gamla
lokaler på Bruksvägen i Munkedal, till förmån för
fritidsgårdens verksamheter. Nu är man på gång i nya
lokaler vid torget i Munkedal.
Emma Torén, tf enhetschef på jobbcentrum, är glad
över att Nött & Nytt snart åter kan öppna upp.

– Det känns jättebra att komma in i nya, fräscha lokaler på torget, säger Emma Torén. Jag tror vi kan bli ett
bra komplement till övriga verksamheter.
Just nu håller Nött & Nytt på att flytta in i de nya lokalerna och man siktar på att öppna efter semestrarna.
Lilla Tages second-handbutik i Dingle inriktar sig på
återbruk av barnkläder och leksaker för yngre barn.
-Vi startade upp Lilla Tage sommaren 2020 men har
hittills enbart haft begränsade möjligheter att hålla
öppet, berättar Emma Torén. För löpande information
om hur och när vi öppnar kan man gärna följa Nött &
Nytt på Facebook och Lilla Tage på Instagram.

Jobbcentrum har även en återbruksstation
på Hästesked återvinningscentral. Vid frågor
om återbruk och inlämning, ring jobb
centrum: 0524-181 15, vardagar.

INFORMATION FRÅN MUNKEDALS KOMMUN
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Föreningar

Boule är en av många aktiviteter som pensionärsföreningarna erbjuder.

Så ser läget ut för kommunens

PENSIONÄRSFÖRENINGAR
Många äldre har fått utstå en ofrivillig isolering
under pandemin och avstå många aktiviteter,
men nu börjar pensionärsföreningarna hoppas
på en återuppstart av verksamheterna, utefter
aktuella rekommendationer.
SPF-Seniorerna Svarteborg

- Våra medlemmar kunde vaccinera sig tidigt och det
finns en längtan och ett stort behov av att få träffas
igen, säger Lisbeth Hedlund, ordförande i SPF-Seniorerna Svarteborg. Förhoppningarna är att vi ska vara
igång som vanligt i augusti/september med aktiviteter
som resor, mattcurling, månadsträffar och mycket mer.
Redan efter midsommar hoppas vi få möjlighet att
starta med boule och friskvårdgympa utomhus.
SPF-Seniorerna Sörbygden

- Vi har haft igång promenadgrupper samt boule utomhus, utefter rekommendationerna, berättar Birgitta
Gunberg ordförande i SPF-Seniorerna i Sörbygden.
Vi hade ett färdigt program för hösten 2020 som vi
planerar att genomföra 2021 om möjligheter ges. Vi
18
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har ett antal personer som ringer runt till medlemmar för att informera och för en liten pratstund vilket
uppskattas mycket i dessa tider.
SPF-Seniorerna Munkedalsbygden

- Vi kommer igång med aktiviteter i augusti, säger
Dag Legnesjö, ordförande i SPF-Seniorerna Munkedalsbygden. Vi ser fram mot att åter erbjuda aktiviteter till gamla som nya medlemmar - så håll utkik på
vår hemsida för mer information, eller kontakta oss i
styrelsen direkt.

Lokala pensionärsföreningar
•
•
•
•
•
•

Munkedals Pensionärsförening PRO
SPF-Seniorerna Munkedalsbygden
SPF-Seniorerna Svarteborg
SPF-Seniorerna Sörbygden
Munkboularna
Munkcurlarna

Läs mer på: munkedal.se/foreningar

På vastsverige.com/munkedal kan du få tips om
aktiviteter och friluftslivupplevelser i kommunen.

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

Kulturskola

Kulturskolan erbjuder skolungdomar kostnadsfria aktiviteter inom bland annat musik, dans, teater, film och bildkonst.

