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Att skapa nytta 
och mervärden
- tillsammans

Hej! Jag heter Ylva Morén och är ny kommundirektör 
i Munkedals kommun sedan början av oktober. Jag har 
arbetat inom olika kommunala verksamheter större 
delen av mitt liv och kommer närmast från en tjänst 
som chef för socialförvaltningen i Vara kommun.

Jag har precis börjat lära känna min nya kommun, men 
jag ser redan - och förstår på de människor jag mö-
ter - att här finns mycket att vara stolt över. Naturen, 
föreningslivet, näringslivet, friluftslivet, engagemanget 
för samhällsfrågor, för att nämna några. 

Att vara en del av en kommun, är att vara en del av ett vi. 
Ordet kommun, av latinets communis, kan översättas 
med ordet gemensam - och jag tänker att det är så vi 
utvecklar och förvaltar vårt gemensamma samhälle - 
tillsammans. 

Nu ser jag fram emot att få bli en del av Munkedals 
kommuns gemenskap. Att i samarbete med våra med-
arbetare, kommuninvånare och förtroendevalda få vara 
med att bidra till en hållbar framtid.

För mig är det viktigt att vi, som organisation, tillsam-
mans säkrar och utvecklar goda arbetssätt som skapar 
nytta och mervärden för våra invånare och verksamhe-
ter i kommunen. Att förvalta en kommun är också att 
förvalta ett förtroende, ett förtroende som vi arbetar 
för varje dag.

Tack vare den omfattande vaccinering som utförts och 
fortfarande utförs, håller pandemin på att släppa sitt 
grepp om oss. Det känns fantastiskt skönt att vi börjar 

kunna återgå till en mer bekant vardag - men vi har 
även fått med oss nya lärdomar och arbetssätt som vi 
ska förvalta och utveckla framåt. 

Jag vill här passa på att uttrycka min stora respekt och 
tacksamhet till alla som på olika sätt bidragit till att vi 
tagit oss igenom pandemin. Nu kan vi förhoppningsvis 
få lyfta blicken mot framtiden, ta oss an vardagen med 
tillförsikt och få mötas i gemenskap. 

Jag kommer definitivt ägna min första tid åt att möta 
medarbetare och invånare i våra verksamheter, men 
jag tänker även hitta tillfällen att utforska kommunens 
olika delar och vackra natur. Vi kanske ses!

      Ylva Morén

Kommundirektören har ordet

Ylva Morén, kommundirektör

... känner sig mycket välkomnad och väl  
bemött, och ser fram emot att få lära känna 
både kollegor och invånare i kommunen.

Som för övrigt ...
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Måltid

Nu pågår byggnationen av en

NY BOLLHALL I KOMMUNEN
I augusti togs det första spadtaget för den nya 
bollhallen vid Kungsmarksskolan i Munkedal 
och byggnationen är nu i full gång. Den nya 
bollhallen, som kommer stå klar sommaren 
2022, blir ett efterlängtat tillskott både för 
kommunens föreningsliv och skolornas verk-
samheter.

Den nya bollhallen vid Kungsmarksskolan får en 
aktivitetsyta på 24 x 43 meter och blir utformad för 
idrottsaktiviteter som handboll, fotboll, innebandy, 
tennis, badminton med mera. Byggnationen, med en 
planerad investeringskostnad på 28 miljoner kronor, 
beräknas vara klar sommaren 2022.

Hallen, som byggs i anslutning till befintlig idrottshall, 
kommer inrymma fyra nya omklädningsrum, varav två 
tillgänglighetsanpassade – och aktivitetsytan kan delas 
av i två delar med hjälp av en skiljevägg.

Vid spadtaget deltog ett par av kommunens idrotts-
föreningar, som ser klara fördelar med fler boknings-
bara tider i hallarna.

Markus Palmkvist och Jimmy Funevall, ledare och 
styrelseledamöter i Dingle AIK, ser fram emot färdig-
ställandet av bollhallen. 

- En ny bollhall innebär fler bokningsbara tider vilket 
ger fler möjligheter till träning, cuper, evenemang, 
utökad barn- och ungdomsverksamhet med mera, 
säger Markus Palmkvist och Jimmy Funevall. Hallen 
är efterlängtad och vi ser inga problem med att fylla 
den med aktiviteter.

På plats från Munkedals IF var även Karina Bergman, 
ordförande och Claire Engström, ungdomssektionen.

- Det är fantastiskt roligt att byggnationen av boll-
hallen nu är igång, säger Karina Bergman. Under 
den mörka delen av året är futsal, som är en variant 
av inomhusfotboll, en stor del av vår verksamhet. I 
dagsläget är det ont om tillgängliga träningstider och 
ibland får vi boka halltider i andra kommuner. När 
den nya hallen är klar siktar vi på att kunna utöka våra 
verksamheter kring futsal - särskilt för yngre åldrar.

Jimmy Funevall och Markus Palmkvist från Dingle AIK

Karina Bergman och Clarie Engström från Munkedals IF

Första spadtaget togs av Munkedals kommun och byggföretaget PEAB

Bollhall
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Kulturskolan

I Hedekas får barnen uppleva både dans och musik via 

Kulturverkstan Kick!
Kulturskolan i Munkedals kommun har i 
höst startat upp en ny verksamhet för yngre 
barn vid Hedekas skola - Kulturverkstan Kick! 
Tillsammans med två av kulturskolans lära-
re och fritidspersonal får barnen upptäcka, 
skapa och utvecklas genom sång, dans, lek 
och rytmik.

Det är tisdag eftermiddag och Hedekas församlings-
hem fylls av ljudet av barnröster och musik. Kultur-
skolans lärare Elin Engström och Pernilla Stendahl 
engagerar på ett lekfullt sätt barnen i gemensamma 
rytmer, sånger och danser. Det är Kulturverkstan Kick! 
som är i full gång.

– Vi vill erbjuda en bredare kulturaktivitet för barn i 
årskurs F-3 på Hedekas skola, som inkluderar både 
sång, dans, lek och rytmik på ett roligt sätt. Vi kallar 
den Kulturverkstan Kick!, berättar Elin Engström, 
danspedagog. Under tiden Hedekas skola renoveras har 
vi fått möjlighet att vara i Hedekas församlingshem.

Kick! genomförs på barnens fritid, men i anslutning 
till skolan och vid skoldagens slut. Aktiviteten erbjuds 
i samarbete med fritidsverksamheten, men även barn 
som inte går på fritids är välkomna till Kick!

– Kulturverkstan ger barnen ett lekfullt möte med 
kulturskolan och flera av våra konstformer. Vi hoppas 
det kan bli en riktig Kick!-start för nutida och framtida 
skaparglädje, säger musiklärare Pernilla Stendahl med 
ett leende.

Stefan Simonsen, ny kulturskoleledare sedan augusti, är 
mycket positiv till konceptet.

