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Närvarande

Carina Thorstensson
Fredrik Andersson
Fredrik Johansson
Klaudia Bardon
Pelle Johansson
Karin Lyrdal
Lena Kristensson
Helena Nordwall
Liza Kettil
Jan Hognert
Elisabeth Linderoth
Clas Hedlund
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Ej närvarande:

Mats Karlsson
Anne-Marie Jantén

Eymen Yenigun
Krister Johansson
Glenn Hedlund
Raymond Olsson
Göran Lindqvist
Gäst:

Eva Kläppe Hellström, processutvecklare Munkedals kommun

Mötesansvarig för detta möte
Mötesanteckningar för detta möte

Karin Lyrdal
Ulrika Larsson
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Hållbar utveckling - Eva Kläppe Hellström, processutvecklare Munkedals kommun
Eva Kläppe Hellström redovisade kommunens arbete med hållbar utveckling. Kommunens
vision är En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtiden
tillsammans.
Kommunens hållbarhetsmål
- Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
- Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan
- Ekonomi i balans
Kommunens löften
- Fossilfri gränsregion
- Klimat 2030 där Munkedals kommun har antagit 14 klimatlöften för 2021.
De är indelade i interna aktiviteter och externa aktiviteter
Externa är:
Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
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Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat
Läs vidare om kommunens klimatlöften på på www.munkedal.se
Kommunen erbjuder också kostnadsfri energirådgivning och klimatrådgivning.
https://www.munkedal.se/bygga-bo-och-miljo/energi-och-uppvarmning/radgivning-och-tips
Några tips från energirådgivarna
- Läcksök tryckluftssystem
- Täta otäta portar
- Släck i lokaler där det inte vistas någon
- Se över storleken på huvud-/märksäkringen
- Serva ventilationsanläggningen regelbundet
Det finns fortfarande möjlighet att delta i ett par träffar om Energilösningar för
boendeanläggningar.
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/energi-och-uppvarmning/energilosningaranpassat-for-boendeanlaggningar.html
Till sist skickade Eva med ett par frågor.
- Vad gör företagare i Munkedal?
- Finns önskemål om stöd från kommunen?
ÖP2040 – Status - Elisabeth Linderoth – samhällsbyggnadschef Munkedals kommun
Elisabeth Linderoth, samhällsbyggnadschef, redovisade statusen på det nu uppstartade
översiktsplansarbetet med namnet ÖP 2040. Inledande skapar man en rullande digital
översiktsplan. Tidsplanen för arbetet ser ut enligt följande:
•
•
•
•
•
•
•

2020 Uppdragsbeskrivning och initiering
2021 Medborgardialog och viktning av äldre ÖP-material
2022 Framtagande och bearbetning av nytt material
2023 Producera och utställning av samrådshandling
2024 Finslipning och utställning
2025 Antagande av ÖP 2040 samt handlingsplan
Implementering av den antagna planen