Stort utbud av aktiviteter i

Kommunens kulturskola
Kulturskolan i Munkedal erbjuder skolungdomar i kommunen möjlighet att delta i olika
kostnadsfria aktiviteter som musik, dans,
teater, film, bildkonst med mera. Efter ett tufft
pandemiår med till största delen distansundervisning ser kulturskolans verksamheter fram
mot en nystart till hösten i linje med aktuella
rekommendationer. Ansökan till kulturskolan
är öppen året om och antagning sker löpande,
med undantag för exempelvis musikaler som
är projektbaserade.

Hans Bjermqvist, kulturskoleledare i Munkedals
kommun, hoppas på att kulturskolans verksamheter ska
kunna återgå till mer normala former under hösten.
- Efter ett tufft år med till största delen distansundervisning ser vi fram mot en nystart till hösten. Vi ser att
kulturskolans aktiviteter är viktiga för våra ungdomars
utveckling och välmående, säger Hans Bjermqvist.
Kulturskolan har i dagsläget 196 deltagare, men det
finns plats för fler.
20
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- Vi har färre deltagare än normalt då det varit svårt
att ta emot nybörjare under pandemin, berättar Hans
Bjermqvist. Vissa aktiviteter är dock mer populära att
söka än andra, så beläggningen kan se lite olika ut.
Under hösten kommer även arbetet med en musikal
att inledas - och man hoppas även kunna återuppta
orkesterverksamhet och prova-på-tillfällen. Man vill
även se på hur kulturskolans utbud kan utvecklas.
- Under hösten kommer en undersökning skickas ut
till samtliga skolungdomar, med bland annat frågor
om vilka aktiviteter de önskar inom kulturskolan,
berättar Hans Bjermqvist. Vi vill så klart att ungdomarna ska ha inflytande över utbudet.

För mer information om utbud och ansökan
till kulturskolan - se:
munkedal.se/kulturskola

Kultur & Fritid

Hyllning av 2021 års pristagare inom

Kultur, fritid och folkhälsa
Vid en priscermoni den 24 maj på hembygdsgården
Fiskebo, hyllade Munkedals kommun pristagare och
stipendiater inom kultur och fritid, samt folkhälsa
med fanfarer, diplom och prispengar.

utbildning åt de som visat lovande anlag.

Kulturpris och kulturstipendier utgår som belöning
för värdefulla insatser eller uppmuntran och hjälp till

Folkhälsopriset är en uppmuntran och en stimulans
till fortsatt arbete inom folkhälsa.

Kulturpris - Svarteborgs hembygdsförening - Rolf Hansson,
prisutdelare Martin Svenberg Rödin, Leif Svensson

Kulturskolans stipendium
Liam Augustsson

Kulturskolans stipendium
Stella Moutou Zackrisson

Fritidspris och fritidsstipendier delas ut till förtjänta
ledare och aktiva personer.

Kulturstipendium
Niklas Petri

Kulturstipendium
Martina Johansson

Fritidspris
Anders Sörensson

Fritidsstipendium
Nora Mellqvist Carlén

Priserna delades ut av Martin
Svenberg Rödin, kultur- och fritidsnämndens ordförande - samt
Jan Hognert, kommunstyrelsens
ordförande.
Läs mer om priser, pristagare
och prismotiveringar på
Fritidsstipendium
Ronny Karlsson

Folkhälsopris - Munkedals Skid och Cykel Klubb
Malin Grind - prisutdelare Jan Hognert

munkedal.se
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Folkhälsa

Vi får inte glömma bort att

VÄRNA OM VÅR GEMENSKAP
KRÖNIKA - Linn Karlsson, folkhälsostrateg

Vi har nu levt med pandemin i över ett år. Vi har pendlat mellan hopp och förtvivlan allteftersom smittotalen
gått upp och ned - och vi har framför allt lärt oss att
hålla avstånd.
Nu äntligen, börjar läget se ljusare ut. Vaccineringen är
i full gång, och en stor del av Sveriges vuxna befolkning
har fått sin första dos.
Jag tror att vi alla ser fram emot att få återgå till det
”normala”. Men frågan är om det kommer att bli riktigt
så enkelt? Många kommer kanske att lägga pandemin
bakom sig relativt snabbt. Men det finns även de av oss
som blivit drabbade av pandemin på sådana sätt, att det
kan ta tid att läka.