– Verksamheten som Elin och Pernilla erbjuder är 
ett jättefint tillfälle för barnen att få bekanta sig med 
musik, dans och rytmik via lekens värld, säger Stefan 
Simonsen.

Stefan Simonsen, Pernilla Stendahl och Elin Engström berättar om kulturskolans nya koncept Kulturverkstan Kick! 

Läs mer om kulturskolans verksamheter på: 
munkedal.se/kulturskolan
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Skolornas utvärdering av vårterminen visar

Förbättrade skolresultat
I början av 2020 påbörjades ett strategisk 
arbete med mål att höja skolresultaten i 
Munkedals kommun. Efter utvärdering av 
vårterminen 2021 kan barn- och utbildnings-
förvaltningen se tydliga resultatförbättringar i 
grundskolan. Bland annat kan man konstatera 
högre meritvärden bland eleverna och en stör-
re andel gymnasiebehöriga. Man ser även att 
frånvaron bland eleverna har minskat, trots 
pandemin.

I Munkedals kommun har elevernas resultat i grund-
skolan under flera år legat lågt i SKR:s (Sveriges 
Kommuner och Regioner) öppna jämförelser - och 
i december 2019 togs ett beslut av barn- och utbild-
ningsnämnden om att godkänna en ny strategisk 
plan för kommande fem år med målsättning att höja 
skolresultaten. 

- Kort beskrivet fokuserar den strategiska planen på 
områden som systematiskt kvalitetsarbete och analys, 
informations- och kommunikationsteknologi (IKT), 
språkstärkande arbetssätt och kompetenshöjande 

insatser för personal och strukturer för att tidigt 
upptäcka och stödja elever som behöver extra stöd 
och ökad närvaro, berättar Ann-Charlotte Sernemo, 
avdelningschef skola. Vi arbetar även fokuserat för 
att skolan fortsatt ska vara en trygg plats för alla, med 
utgångspunkt i en gemensam värdegrund. 

Förbättringar i elevresultat och närvaro

Efter utvärdering och jämförelser mellan vårterminen 
2020 och 2021 syns en rad förbättringar i skolresulta-
ten. Bland annat har det genomsnittliga meritvärdet 
för årskurs 9 ökat från 187 till 213, att jämföra med 
SKR:s modellberäknade meritvärde (börvärde) för 
Munkedals kommun på 210. Andelen gymnasiebe-
höriga har ökat från 78 % till 85 %. I årskurs 6 har 
andelen godkända elever i svenska ökat från 73 % till 
84 %.

- Vi ser förbättringar i skolresultaten över alla årskur-
ser, vilket är mycket glädjande, säger Liselott Sörensen 
Ringi, förvaltningschef för barn och utbildning samt 
kultur och fritid.

Skola

Ann-Charlotte Sernemo, avdelningschef skola och Liselott Sörensen Ringi, förvaltningschef barn och utbildning.
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- Vi ser även att andelen elever med hög frånvaro i 
grundskolan minskat från 19 % till 10 % och att från-
varon i årskurs F–6 minskat från 24 % till 6 %, vilket 
är mycket positivt då närvaro är en grundförutsättning 
för lärande, fortsätter Ann-Charlotte Sernemo.

Skolorna har förstärkt uppföljningen av frånvaron på 
elevnivå och tagit fram nya rutiner för uppföljning av 
planer och åtgärder på individnivå. Rektorerna har 
även blivit ännu mer restriktiva i att godkänna ledig-
het under terminerna. 

- Tack vare bättre systematik är vi nu ännu snabbare 
på att reagera och kontakta vårdnadshavare vid ökad 
frånvaro, berättar Ann-Charlotte Sernemo. Vi ser även 
att ombyggnation på vissa skolor har bidragit till fler 
grupprum och införandet av flexgrupper bidragit till 
positiva effekter på närvaro och resultat. Flexgrupper 
är en undervisningsform som vi kunnat införa tack 
vare extra budgettillskott 2021, där elever får individu-
ellt stöd vid behov.

Skolorna ser även en minskning av andel elever med 
så kallad anpassad studiegång, där en elev kan undan-
tas från vissa obligatoriska ämnen på grund av indivi-
duella förutsättningar.

Imponerade av skolpersonalens arbete och 
engagemang

Liselott Sörensen Ringi och Ann-Charlotte Sernemo 
menar att de förbättrade resultaten och den ökade 
närvaron till stor del är ett resultat av den strategiska 

planens alla delar och systematiska insatser. Skolper-
sonalens målinriktade arbete utifrån planen har ökat 
förutsättningarna för god undervisning och samord-
ning på ett tydligare sätt, där samverkan och kollegialt 
lärande har varit viktiga beståndsdelar.

- Vi är oerhört imponerade av våra elever och det 
engagemang och driv som vår skolpersonal visat upp i 
arbetet med att förbättra skolresultaten, säger Liselott 
Sörensen Ringi och Ann-Charlotte Sernemo. Detta 
trots den massiva utmaning som pandemin inneburit 
för skolan. Vi upplever även ett gott stöd från barn- 
och utbildningsnämnden.

Arbetet fortsätter

Även om skolorna ser förbättrade resultat i nuläget, är 
arbetet utifrån den strategiska planen långt från över.

- Vi är på god väg och vi är glada över att se goda 
resultat så här långt, men vi har även identifierat om-
råden som vi behöver fokusera ytterligare på, berättar 
Ann-Charlotte Sernemo. Bland annat har vi sett lägre 
resultat för årskurs 7 och 8 i vissa ämnen, vilket kan 
vara en effekt av pandemin. Vi ser även att svenska 
är ett ämne som eleverna generellt behöver bli bättre 
på, oavsett om de har svenska som modersmål eller 
inte. Utan god ordkunskap och läsförståelse riskerar 
kunskapsinhämtningen i andra ämnen att bli lidande. 
Vi fortsätter nu det långsiktiga arbetet enligt plan 
och givna målsättningar och vi vet av erfarenhet att 
genomgripande förändringar tar tid att genomföra.

Strategisk plan för förbättrade skolresultat 2020–2025

• Värdegrund och elevhälsa 
Exempel: närvaro, stöd, trygghet.

• Lärmiljö och undervisningskvalitet 
Exempel: specialpedagogik, fortbildning,  
varierad undervisning.

• Fritidshemmens undervisning 
Exempel: kompetenshöjning, pedagogisk  
planering kopplad till läroplanen.

• Systematiskt kvalitetsarbete 
Exempel: målstyrning, analys, uppföljning.

• Processverktyg - Informations- och kom-
munikationsteknologi (IKT) 
Exempel: digital kompetens, systemkunskap.

• Språkstärkande arbetssätt 
Exempel: nya metoder, språkfokus i fler  
ämnen, bildstöd.