Det arbetas med utredningar och de görs internt och externt. I arbetet ingår olika grupper
som politisk styrgrupp, tjänstemannastyrgrupp, projektarbetsgrupp, utökade arbetsgrupper
och referensgrupper.
Elisabeth bjuder generellt in till dialog kring ÖP 2040.
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Skagerrakkorridoren - Elisabeth Linderoth
Elisabeth redogjorde också kring statusen kring Skagerrakkorridoren, som
kommunfullmäktige tagit beslut 2020 att kommunen ska delta i. Arbetet är fortfarande i sin
linda, men en god dialog löpande bör göra att vi kan få en bra framdrift för ett projekt som
berör en hel del markägare. Tekniken man förordar är en bana som går på pelare vilket gör
att mindre markytor tas i anspråk och bullernivån elimineras.
2020-04-27 beslutade KF i Munkedal att ställa sig bakom avsiktsförklaringen som kortfattat
innehåller:
Regionförstoringen och kopplingen till transporter, gynnar näringslivets och besöksnäringens
marknadsvillkor, samt individens rörlighet geografiskt och i slutändan allas välfärd. En
utökad arbetsmarknad för individen såväl som för näringslivet
Nuläge
•Nu behöver projektet ytterligare beslut och stöd från samtliga kommuner för att komma
vidare!
•Ett beslut för att komma igång med utredningar
•Arbetet med MKB behöver starta
•Dialog med Länsstyrelsen måste börja
Ny säkerhetsstrateg i kommunen
Ulrika Larsson, turismutvecklare/näringsliv, informerade om att en ny säkerhetsstrateg har
anställts till 50 % och heter Jimmy Göransson. Det var tidigare en 100 % tjänst, men den nya
tjänsten delas mellan Munkedal och Sotenäs kommuner. Fokus för Jimmy är civilförsvar,
beredskap och krigsplacering. Trygghetsdelen drivs av folkhälsostrateg Linn Karlsson.
Kommunen använder metoden EST – Effektiv samordning för trygghet där mad arbetar
tillsammans med polisen. Varje månad tar de tillsammans fram en lägesbild i kommunen och
2 gånger per år information om läget till allmänheten. När det gäller att involvera företagen
finns det goda exempel på hur man jobbar förebyggande från bland annat Vårgårda
kommun.
Rapportering från respektive organisation
Föreningen Företagarna (Carina Thorstensson)
Kommer att genomföra sitt årsmöte digitalt den 9 mars. Är i dagsläget ca 70 medlemmar i
den lokala föreningen. Företagarna på nationell nivå skickar ut information, kurser och
föreläsningar där de hoppas att många deltar. Företagarna håller på att ta in nomineringar
till ”Årets företagare” och tar gärna emot förslag.
LRF (Fredrik Andersson)
Har genomfört årsmöte i kommungruppen digitalt. De jobbar med en vattenfråga från
Länsstyrelsen, där även LRF regionalt är involverade. För mer information sök
på http://viss.lansstyrelsen.se Gå till fliken kartor, en bit ner klicka på status, risk, påverkan.
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Munkelandsgruppen (Fredrik Johansson)
Händer inte så mycket i gruppen just nu. Alla företag anpassar sig till situationen och man
klarar sig rätt bra. Har inte haft årsmöte ännu.
Besöksnäringen (Pelle Johansson, Klaudia Bardon, Karin Lyrdal)
Näringen kämpar men håller sig flytande och följer de rekommendationer som ges.
Regeringen har förslagit tillägg i pandemilagen som möjliggör stängning av restauranger.
Sörbygden (Lena Kristiansson, Helena Nordwall)
Inga egna arrangemang planerade. Friskis & Svettis använder bygdegårdens utomhusyta för
sin verksamhet.
Centrumgruppen och Svarteborg var inte representerade på mötet.
Information från Munkedals kommun
Näringsliv (Clas Hedlund)
Vi ringer runt till företag sedan i höstas och målet är att nå ca 200 företag, för att främst ta
tempen på covid-läget. En avstämning kommer att göras i början av mars.
Sommarföretagare via UNGDRIVE kommer att genomföras för tredje gången i sommar och
då med mål att ett 20-tal ungdomar deltar.
Beslut är taget att delta i Leaderområde Framtidsbygder även under 2021 och 2022. För
perioden 2023 till 2027 kommer ett nytt beslut om tillhörighet tas. Det är en tillhörighet i
antingen Framtidsbygder eller Bohuskust & Gränsbygder som politiken i kommunstyrelsen
kommer att besluta om den 15 mars.
Etableringsläget ser positivt ut med flera nya förväntade avtalstecknande på främst den så
kallade Skanskatomten inom kort.
För de kommunala företagspriserna kommer nomineringskommittén att starta upp
processen i mars för priser gällande 2020.
I kommunen finns en 100 % tjänst gällande näringslivsutveckling, där Clas från 1 januari har
60 % och Ulrika 40 %. Till detta kommer också Ulrikas tid med besöksnäringen som är ca 40
%.
Besöksnäring/näringsliv (Ulrika Larsson)
Inför påsken kommer en outdoor kampanj på Facebook att genomföras. Vandring och
paddling har ökat markant i Munkedal.
Större fokus kommer att läggas på samverkan mellan näringsliv och skola. Under hösten
2020 genomfördes en arbetslivsvecka och nu står PRAO för årskurs 8 inför dörren. PRAO är
inte möjligt att genomföra under pandemitider. Svenskt Näringsliv kommer att stötta med
kompetens och material om att driva eget företag och entreprenörskap.
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Ett event med namnet ”Jul i Munkedal” planeras där föreningar, klasser och företag
samverkar för att sätta Munkedal på kartan.
Politiken KSO (Jan Hognert)
Situationen att det inte finns en politisk majoritet är bekymmersamt.
Politiken Opposition (Liza Kettil)
Politiska läget utan tydligt styre är en utmanande situation.
Näringslivet är oerhört viktigt i kommunens framtidsbygge.

Nästa möte 21 april Digitalt via teams
Val av mötesansvarig
Vi följer bifogad lista. Är inte aktuell person närvarande går vi till nästa på listan o s v.
Val av sekreterare
Vi följer bifogad lista. Är inte aktuell person närvarande går vi till nästa på listan o s v.
Ordförande
Helena Nordwall 21 april
Klaudia Bardon
Karin Lyrdal
Jan Hognert
Göran Lindqvist
Clas Hedlund
Liza Kettil
Raymond Olsson
Lena Kristensson
Carina Thorstensson

Fredrik Andersson
Ulrika Larsson
Anne-Marie Jantén
Eymen Yenigun
Krister Johansson
Fredrik Johansson
Glenn Hedlund
Pelle Johansson
Elisabeth Linderoth
Mats Karlsson

Sekreterare

Mats Karlsson 21 april
Elisabeth Linderoth
Pelle Johansson
Glenn Hedlund
Fredrik Johansson
Krister Johansson
Eymen Yenigun
Anne-Marie Jantén
Ulrika Larsson
Fredrik Andersson
Carina Thorstensson
Lena Kristensson
Raymond Olsson
Liza Kettil
Clas Hedlund
Göran Lindqvist
Jan Hognert
Karin Lyrdal
Klaudia Bardon
Helena Nordwall