Linn Karlsson,
folkhälsostrateg

Ett exempel är den ökande ofrivilliga ensamheten, som
var ett problem redan innan pandemin. Främst bland
äldre, men också våra unga. Vi har tvingats isolera oss
Risken är att många av oss kommer att fortsätta med
och bakom våra skärmar på fritiden, men även i arbete
dessa nya vanor även efter pandemin och alla restriktiooch skola. Många har arbetat hemma mer än ett år och
ner försvunnit. Det nya normala kan bli att man håller
de äldre har varit isolerade i
sig för sig själv - att man fortsina hem lika länge. Ungas friVi behöver då se till att våra medmänniskor satt är rädd och håller avstånd.
tidsaktiviteter och evenemang
Att återvända till fritidsaktivirunt oss bjuds in till gemenskapen
har varit inställda, med begränteter, gemensamhet eller arbete
- att vi vågar gå från avstånd till närhet.
sade vuxenkontakter utanför
med många andra kan kanske
hemmet.
kännas olustigt och svårt.
Vår psykiska hälsa riskerar att ta stryk av distansen vi
tvingats hålla till varandra - och vi behöver hjälpas åt
att hitta tillbaka till ett samhälle där vi kan umgås och
interagera med varandra, istället för att isolera oss.
Vi människor är vanedjur - och det är nog många med
mig som spontant tänkt, när man ser TV-konserter från
innan pandemin: - Vad tusan gör de? De står ju så nära!
Eller, när det idag blivit fullt normalt att inte sträcka
fram en hand eller kramas när vi möter varandra.
22
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Vi behöver då se till att våra medmänniskor runt oss
bjuds in till gemenskapen - att vi vågar gå från avstånd
till närhet. Att de som drar sig undan blir uppmuntrade
till att se fördelarna i vara med. Vi människor behöver
våra sociala kontakter och att få känna oss delaktiga.
Det ligger i vår natur och hjälper oss att hålla oss friska
och må gott.
Så när tiden är inne att lämna pandemin bakom oss
- var då beredd att sträcka ut en hand - till gemenskapen.

Gata och park

Invigning i maj av det nya utegymmet i Örekilsparken.

Nu kan du träna på

Nytt utegym i Örekilsparken
I slutet av maj invidges under stillsamma
former ett nytt utegym i Örekilsparken i Munkedal. Ett tiotal moderna och tillgänglighetsanpassade träningsredskap står nu redo att
användas av allmänheten. Flera av redskapen
anpassar motståndet automatiskt utefter
träningsintensitet. Det finns även en kostnadsfri app som tillbehör.

Flera av redskapen anpassar motståndet automatiskt
efter intensitet, så att alla ska kunna träna utefter egen
förmåga. Gymmet är även tillgänglighetsanpassat.
– Motståndet på exempelvis träningscykeln anpassas
automatiskt beroende på pedalhastighet, men man kan
också välja att justera motståndet manuellt genom en
app som du kan ladda ner i din smartphone, berättar
Kenneth Franke, arbetsledare på gata- och parkavdelningen.
Till utegymmet finns även en kostnadsfri app för
smarta mobiler, med instruktioner och övningar. Med
hjälp av appen kan du på vissa redskap även själv styra

motstånd, visa hastighet, distans med mera.
Kenneth Franke är nöjd med att utegymmet nu står
färdigt.
- Det är jätteroligt att gymmet nu är på plats. Här kan
du träna efter egen förmåga och ambition, på de tider
som passar dig. Dessutom får du en härlig träningsmiljö med utsikt över Örekilsälven, säger Kenneth
Franke.
De senaste året har omfattande markarbeten utförts i
Örekilsparken med anledning av ett nytt dagvattensystem och förberedelser för byggnation av nya lägenheter på Vadholmen.
- Örekilsparken är en populär och välbesökt plats
som vi nu förnyar på olika sätt. Vi har exempelvis även
satt upp nya grillplatser, säger Kenneth Franke. Här
har alla åldrar möjlighet till rekreation, umgänge och
aktiviteter av olika slag.
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ÖP 2040

Cecilia Wingård och Linnea Nordell inventerar kulturmiljöer i Munkedals kommun under sommaren.