Områden i fokus:
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Söker fler som engagerar sig i 

VUXNA I RÖRELSE
I slutet på förra året tog kommunen initiativ 
till kvällsvandringar i Munkedal i syfte att 
öka närvaron av vuxna under kvällstid. Detta 
med anledning av att man sett flera fall av 
skadegörelse och indikationer på ökad oro-
lighet bland unga under hösten. Initiativet 
fick namnet Vuxna i rörelse och har under 
handledning av Anette Dahlberg genomfört 
återkommande vandringar under 2021. Men 
uppslutningen av frivilliga vuxna har varit låg 
- och Vuxna i rörelse hoppas nu på ett större 
engagemang från vuxenvärlden.

– Vi tror vandringarna är jätteviktiga för att öka 
närvaron av vuxnas närvaro under kvällstid i delar av 
samhället. Det kan i sig öka tryggheten både för våra 
ungdomar och övriga kommuninvånare, säger Anette 
Dahlberg, koordinator för Vuxna i rörelse. Men för att 
få genomslag, behöver vi bli fler som vandrar.

Genom att kvällsvandra kan du som enskild person 
bidra till ökad trygghet. Du som vuxen är viktig och 
kan göra skillnad för barn och unga.

– Syftet med vandringarna är inte att vara kontrolle-
rande, utan att vi på ett närvarande och ödmjukt sätt 
bidrar till att skapa gemenskap och trygghet för alla, 
säger Jimmy Göransson, säkerhetsstrateg i Munkedals 
kommun. Alla har säkert inte möjlighet att delta varje 
gång, men om vi blir fler som engagerar oss kan vi dela 
upp oss på olika tillfällen.

Trygghet

Säkerhetsstrateg Jimmy Göransson och Anette Dahlberg, koordinator för Vuxna i rörelse.

Du som vuxen kan göra skillnad. För mer 
information, kontakta Anette Dahlberg, 
e-post: anette.dahlberg@munkedal.se 
eller Jimmy Göransson, tel: 0524-183 55

Säkerhetsstrateg Jimmy Göransson och Anette Dahlberg, koordinator för Vuxna i rörelse.
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I september var dags för nyinvigning av bib-
lioteket i Hällvadsholm, som varit tillfälligt 
stängt under tiden som skolbyggnaden reno-
verats. I samband med invigningen har biblio-
teket även lanserat konceptet meröppet, där 
du som låntagare kan få tillträde till biblio-
teket även när det är obemannat. Konceptet 
meröppet kommer även att lanseras för Hede-
kas bibliotek efter att inflyttningen är klar.

För att kunna använda meröppet-konceptet behöver du 
ha ett lånekort med pinkod, vara över 18 år, samt skriva 
på ett avtal som du hämtar på ditt bibliotek.

Bibliotekarie Anders Zettergren ser stora fördelar med 
att öppna upp biblioteket för självbetjäning.

–  Med meröppet-konceptet kan du som låntagare låna 
i biblioteket även när det är obemannat, som till exem-
pel på en söndagseftermiddag. Om vi jämför med tidi-

gare öppettider, så ökar tillgängligheten till Hällevad-
sholms bibliotek från 12 timmar i veckan till närmare 
80 timmar, berättar Anders Zettergren. 

Skolan kommer också kunna ta del av bibliotekets 
utbud, där bland annat en ny barnavdelning skapats. 

Meröppet-konceptet kommer även att finnas på Hede-
kas bibliotek efter att inflyttningen är klar.

– Vissa omständigheter har medfört att inflytten i 
Hedekas tyvärr blivit försenad, men nu har vi tillgång 
till lokalerna och har börjat installera oss, säger Anders 
Zetterberg. Vi vet att många väntar och vi gör vårt bästa 
för att komma igång så snart vi kan.

Utökad tillgänglighet med 

MERÖPPET PÅ BIBLIOTEKEN

Bibliotekarie Anders Zettergren berättar om bibliotekets nya koncept meröppet.

Bibliotek

Läs mer om bibliotekens verksamhet på: 
munkedal.se/bibliotek



10 |    INFORMATION FRÅN MUNKEDALS KOMMUN

Kommunen bidrar i nationellt projekt med konceptet

Matmarknad på skolgården
Livsmedelsverket har med stöd av Vinnova in-
itierat det nationella projektet ”Ett nytt recept 
för skolmåltider”. Munkedals kommun är en 
av fyra kommuner som är utvalda att delta i 
projektet. Syftet är att utforska hur ett hållbart 
system för skolmåltider kan se ut, där varje 
barn i Sverige äter hållbar och god skolmat. Nu 
har måltidsavdelningen och skolan tagit fram 
och testat ett nytt koncept kring matmarknad 
på skolgården.

Gunilla Martinsson, måltidschef i Munkedals kom-
mun, ser en nödvändighet i att utveckla skolmåltider-
na utifrån hållbarhet och hälsa.

– För att nå FN:s globala hållbarhetsmål behöver vi 
ställa om livsmedelssystemet, så att vi kan producera, 
köpa och äta mat som gynnar både hälsan och miljön, 
säger Gunilla Martinsson. Projektet syftar till att ta 
fram nya idéer på hur vi kan utveckla skolmåltiderna 
på nationell nivå. 

Nationell samverkan

De deltagande kommunerna i projektet arbetar med 
allt från mat som del av undervisningen och nya sätt 
att nyttja skolrestaurang och skolkök - till logistik och 
minskat matsvinn. Det kan också handla om närpro-
ducerad hållbar mat som kommunerna efterfrågar.

– Vi har redan igång flera bra koncept kring måltidspe-
dagogik och närproducerat tillsammans med skolorna 
- och nu ville vi ta chansen att vara med och utveckla 
skolmåltiderna på nationell nivå i samverkan med 
Livsmedelsverket, Jordbruksverket med flera, berättar 
Gunilla Martinsson. Vi är bland annat med och presen-
terar vårt koncept under nationella innovationsveckan.

Matmarknad på skolgården

Nu har måltidsavdelningen tagit fram en prototyp 
kring ett koncept de kallar Matmarknad på skolgården 
- ett koncept som testades i praktiken på Munkedals-
skolan i mitten av oktober.

Matmarknad på skolgården är ett koncept i projektet som utformas och testas av Munkedals kommun.
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– Vi ser stora fördelar med att använda skolmåltiden, 
köket och måltidsmiljön som pedagogiska verktyg, där 
både kök och pedagoger arbetar tillsammans. Mat och 
måltider kan exempelvis vävas in i ämnen som historia, 
samhällskunskap, matematik, idrott och hälsa med flera, 
fortsätter Gunilla Martinsson. Det är här idén med 
matmarknad på skolgården kommer in.

