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Från 21 april 2021 ersätter Rolf Berg Helena Nordwall som representant för Sörbygden.
Minnesanteckningar
ÖP2040 – Status - Elisabeth Linderoth – samhällsbyggnadschef Munkedals
kommun
Elisabeth Linderoth, samhällsbyggnadschef, redovisade statusen på
översiktsplansarbetet, ÖP 2040. Tidsplanen för arbetet ser ut som följer:
•
•
•
•
•
•
•

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

Arbetet med framtagande av ett Kulturmiljöprogram har startat. Upphandling är gjord
och kommer utföras av Bohusläns museum. I arbetet med ÖP 2040 ingår olika grupper
som politisk styrgrupp, tjänstemannastyrgrupp, projektarbetsgrupp, utökade
arbetsgrupper och referensgrupper. Arbetet med grupperna har också inletts. Under
2021 planeras det för ett antal dialogträffar med allmänheten, men hur de kan
genomföras i pandemitider är osäkert.

Minnesanteckningar
Skagerrakkorridoren - Elisabeth Linderoth
Ingen ytterligare information har tillkommit sedan senaste mötet. Ett första
samrådsmöte med LRF är genomfört och nästa steg är att kontakta berörda markägare
för dialog.
Logistikcenter – Clas Hedlund & Elisabeth Linderoth
Det finns en avsiktsförklaring mellan kommunen och Quality Salmon (QS) vad gäller
logistikcentrum vid Gläborg. Det fortgår en god dialog mellan parterna. Parallellt pågår
diskussioner med Trafikverket angående ombyggnad av avfart från E6 vid Gläborg för
norrgående trafik. Dagens utformning innebär ett trafiksäkerhetsproblem.
Rapportering från respektive organisation
LRF (Fredrik Andersson)
Arbetet med vattenåtgärder genom Viss pågår, för mer information
se http://viss.lansstyrelsen.se och gå till fliken kartor, en bit ner klicka på status, risk,
påverkan. Arbetet innefattar åtgärder som är kostsamma.
LRF har haft ett första samrådsmöte med kommunen angående Skagerrakkorridoren.
Planen vid Dinglegymnasiet används av bilburna ungdomar och sladdande med mera
fördärvar den. Fredrik Andersson lyfter frågan om man kan hitta en plats där
ungdomarna kan hålla till. Elisabeth Linderoth informerar om att man känner till detta
och arbetar med frågan i EST gruppen (Effektiv Samordning för Trygghet) där
representanter från kommunens verksamheter ingår tillsammans med kommunpolisen.
Föreningen Företagarna (Jan Hognert)
Föreningen har haft årsmöte. Företagarna tar gärna emot nomineringar till ”Årets
företagare” och ”Årets unga företagare”.
Munkelandsgruppen
Ingen representant närvarande.
Centrumgruppen
Ingen representant närvarande.
Besöksnäringen (Karin Lyrdal)
Näringen kämpar men håller sig flytande och följer de rekommendationer som ges.
Hoppas på en lättnad för restauranger från den 3 maj. Är förvånansvärt många gäster
som inte känner till att samma rekommendationer gäller för anläggningar på landet som i
stan.
Svarteborgsgruppen
Ingen representant närvarande.
Sörbygden (Rolf Berg)
Det finns en stor osäkerhet vad gäller genomförande av Sörbygdsdagarna.
Kan bli aktuellt med varianter av evenemanget beroende på möjligheten att träffas.
Detta är tillfällen som är viktiga för lokala företag att synas.
Mobiltäckningen uppfattas ha blivit sämre än tidigare. Clas Hedlund informerar om att
det i dagsläget finns två intresserade operatörer varav en har besökt Ulkeröd i ärendet.
En viktig fråga att ta med är hur mobiltäckningen upprätthålls efter åtgärd gjorts.
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Kompetensförsörjning är ett bekymmer för företag i Sörbygden. Rekryterar gärna på
hemmaplan och ser det som en trygghet. Rakama har önskar träffa näringslivsutvecklare
i frågan. Clas Hedlund bokar ett möte med Rakama.
Fredrik Andersson inflikar att det finns arbetskraft på Jobbcentrum, men de skulle
behöva förses med motorsågskort och/eller truckkort.
Satsning på skolan är positivt mottagen. Det går bra för den lokala handlaren.
Rapportering från Munkedals kommun
Näringsliv (Clas Hedlund)
Resultatet av enkäten om lokalt företagande från Svensk Näringsliv släpps 25 maj och
årets ranking den 22 september.
Resultatet av servicemätningen Insikt släpps torsdag 22 april. Här mäts upplevelsen vid
kontakt. Munkedals kommun deltar inom områdena brandskydd, bygglov, miljö- och
hälsoskydd, livsmedelskontroll samt upphandling.
Rundringning till företag fortsätter för att ta tempen på covid-läget. När restriktioner
släpper och det finns möjlighet att träffa kommer det göras företagsbesök i samverkan
med bland annat Arbetsförmedlingen.
Pristagare för kommunens näringslivspriser 2020 är klara och kommer offentliggöras den
19 maj.
MUB – Maritim Utveckling Bohuslän är ett projekt med möjlighet till affärscoachning för
företag. Projektet har fallit väl ut. Kopplat till MUB är Företagsarenor Väst där