ÖP 2040 - i sommar genomför kommunen en

Inventering av kulturmiljöer
I sommar inleder Bohusläns museum arbetet
med ett nytt kulturmiljöprogram, på uppdrag
av Munkedals kommun. Byggnadsantikvarie
Cecilia Wingård och arkeolog Linnea Nordell
kommer att åka runt i kommunen under perioden maj – september för att inventera och
fotografera olika kulturmiljöer.

Ett kulturmiljöprogram uppmärksammar identitetsskapande och värdefulla kulturmiljöer som belyser
kommunens historia från forntid till nutid.
Kulturmiljöprogrammet ska fungera som ett kunskapsunderlag och vara vägledande vid planläggning
och lovgivning, samt i arbetet med hur kulturmiljöerna kan bevaras, användas och utvecklas för att skapa
en attraktiv kommun och livsmiljö.
Det tidigare kulturmiljöprogrammet för Munkedals
kommun togs fram 1994 och det är nu dags för en
uppdatering. Kulturmiljöprogrammet kommer även
att fungera som underlag i arbetet med kommunens
nya översiktsplan, ÖP 2040.
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– Det är klart att en hel del saker förändrats sedan
senast inventering, säger Linnea Nordell. Exempelvis
har bygget av motorvägen medfört förändringar i vissa
miljöer. Vi har även en hel del ny kunskap från de
arkeologiska undersökningar som utförts i samband
med motorvägsbygget och andra byggprojekt.
– Ett kulturmiljöprogram är ett övergripande dokument som belyser kännetecknande miljöer, förklarar
Cecilia Wingård. Exempelvis kan de många herrgårdarna och den stora mängden fornfynd i Munkedals
kommun vara resultat av en historiskt välmående
bygd. Men vi tittar även på miljöer som är kännetecknande för vår nutidshistoria
Det nya kulturmiljöprogrammet beräknas vara klart
sommaren 2022.

Tips! Via Riksantikvarieämbetets webbplats
kan du ta del av den digitala kartan Fornsök,
med information om Sveriges fornminnen.

Vill du ingå i en
Frivillig Resursgrupp?
Munkedals kommun och Räddningstjänsten
Mitt Bohuslän ser ett behov av en Frivillig Resursgrupp (FRG) som ska kunna förstärka olika
funktioner i samband med kriser och extraordinära händelser i det fredstida civila samhället.
Kontakta kommunens säkerhetsstrateg
via e-post för att få inbjudan till en
informationsträff i höst:
jimmy.goransson@munkedal.se
Läs mer om FRG på: civil.se/frg

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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Till dig som ska vaccinera dig

Vaccinationen skyddar
dig och andra
5. Att vaccinera sig

1. Vaccinet i sprutan

hjälper din kropp att skydda
sig mot sjukdomen.

minskar smittspridningen
i hela samhället.

2.

6. Vaccinet mot covid-19

3.

7. De som riskerar

Vaccin kan minska
risken att bli svårt sjuk
eller dö i covid -19.

erbjuds alla som är 18 år och
äldre. Vaccinationen är gratis.

minskar också risken
att du smittar andra.

1177

8.

Mer information om
vaccinationen och när du
kan vaccinera dig finns på
www.1177.se.

ARTIKELNUMMER 21063-2

4. Blir du inte sjuk så

att bli allvarligt sjuka
erbjuds vaccinet först.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN MARS 2021.

Efter vaccinationen bygger
kroppens immunförsvar upp
ett skydd mot covid-19.

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