Kunskap om närproducerad mat

På matmarknaden bjuds lokala matproducenter in till 
en skolgård. Varje klass besöker under dagen markna-
den tillsammans med sina lärare, där de lokala produ-
centerna visar sina produkter och pratar livsmedel och 
hållbarhet tillsammans med måltidsavdelningen. 

– På eftermiddagen bjuds även föräldrarna in att be-
söka marknaden, där de får möjlighet att ställa frågor 
till måltidsavdelningen och de lokala producenterna, 
berättar Gunilla Martinsson. När vi testade konceptet i 
mitten av oktober, var även livsmedelsverkets projektko-
ordinator Elin Sandström och Annie Svensson, projekt-
ledare på forskningsinstitutet RISE på besök.

Inför marknadsdagen har även pedagogiska aktiviteter 
genomförts på skolan kring temat hållbara livsmedel, 

lokal produktion, matlagning och övrigt som hör till 
livsmedelskedjan. Själva marknadsdagen ger elever och 
personal intryck och perspektiv som skolan tar med sig 
in pedagogiken och arbetar vidare med.

– Jag tror barnens kunskaper kring maten på tallriken 
är väldigt varierad. Här behöver vi hitta nya vägar till 
att förmedla kunskap och förståelse för vad nyttig, god, 
närproducerad och hållbar mat kan innebära. Barnen 
är ju både dagens och morgondagens livsmedelskonsu-
menter, avslutar Gunilla Martinsson.

Om projektet

Livsmedelsverket samordnar och Vinnova  
finansierar projektet ”Ett nytt recept för 
skolmåltider”. Här utforskar flera myndig-
heter och kommuner tillsammans hur ett 
sådant hållbart system kan se ut – från jord 
till bord och tillbaka igen.

Läs mer om projektet på:
livsmedelsverket.se/ettnyttrecept

Elin Sandström, Gunilla Martinsson och Annie Svensson

Eleverna fick även göra en quiz om livsmedel och hållbarhet

Eleverna fick möjlighet att ställa frågor till producenterna

Fredrik Andersson, Dingle Lantbruk, visade upp färska grönsaker
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KUNSKAPENS HUS
- erbjuder många möjligheter till utbildning
Kunskapens Hus i Munkedals kommun är en 
kommunal utbildningsverksamhet som erbjud-
er vuxenutbildningar, gymnasieprogram och 
gymnasiesärskola. Här studerar cirka 350 elev-
er allt från bygg- och anläggning och introduk-
tionsprogram till processteknik och svenska för 
invandrare. 

Sedan några år finns Kunskapens Hus verksamheter 
på Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle. Ett skol-
område med lång tradition, där även Dinglegymnasiet 
och Teknikhögskolan erbjuder utbildningar. 

Martin Olsson, rektor för Kunskapens Hus, berät-
tar att skolans profilering mot yrkesutbildningar och 
samarbeten med näringslivet kring APL, arbetsförlagt 
lärande, är en bra plattform för ökad sysselsättning och 
kompetensförsörjning i området.

– Vi ser att våra utbildningar är bra vägar till både 
yrkesliv och vidare studier, berättar Martin Olsson. 
Jag är givetvis part i målet, men jag måste säga att jag 
är stolt över den verksamhet som vi tillsammans med 

elever och medarbetare bedriver här i samverkan med 
näringslivet i området.

Munkedals kommun samverkar även kring vuxen-
utbildningarna tillsammans med Lysekil, Sotenäs, 
Strömstad och Tanums kommuner vilket medför ett 
stort och varierat utbud för dig i vuxen ålder som vill 
studera.

– En styrka hos Kunskapens Hus är att vi har så 
många olika skolformer under samma tak - vilket 
innebär att skolan kan samla en bred lärarkompe-
tens som samverkar över flera utbildningsformer, 
säger Martin Olsson. Här har vi goda möjligheter att 
utveckla våra elevers kunskaper och matcha flera av de 
kompetenser som samhället och näringslivet eftersö-
ker. Vi kan även skräddarsy kortutbildningar och upp-
dragsutbildningar för identifierade kompetensbehov.

Kunskapens Hus har även ett mångårigt samarbete 
med pappersbruket Arctic Paper kring gymnasie- och 
vuxenututbildningar inom processteknik i lokaler för-
lagda på pappersbrukets område.

Kunskapens Hus

Martin Olsson är rektor för Kunskapens Hus i Dingle.
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En yrkesutbildning är ofta en god väg till anställning

Här finns yrkesutbildningar för både ungdomar och vuxna

På skolan finns även möjlighet till maskinträning i simulatorer

Vuxenutbildningen erbjuder också svenska för invandrare, SFI

Några exempel på Kunskapens Hus utbildningar

Vuxenutbildningar

• Fastighetsskötare

• Golvläggare

• Plattsättare

• Processteknik

• Snickare / Träarbetare

• Vård och omsorg med yrkessvenska

• SFI, svenska för invandrare

• Svets med prövning 

• Truck, lager & logistik (våren 2022)

• Personbilsmekaniker (våren 2022)

Gymnasie

• Processteknik

• Introduktionsprogram: preparandutbildning, 
programinriktat individuellt val, yrkesintroduk-
tion, individuellt alternativ, språkintroduktion 

Gymnasiesärskola

• 4-åriga nationella program med inriktningar 
inom vård, handel/administration, anläggning 
och teoretiska ämnen.

– Kunskap är i mångt och mycket en färskvara och 
ibland behöver vi komplettera vår kompetens eller lära 
oss nya saker. Oavsett om du vill förstärka dina möj-
ligheter att studera vidare, skola om dig inom ett annat 
yrke eller hitta vägar till anställning, så finns det alltid 
möjligheter, menar Martin Olsson. Kunskapens Hus 
finns här som en av dessa möjligheter.

För mer information om Kunskapens 
Hus, se webbplatserna:
• munkedal.se/kunskapenshus
• munkedal.se/gymnasium
• processtekniska.se
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Lokalt företagsklimat
- kommunen backar jämfört med förra årets uppgång
Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv 
en årlig ranking av företagsklimatet i Sveri-
ges 290 kommuner, som till stor del bygger på 
enkätsvar från det lokala näringslivet. I årets 
ranking backar Munkedals kommun 40 place-
ringar, att jämföra med 2020 då kommunen 
ökade med 81 placeringar.

– Att kommunen i år tappar placeringar, till skillnad mot 
förra årets stora ökning, är en signal om att vi behöver 
intensifiera vårt arbete än mer. Nu måste vi tillsammans 
med vårt lokala näringsliv fortsätta utveckla vår samver-
kan ytterligare, säger Clas Hedlund, näringslivsutvecklare 
i Munkedals kommun.

Susann Haggren, näringspolitisk rådgivare på Svenskt 
Näringsliv i Västra Götaland, deltog i september vid en 
digital företagarlunch i kommunen och berättade om 
bakgrunden till enkäten och rankingresultatet.