kringliggande kommuner har företagsarenor för näringslivet. Ett exempel på detta är
Tedacthuset i Tanum som också är kontorshotell. Clas lyfter frågan om möjlig mötesplats
för företagen i Munkedals kommun. En tanke som nämns är att det kan vara lämpligt
med en ambulerande mötesplats.
Förslag på ett antal nyckeltal har tagits fram för näringslivets hemsida. Syftet är att
exempelvis intresserade etablerare, politiker och andra intresserade kan få en snabb bild
av Munkedals kommun genom exempelvis antal invånare, antal företag, ranking av
företagsklimat och byggklara tomter.
Vid etablering arbetar man utifrån modellen etableringstrappa - ett verktyg som tydliggör
ansvar vilket i sin tur förenklar processen.
Beslut är taget att delta i Leader Framtidsbygder för perioden 2021 till 2027. Ansvaret
lämnas över till Kultur och Fritid och Margareta Svensson Hjorth.
Clas lyfter frågan om att bjuda in Fastighetsägarna till att delta i Näringslivsrådet.
Gruppen ser inget hinder i det och inbjudan skickas till septembermötet.
Besöksnäring/näringsliv (Ulrika Larsson)
Besöksnäringsgruppen har träffats med jämna mellanrum för att hantera pandemin och
arbeta mot en gemensam framtid. Munkedals kommun har valt att inte delta i projektet
Hållbar besöksnäring Väst med syfte hjälpa utsatta företag ur krisen. Istället läggs
resurserna på företag i kommunen.
En Facebookkampanj med fokus vandring har genomförts inför påsken och den har fallit
väl ut. Ytterligare en kampanj kommer genomföras inför sommaren och där läggs även
paddlingen till. Kampanjen styr besökaren in till kommunens destinationssida där
aktörernas paketerbjudanden samlats.
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Vi arbetar med stöd case by case under pandemin. Frågorna är av varierande natur
exempelvis vad som gäller för verksamheter där alkohollagen krockar med
pandemilagen.
Kommunfullmäktige har beslutat att restauranger med serveringstillstånd inte ska
debiteras avgift enligt alkohollagen 2020. Detta berör 10 näringsidkare i Munkedals
kommun.
Arbete pågår med årets platsguide Grejen med Munkedal, en aktivitetskarta fokus
friluftsliv samt ämnesblad som kan lämnas vid företagsbesök, exempelvis information om
försörjningsstöd.
Samverkan mellan näringsliv och skola
Sommarföretagare via UngDrive kommer att genomföras för tredje gången i sommar och
då med mål att ett 10-tal ungdomar deltar.
PRAO för årskurs 8 uteblev i mars och kommer att ersättas med entreprenörsdagar i
början av juni. Digitala föreläsningar, aktiviteter, uppgift och redovisning.
Om restriktionerna lättar planeras en yrkesmässa i november inför gymnasievalet.
Aktiviteter planeras för samtliga årskurser från förskoleklass till årskurs 9. Aktiviteter
efter ålder och i mesta möjliga mån kopplad till annan undervisning, exempelvis
studiebesök i kommunhuset kopplas till SO och kommunal organisation.
Planerar även en sommarjobbsaktivitet där man kan presentera UngDrive, feriepraktik
och traditionella sommarjobb. Tidigast 2022.
Natur- och miljöboken från Svenska Kunskapsförlaget kommer att användas inom skolan
i kommunen. Varje elev i åk 4-6 får en egen bok som de kan skriva i och får behålla.
Lärarna får undervisningsmaterial. Samverkan med det lokala näringslivet är en del i
modellen och företag kan bli kontaktade för att vara en del av helheten.
Ulrika lyfter hur man ser på frukostmöten och kvällsaktiviteter fram över. En fråga att ta
med sig är en kvällsaktivitet för företag för att få träffa Näringslivsrådet.
Vi (Clas och Ulrika) har initierat ett deltagande av näringslivet i EST (Effektiv samordning
för trygghet). EST gruppen är positiva och nästa steg är att hitta vilken form detta kan
ske.
Vi (Clas och Ulrika) har en löpande dialog med förvaltningarna i kommunen om hur vi
kan samverka, exempel är som nämnts tidigare är skola/näringsliv.
Politiken KSO (Jan Hognert)
Inget att rapportera.
Politiken Opposition (Liza Kettil)
Budgetarbete pågår.

Nästa möte 28 september . Återkommer om plats och form
Val av mötesansvarig och sekreterare
Vi följer bifogad lista. Är inte aktuell person närvarande går vi till nästa på listan o s v.
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Lista för ordförande och sekreterare – reviderad 22 april 2021
Ordförande
Klaudia Bardon
Karin Lyrdal
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
Rolf Berg
Jan Hognert
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Sekreterare
Glenn Hedlund
Pelle Johansson
Fredrik Johansson
Krister Johansson
Eymen Yenigun
Anne-Marie Jantén
Mats Karlsson
Fredrik Andersson
Carina Thorstensson
Lena Kristensson
Raymond Olsson
Rolf Berg
Clas Hedlund
Göran Lindqvist
Jan Hognert
Karin Lyrdal
Klaudia Bardon
Liza Kettil
Ulrika Larsson
Elisabeth Linderoth
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