– Istället för att fokusera på rankingplaceringar, som 
påverkas av andra kommuners utveckling, är det bättre 
att kommunen analyserar de enkätsvar från lokala fö-
retag som en del av rankingen bygger på. I enkätsvaren 

kan kommunen hitta de områden som bör prioriteras 
framåt, säger Susann Haggren.

Företagen i kommunen ser gärna att kommunen pri-
oriterar bland annat förstärkta insatser mot brott och 
otrygghet, kortare handläggningstider, bättre samverkan 
mellan näringsliv och skolan samt överlag en förbättrad 
och fördjupad dialog mellan kommun och näringsliv.

Ulrika Larsson, turism- och näringslivsutvecklare i 
Munkedals kommun ser framgång i att ha en ömsesi-
dig och tät dialog.

– Jag tror att ett långsiktigt och konsekvent arbete 
med dialog kring olika frågor kan ge en bättre förstå-
else från både kommun och näringsliv – vilket ökar 
förutsättningarna till samverkan och effektiva lösning-
ar, säger Ulrika Larsson. 

Näringsliv

Clas Hedlund, Susann Haggren och Ulrika Larsson kommenterar årets ranking av företagsklimatet (arkivbild). 

Läs mer om Svenskt Näringslivs ranking på 
webbplatsen foretagsklimat.se
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Äldreomsorg

Allégården i Munkedal är ett demensboende 
där personer med glömskeproblematik får 
vård och stöd. På boendet finns två inner-
gårdar med växtlighet och blommor där de 
boende kan umgås och vistas utomhus. Nu 
har innergårdarna, tack vare ett stipendium 
från Alzheimerfonden, försetts med ett antal 
övningsstationer för att främja rörelseaktivi-
tet och stimulans.

Lena Andersson, demenssköterska på Allégården i 
Munkedal, och hennes kollegor fick idén att skapa en 
motionsslinga i miniatyr med övningsstationer, utifrån 
stora motionsslingor.

– Vi hade lagt märke till att flera vanliga motionsslingor 
satt upp små anvisningar utefter spåren, där man kan 
stanna upp och göra olika övningar, berättar Lena An-
dersson. Så vi fick idén att vi kunde göra något liknande 
på våra innergårdar - och att vi skulle ansöka om ett 
stipendium för genomförandet via Alzheimerfonden.

Människor som drabbas av demenssjukdomar har ett 

stort behov av meningsfulla aktiviteter - och av 100-tals 
ansökningar valdes Allégården ut som en av stipendie-
tagarna, med ett bidrag på 10 000 kr.

– Det var ju jätteroligt för verksamheten att få bidrag 
till att genomföra idén, fortsätter Lena Andersson. Vi 
har nu satt upp åtta skyltar på våra innergårdar, med 
två rörelseövningar vardera - och de är anpassade för 
att kunna utföras både stående och sittande. Vi kallar 
slingan Håll i gången.

Då framtagandet av skyltarna till stor del kunde göras 
internt av kommunen, fanns det pengar över till fler 
aktiviteter på innergårdarna. 

– Vi har även köpt in små flyttbara basketkorgar i 
anpassningsbar höjd som vi ska ha på innergårdarna för 
lekfulla bollövningar, berättar Lena Andersson. 

Demenssjuksköterskan Lena Andersson visar en av övningarna ur rörelseprogrammet på Allégårdens innergårdar.

Läs mer om Alzheimerfondens arbete på: 
alzheimerfonden.se

Rörelseövningar på demensboendet främjar

AKTIVITET OCH STIMULANS
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Omsorg

De ger råd och stöd till kommunens

FAMILJEHEM
Att vara familjehem innebär att du tar emot 
ett eller flera barn som av någon anledning 
inte kan bo med sina föräldrar. Ett familje-
hem kan vara en person eller en familj. Det 
kan vara ett hem som barnet redan har kon-
takt med eller någon som barnet inte känner. 
Som familjehem får du utbildning, handled-
ning och löpande stöd av kommunens famil-
jehemssekreterare. Familjehemmen har ock-
så möjlighet att träffa varandra för att umgås 
och ta del av varandras erfarenheter.

Regnet hänger i luften en småkylig eftermiddag i 
oktober. Munkedals kommuns familjehemssekrete-
rare Mette Kronhoff och Sandra Larsson har hittat 
en lucka i kalendern för att berätta om vad det kan 
innebära att bli familjehem och vilka former av stöd 
kommunen kan erbjuda familjehemmen.

 – Vi brukar lite förenklat säga att ett familjehem är 
ett vanligt hem med möjlighet att dela med sig av 
kärlek, tid, tålamod och plats, berättar Mette Kronhoff. 
Det finns inget facit för hur ett familjehem ska se ut - 
det kan bestå av en person eller flera - med eller utan 
egna barn. 

Som familjehem är din uppgift bland annat att ge 
barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra upp-
växt. Du behöver också ha kunna avsätta tid för olika 
typer av möten och samtal som rör barnet.

– Som familjehem har du alltid stöd att tillgå via 
kommunen. Vi familjehemssekreterare är med från de 
första intressesamtalen med familjehemmet och sedan 
hela vägen, förklarar Sandra Larsson. Vi upplever att 
vi har byggt upp många fina relationer med våra famil-
jehem under årens lopp.

Familjehem

Familjehemssekreterarna Mette Kronhoff och Sandra Larsson ger stöd till kommunens familjehem.
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Vad är ett familjehem?

Som familjehem tar du emot barn som av olika 
anledningar inte kan bo med sina föräldrar. 
Barnet kan bo en kortare eller längre tid hos 
dig. Några barn bor i sitt familjehem under 
hela sin uppväxt.

Som familjehem är din uppgift bland annat att 
ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och 
en bra uppväxt. Det är viktigt att du lyssnar till 
barnets synpunkter och önskemål. 

Socialtjänsten har huvudansvaret för att 
barnet har det bra hos dig och får den hjälp 
barnet behöver. Det innebär att de har regel-
bunden kontakt med dig och barnet för att 
följa upp hur barnet har det, och för att se till 
att både du och barnet har det stöd ni behöver.

Hur länge ett barn behöver bo i ett familjehem 
varierar mellan allt från cirka ett halvår till hela 
sin uppväxt. Ibland vet socialtjänsten redan 
från början att barnet är i behov av en längre 
tids placering i familjehem. 

Som familjehem kan man behöva vara inställd 
på både att barnet kan komma att flytta hem 
och att barnet kan växa upp i familjehemmet.

Socialtjänsten erbjuder dig utbildning i sam-
band med att du blir familjehem. När du tagit 
emot ett barn får du även råd, stöd och annan 
hjälp som du behöver. Du har också rätt till er-
sättning för uppdraget. En del av ersättningen 
består av de faktiska kostnaderna du har för 
barnet och den andra delen är ett fast arvode.

Spännande process att bli familjehem

Den eller de personer som är intresserade av att veta 
mer om vad det innebär att bli familjehem får träffa 
familjehemssekreterarna för ett första samtal. Sedan 
följer flera möten med familjens medlemmar, där det 
ges möjlighet att samtala om familjens styrkor och 
sårbarheter för att kunna ge så bra matchning och stöd 
som möjligt.

– Några kan känna det lite nervöst 
inför att prata om sig själva. Men 
många tycker det är en spännande 
process som ger utrymme för egna 
reflektioner. Alla har sina egna erfarenheter - och de 
flesta av oss har varit med om tuffa perioder, berättar 
Mette Kronhoff. Vi vill inte höra om hur perfekt allt 
är, utan få klart för oss om vilka verktyg man har med 
sig för att klara exempelvis en konflikt i familjen. 

Matchning mot barnets behov

Efter att den så kallade familjehemsutredningen är 
klar och familjehemmet är antaget, ges olika utbild-

ningar och föreläsningar. Ett behov av placering kan 
uppstå med relativt kort varsel och det är kommunens 
myndighetsutskott som beslutar om en matchning 
mellan barn och familjehem, utefter barnets behov.

- När barnet väl kommer till familjen finns vi med 
som stöd under hela introduktionen och första tiden. 
När familjen och barnet lärt känna varandra bättre så 

finns vi fortfarande till hands - man 
kan alltid ringa till oss, och vi har 
regelbundna handledningar, förkla-
rar Sandra Larsson. I somras hade 
vi även ett läger för flera av våra 

familjehem, där vuxna och barn fick träffas och umgås 
under tre dagar av samtal och aktiviteter.

Vi upplever att vi har byggt upp 
många fina relationer med våra  
familjehem under årens lopp.

För mer information och kontaktuppgifter, 
se kommunens webbplats: 
munkedal.se/familjehem
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Omsorg

Samhällsbyggnadsförvaltningens projekt utifrån 

Investeringsbudget 2022
I slutet av september tog kommunfullmäkti-
ge beslut om budget för 2022, där samhälls-
byggnadsförvaltningens investeringar ingår 
med drygt 90 miljoner kronor. Nu kan förvalt-
ningen gå vidare med projekteringar utifrån 
beslutad investeringsbudget. Bland annat 
kommer byggnationen av Brudås förskola, 
samt renovering och utbyggnation av Dingle 
förskola att påbörjas under året. Elisabeth 
Linderoth, samhällsbyggnadschef i Munke-
dals kommun, berättar om kommande pro-
jekt utifrån budget.

– Vi har ett antal större investeringsprojekt som redan 
pågår i dagsläget. Bland annat den stora renoveringen 
av Hedekas skola och byggnationen av en ny bollhall 
vid Kungsmarksskolan, berättar Elisabeth Linderoth. 
Det som kommunfullmäktige bland annat tagit beslut 
om nu i september är budgeten för investeringar under 

2022, samt en budgetplan för åren 2023–2025.

Den totala investeringsbudgeten för kommunen 2022 
ligger på drygt 100 miljoner kronor, varav drygt 90 
miljoner kronor rör samhällsbyggnadsförvaltningens 
investeringsprojekt.

Ny- och tillbyggnation förskolor

– Bland de större investeringsprojekten 2022 har vi 
nybyggnationen av Brudås förskola med 5 avdelningar, 
tillagningskök och plats för 90 barn, säger Elisabeth 
Linderoth. Här kommer vissa delar av den naturliga 
utemiljön med skogsdungar bibehållas och närmast 
förskolan blir det bland annat gungor, sandlek, odling-
ar och en mindre cykelslinga.

Under 2022 renoveras även Dingle förskolas tre be-
fintliga avdelningar och två nya byggs till.

Samhällsbyggnad

Elisabeth Linderoth vid platsen där Brudås nya förskola kommer att byggas med start 2022.



Exempel investeringsprojekt samhällsbyggnadsförvaltningen 2022

• Dingle förskola- renovering, tillbyggnad

• Brudås förskola - nybyggnation

• Underhåll gatubelysning

• Renovering gångbro Örekilsparken

• Renovering gångbro, Brålandsfallet

• Multisportarena Dingle

• Nya bryggor Gårvik och tillgänlighetsan-
passat bad och toalett

• Upprustning lekplats Dingle, Tyft

• Förlängning gång- och cykelväg från E6 
mot Tungenäset

• Förlängning gång- och cykelväg till Salt-
källans parkering

• Ställplatser husbil

• Anpassade gångvägar till och från Vadhol-
men / Örekilsparken

• Stämningsbelysning vid högtider med 
mera

• Laddstolpar på kommunala verksamhets-
parkeringar

• Färdigställande av tomter på Korpås

• Underhåll kommunala fastigheter

• Projektering utifrån pågående förstudie 
kring nytt äldreboende

• Projektering inför renovering av Bruks-
skolan

• Projektering inför anpassning av Allégår-
dens äldreboende

• VA-anslutning till planerat bostadsområde 
på Vadholmen med flera

• Utredningsmedel skolprojekt Munkedal

Flera projekt för gata och park

I budgeten har gata och parkavdelningen ett antal 
projekt kring bland annat gång- och cykelvägar, gatu-
belysning, badplats och gångbroar.

– I Gårvik kommer vi förnya bryggorna och tillgäng-
lighetsanpassa badet, samt bygga en ny tillgänglig-
hetsanpassad toalett, berättar Elisabeth Linderoth. 
Vi kommer även att fortsätta med en ny deletapp av 
gång- och cykelvägen från E6 mot Tungenäset, samt 
förlänga gång- och cykelvägen vid Saltkällan fram till 
parkeringen. Vi kommer också renovera gångbron i 
Örekilsparken och byta ut gångbron vid Brålandsfallet.

Budgeten innehåller även medel för att iordningställa 
några ställplatser för husbilar, upprustning av lekplat-
sen vid Tyft i Dingle och förnyelse av gatubelysning.

– Vi har delvis en äldre armaturlösning på gatubelys-

ningen som successivt kommer att förnyas kommande 
år, fortsätter Elisabeth Linderoth. Vi har också fått ett 
litet anslag för att utöka stämningsbelysningen i våra 
samhällen vid högtider och andra tillfällen.

Medel för projektering av nya projekt

Budgeten innehåller även poster kring projektering 
och utredningar av planerade investeringsprojekt.

– Vi har flera uppdrag kring projektering för bland 
annat äldreboende och skolprojekt i kommunen.  
Projektering kallar man ofta det utrednings- och för-
beredelsearbete som föregår själva genomförandet av 
en byggnation, avslutar Elisabeth Linderoth.

Ta del av budget 2022 i  
Mål- och resursplan (MRP)  
via kommunens webbplats:
munkedal.se/budget
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Så kan du trotsa det mörkare halvåret och 

Röra på dig i vintervädret
Under den mörkare och kallare tiden på året 
kan det lätt bli att vi sitter inne mer. Men det 
finns aktiviteter i kommunen som kan motive-
ra till uthusmotion, som skidor, löpning, skrid-
skor, vandring och golf med mera - allt efter 
väderlek och snömängd.

Munkedals skid- och cykelklubb, MSCK, kan erbjuda 
flera motionsspår, varav ett belyst, med start vid klubb-
stugan på Stale. Skidspår öppnas vid snö och rätt förut-
sättningar för spårning. I skidspåren får man enbart åka 
skidor, så inte spåren förstörs. 

MBK Munkedals Bandyklubb öppnar för allmän 
skridskoåkning i ishallen på Skogsvallen när möjlighet 
ges. Att åka långfärdsskridskor i området är också po-
pulärt, framför allt på sjöarna på Kynnefjäll. Det finns 
möjlighet att åka organiserat med Friluftsfrämjandet 
i Munkedal. Tänk på säkerheten, åk aldrig ensam och 
kontrollera isförhållanden innan du ger dig ut. 

När snön uteblir kan du med fördel ta med termos och 
fika för en tur på någon av kommunens många vand-

ringsleder. Tänk bara på att vandringsleder inte skottas 
eller grusas. Från Kasebo på Kynnefjäll utgår det flera 
vandringsleder med olika längd. Längs lederna finns 
flera vindskydd och eldplatser.

Är du golfintresserad finns det vid rätt väderlek möjlig-
het till en runda på vintergreener på exempelvis Torreby 
golfklubb. 

För dig som arbetar eller studerar kan en kort prome-
nad på lunchen vara ett sätt att ta vara på dagsljuset.

– Självklart finns det fler alternativ till utomhusakti-
viteter vintertid, berättar Ulrika Larsson, turism- och 
näringslivsutvecklare på Munkedals kommun, och man 
ska aldrig underskatta en vanlig promenad eller en 
pulkatur. Hitta det som passar dig och ta dig ut - och ta 
gärna med fikakorgen.

Det finns många sätt att aktivera sig utomhus på vintern, oavsett snömängd.

För mer information om aktiviteter - se:
vastsverige.com/munkedal
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Ung fritid

Efter att restriktionerna lättat har nu  

UNG FRITID ÖPPNAT UPP
Under pandemin var Ung Fritid en av många 
verksamheter som fick anpassa sina aktivite-
ter. Möjligheten att ha öppet i fritidsgårdens 
lokaler var starkt begränsad och man satsa-
de i stället på uteaktiviteter och närvaro via 
fältarbete, samt i sociala medier. Efter att 
restriktionerna lättades i slutet av september 
har nu fritidsgården öppet tre kvällar i veck-
an och ungdomarna strömmar till.

– Det känns jättebra att vi äntligen kan använda våra 
lokaler på riktigt. Sommartid är det enklare att hitta på 
saker utomhus, men nu när hösten och vintern kommer 
är det guld värt att vi kan samlas inne, säger fritidsledare 
Gunn-Britt Ljungström. Vi har även laddat upp med 
nya datorer i e-sportrummet och planerar just nu ett 
spännande höstlovsprogram.

Ung Fritids elevcafé på Kungsmarksskolan har också 
öppnat upp tre dagar i veckan, där skolans elever kan 
umgås och aktivera sig på raster och håltimmar.

– Vi var lite fundersamma på hur många av ungdomar-

na som skulle återvända till fritidsgården när vi öppnade 
igen - men vi är redan uppe i samma nivåer som innan 
pandemin, med ett 50-tal ungdomar varje kväll, fortsät-
ter Gunn-Britt Ljungström. 

I början av nästa år kommer Ung Fritid även att öppna 
upp verksamheter i Hedekas en kväll i veckan, i samma 
lokaler som nya biblioteket. Det planeras även att starta 
upp verksamhet i Svarteborg under våren.

– Just nu gläds vi åt att äntligen kunna få träffa och 
umgås med våra ungdomar som vanligt, avslutar Gunn-
Britt Ljungström. Det har varit en lång och slitsam 
period för många, men vi vuxna behöver såklart ägna 
extra uppmärksamhet åt våra unga och hur de har det i 
skuggan av pandemin.

Richard, William, Linda och Gunn-Britt välkomnar alla ungdomar till Ung Fritids lokaler. 

Mer information om öppettider och kontakt-
uppgifter för Ung Fritid hittar du på: 
munkedal.se/fritidsgardar
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Här hittar du information kring 

Grejen med Munkedal
Under pandemin har de flesta evenemang 
varit tvungna att ställas in - och föreningar 
och arrangörer har kämpat med att hantera 
restriktionerna kring covid-19. Efter lättnader-
na i september är det nu många aktörer som 
åter öppnar upp för konserter, träffar, idrotts-
evenemang, teater, marknader med mera.  
På webbplatsen vastsverige.com/munkedal och 
facebooksidan Grejen med Munkedal kan du ta 
del av kommande evenemang, men även tips 
på aktiviteter och sevärdheter i kommunen.

– Munkedal är en av flera kommuner som samver-
kar med Turistrådet Västsverige kring webbplatsen 
vastsverige.com, berättar Ulrika Larsson, turism- och 
näringslivsutvecklare på Munkedals kommun. Här in-
formerar vi om sevärdheter, aktiviteter, var du kan äta 
och övernatta - och vilka evenemang som är på gång.

Förutom besöksmagasinet Grejen med Munkedal som 
sedan 2018 delas ut via turistinformatörer och besöks-
näring i området - finns även facebooksidan Grejen 
med Munkedal, med löpande tips om saker att göra.

– Vi lägger ut information via facebooksidan flera 
gånger i veckan, berättar Ulrika Larsson. Ni som är 
arrangörer av olika typer av evenemang i kommunen 
får gärna tipsa oss om era aktiviteter.

För dig som gillar friluftsliv finns även en liten aktivi-
tetskarta med samma namn.

– I vår kommun finns det fler saker att uppleva och 
göra än vad många kanske tror, säger Ulrika Larsson. 
Vi har engagerade arrangörer av både kultur, fritids- 
och idrottsevenemang som gör ett fantastiskt arbete. 
Ett tips i närtid är evenemanget Jul i Munkedal, där 
vi samlar olika typer av arrangemang på flera platser i 
Munkedal under en och samma dag.

Ulrika Larsson, turism- och näringslivsutvecklare, om Grejen med Munkedal och samarbetet kring vastsverige.com.

För mer information se webbplatsen:
vastsverige.com/munkedal
eller facebooksidan:
facebook.com/grejenmedmunkedal
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Hållbara transporter temat under 

Europeiska mobilitetsveckan
I mitten av september var det dags för den 
årliga Europeiska Mobilitetsveckan. I Munke-
dals kommun bjöd energi- och klimatrådgi-
varna in till minimässa med olika aktiviteter 
på Centrumtorget i Munkedal. Besökare 
kunde bland annat få kostnadsfri cykelservi-
ce, energiråd och tips om hållbart bilägande, 
träffa cyklande poliser och representanter 
från Västtrafik, gå tipspromenad med mera.

Europeiska mobilitetsveckan är ett initiativ stött av 
EU för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor 
och transporter.

Kommunerna i Munkedal, Lysekil, Tanum och Sote-
näs samordnade sina aktiviteter under veckan, via en 
turnerande minimässa under ledning av kommunernas 
gemensamma energi- och klimatrådgivare.

Eva Kläppe Hellström, ansvarig för det miljöstrategiska 
arbetet på Munkedals kommun, ser klara fördelar i ett 
minskat enskilt bilåkande till fördel för kollektivtrafik 
och cyklande.

- Mobilitetsveckan är ett sätt att inspirera våra invå-
nare till förändring av sitt resande i en mer hållbar 
riktning. Ett ökat cyklande, som exempel, ger positiva 
effekter både för klimatet och vår hälsa, säger Eva 
Kläppe Hellström. 

Via initiativet Fossilfritt Sverige ska Sverige bli ett av 
världens första fossilfria välfärdsländer.

– Det nationella målet är att hela befolkningen ska 
kunna resa fossilfritt år 2030. Ett hållbart resande är 
en del i arbetet att uppnå FN:s globala mål för hållbar 
utveckling, fortsätter Eva Kläppe Hellström. En håll-
bar framtid innebär att vi behöver förändra vår livsstil 
- och den förändringen börjar hos dig och mig.

 

Polisen berättade om sin cykelburna verksamhet

Besökare fick råd om klimat, energi och hållbart bilägande

Det fanns även möjlighet att prata om kommunens översiktsplan

Under minimässan erbjöds kostnadsfri cykelservice

För mer information om Globala målen se:
globalamalen.se
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KRÖNIKA - Linn Karlsson, folkhälsostrateg

Vaccineringen mot covid-19 pågår fortsatt och intresset 
för vaccinerna är stort. Enligt MSB, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, cirkulerar olika missupp-
fattningar, myter och ren desinformation om vacciner-
na, vilket medför en onödig risk för missförstånd och 
oro hos många.

Jag har förståelse för att man kan ha frågor och funde-
ringar kring en vaccination man inte tagit förut, men 
det är avgörande för vårt gemensamma samhälle att vi 
tar rationella beslut utefter vetenskap och fakta - inte 
utefter myter och desinformation. 

Vaccinationer räknas som en av de största hälsofram-
gångarna i världshistorien. Det första vaccinet togs fram 
redan 1796 när den engelske läkaren Edward Jenner 
utvecklade ett vaccin mot smittkoppor.  Sverige började 
vaccinera barn mot smittkoppor redan i början av 1800 
talet - något man fortsatte med ända fram till 1976, när 
sjukdomen var på väg att utrotas.

Enligt UNICEF vaccineras idag drygt 85 procent av 
världens alla barn mot lung-
inflammation, polio, difteri, 
kikhosta, stelkramp och 
mässling. Under 2018 fick 116 
miljoner barn vaccin mot de 
sjukdomarna. 

I medel- och höginkomstländer, där tillgång till vaccin är 
god, har dock ett växande antal föräldrar börjat avstå från 
att vaccinera sina barn. Enligt UNICEF är det här en 
förklaring till att antal rapporterade mässlingsfall i Euro-
pa ökat från 7 100 fall år 2007 - till 82 600 fall år 2019.

När det gäller covid-19 rapporteras det återkommande 
om olika typer av försök till desinformation och att 
störa vaccineringen mot covid-19.

Det är mycket oroväckande när myter och tyckande 
kan ställas upp som argument mot erkända fakta och 
vetenskap. Vi måste kunna förlita oss på den massiva 
forskning som bedrivs gemensamt över hela världen för 

att ta fram vaccin mot sjukdo-
mar som covid-19. 

Vi kan alla bidra till minskad 
spridning av desinformation 
genom att vara mer källkritiska. 

Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är 
att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger 
vad och varför?

Vaccin räddar miljontals liv varje år och är en förut-
sättning i kampen mot många sjukdomar. Om fler tog 
de vacciner som erbjuds, skulle vi ytterligare motverka 
enskildas lidande och belastningen på sjukvården.

Avgörande att skilja på myt och fakta kring

VACCINATIONER 

Linn Karlsson, 
folkhälsostrateg

Folkhälsa

Vaccin räddar miljontals liv varje år 
och är en förutsättning i kampen  

mot många sjukdomar. 
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SVERIGES VIKTIGASTE JOBB
Gör skillnad varje dag – sök

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

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

Vill du ingå i en
Frivillig Resursgrupp?

Munkedals kommun och Räddningstjänsten 
Mitt Bohuslän planerar att starta upp en  

Frivillig Resursgrupp (FRG) i föreningsform 
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 mer information: 
jimmy.goransson@munkedal.se 

Läs mer om FRG på: civil.se/frg

er 



Vaccinera dig mot covid-19 för 
att minska smittspridningen

1. Vaccinet skyddar dig mot 
att bli svårt sjuk eller dö i 
covid-19.

2. Alla vacciner mot covid-19 
testas väldigt noga, så att  
de är säkra att använda.

3. Efter vaccinationen  
bygger kroppen upp ett skydd 
mot sjukdomen covid-19. 

4. Risken att du smittar  
andra minskar om du är  
vaccinerad.

5. Många miljoner  
människor över hela världen 
har vaccinerats mot covid-19.

6. Vaccinationen är gratis.

7. Även du som söker asyl  
eller är i Sverige utan  
tillstånd kan få vaccin.

8. Du kan vaccinera dig  
även om du inte har id- 
handling, personnummer  
eller samordningsnummer.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.se eller ring 08-123 680 00 för mer information på engelska,  
arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska och spanska. För information om 
när du kan vaccinera dig, gå in på 1177.se.

Tillsammans mot ljusare tider
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Krisberedskap och larmnummer
Din kommun ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fung-
erar 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  

112  
Vid nödsituation som kräver omedelbar hjälp  

av ambulans, brandkår eller polis. 
 

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

114 14  
Alla polisärenden som inte handlar om  

pågående brott eller händelser. 

 
1177  

Sjukvårdsrådgivning. 

Dinsäkerhet.se 
Om risker och säkerhet för dig  

som privatperson. 
 

Krisinformation.se 
Samlad information från Sveriges  

myndigheter vid kriser.

VIKTIGT MEDDELANDE 
TILL ALLMÄNHETEN

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

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

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

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

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



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
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