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I din hand håller du en gemensam vision för 
alla oss som bor, lever och verkar i Munkfors 
kommun. Vision 2030 är skriven utifrån ett 

framtidsperspektiv för att ge en bild av vad vi vill 
förverkliga i kommunen till år 2030. Visionen 
är även ett styrdokument och en tydlig målbild 
för samtliga medarbetare i kommunens olika 
verksamheter. Kommunens tjänstepersoner 
och politiker har i dialog med kommunens 
invånare arbetat fram visionen som antogs av 
kommunfullmäktige 18 december 2018. 
 
Så här har du den.  
 
Vår gemensamma vison och ledstjärna. Kompassen 
som ska leda oss rätt, steg för steg mot våra 
gemensamma mål. Nu börjar resan, och tillsammans 
måste vi hjälpas åt att förverkliga vår vision så att vår 
drömbild kan bli verklighet i framtiden.  
 
Häng på!

Kommunen 
som förenar   



Här bor och förenas människor, 
infödda och inflyttade, i en kommun 
som ger en trygg och trivsam 

livsmiljö med kommunala verksamheter som 
sätter alla medborgare i fokus. En välfärd med 
hög kvalitet och god omsorg för våra gamla 
och funktionsvarierade är en av hörnstenarna 
i den trygga kommunen med hög livskvalitet. 
En annan grundsten är barnomsorg och 
utbildning där alla våra barn och ungdomar 
ges samma förutsättningar att nå just sina mål.

Förenar gör också det breda och aktiva 
föreningslivet i kommunen där alla ges 
möjlighet att hitta sina favoritaktiviteter. I 
Munkfors frodas också kulturen med Ransäter 
som flaggskeppet dit tiotusentals vallfärdar 
och förenas i upplevelsen att delta i välkända 
evenemang varje år.”Munkfors är också den 

lilla kommunen som är 
bäst på att vara liten och 
att utnyttja fördelarna 
litenheten ger- 
nu och i framtiden.

Vår vision 



Brukskulturen har genom århundraden 
satt sin prägel på Munkfors. För att bidra 
till förståelsen för denna finns den gamla 
bruksmiljön bevarad vid Gamla bruket 
som också är en samlingsplats för boende 
och besökare. Munkfors är också den lilla 
kommunen som är bäst på att vara liten och 
att utnyttja fördelarna litenheten ger nu och i 
framtiden.

I kommunen finns storslagen natur som 
gjord för förenande friluftsaktiviteter. På 
pulsådern Klarälven erbjuds naturupplevelser 
utöver det vanliga. Arbetet med att återskapa 
Klarälvslaxens vandringsmöjligheter 
pågår. Visionen är att laxens vandring både 
uppströms och nedströms Munkforsen 
säkerställs. I kommunen finns även den unika 
cykelleden Klarälvsbanan som utvecklas med 
nya aktiviteter och evenemang.

För att kommunens medborgare ska kunna 
leva ett gott liv ges goda möjligheter att 
hitta ett arbete, visionen är att arbetslösheten 
ligger under riksgenomsnittet. Näringslivet 
i kommunen är stabilt och varierat som 
utvecklas med både små och stora företag 
vilket bidrar till en varierad och bred 
arbetsmarknad. 

Företagen förenas i viljan att skapa 
livskraftiga verksamheter som sätter 
företagen och Munkfors kommun på kartan. 
Kommunen bidrar till att skapa ett bra 
näringslivsklimat genom lyhördhet och dialog 
med näringslivet och en långsiktig strategi där 
fokus ligger på att erbjuda företagen möjlighet 
att utvecklas.

Dragspelsstämman i Ransäter lockar 
tusentals turister varje år. Foto: 
Anders Ekström





Till Munkfors

Det fyller mig med glädje
att från min födelseort få mottaga
ett kulturstipendium!
Stor tacksamhet känner jag till min härliga mamma
som födde mig i en röd stuga vid Klarälven.
Åren gick och vi flyttade
till många ställen i Borås och Stockholm.
Men ständigt kom jag i ungdomen åter till Munkfors,
träffade många kamrater och vänsälla släktingar,
dansade i Folkets park,
badade, rodde och fiskade i Klarälven,
blev bjuden på mumsiga hackkorvar
och rejäla mackor…

Inte underligt att jag ville bli en Munkforsare…

Tacktal från 2018-års kulturstipendiat Bo Englund, skulptör. 

Solnedgång över Klarälven. Foto: Susan Hendra Rundqvist 



Visionen vilar på fyra värdeområden som är extra viktiga för Munkfors 
kommuns utveckling: livskvalitet, bäst på att vara små, tillgänglighet 

och Munkforsandan. Tillsammans är de vår gemensamma plattform för 
vår kommunikation och marknadsföring. Alla kan vara med och bidra till 
detta genom att vara goda ambassadörer för vår bygd. 

Vår vision 
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 En viktig del av visionen är att alla medborgare i Munkfors kommun 
ska känna stolthet över att bo i Munkfors-Ransäter. Goda möjligheter 

att hitta arbete, bra boende med både villor och lägenheter, varav vissa 
med älvnära läge, bidrar till trivseln. 

Livet i Munkfors-Ransäter ska präglas av trygghet, vänlighet, omtanke 
och livskvalitet för alla. Den kommunala omsorgen finns där när den 
behövs och våra barn och unga ges utbildning i skolor som är kända för 
elevfokus och hög kvalitet. 

I hög livskvalité ingår också att värna om och ta hand om vår 
gemensamma miljö. Kommunen bidrar genom att ha tydliga miljö-
mål i verksamheterna samt genom att ge medborgarna god tillgång 
till miljöstationer och återvinningscentral liksom alternativa driv-
medelsstationer för fordon. Kommunen väljer även ekologiska 
produkter och närproducerat i så hög utsträckning som möjligt. 

Livskvalitet 



Munkfors-Ransäter ligger i hjärtat Värmland med ett läge som gör 
att man härifrån når hela övriga länet inom rimlig tid. Likaså är det 

enkelt att ta sig hit. I närområdet finns två flygplatser, den ena med flera 
dagliga förbindelser med Stockholm, den andra med direktförbindelse ut i 
Europa. Busstrafiken är väl utbyggd vilket gör det enkelt att resa till och från 
Munkfors och att arbetspendla. Visionen är att det 2030 erbjuds ett nät av 
eldrivna minibussar som på ett miljövänligt sätt transporterar resenärer inom 
kommunen. 

Riksväg 62 är utbyggd till två plus en väg med 100 km/h som hastighetsgräns 
hela sträckan från Karlstad till Hagfors. I närområdet finns också minst en 
järnvägsstation med täta och snabba dagliga förbindelser till Stockholm, 
Göteborg, Malmö/Köpenhamn och Oslo med god kapacitet för både 
regionaltrafik och godstrafik. Gods från och till Munkfors transporteras 
med tåg till/från Deje eller med båt till/från Karlstad. Munkfors kommun 
är också en kommun där tillgänglighet för personer med funktionsvariation 
står i fokus. Visionen är att alla allmänna lokaler, butiker, arbetsplatser och 
utemiljöer i kommunens tätorter år 2030 är fullt tillgängliga för alla.

Tillgänglighet

Vinterdag i Ransäter. Foto: Susan Hendra Rundqvist



Munkforsandan 

I Munkfors-Ransäter får man vara som man är. Här hjälper och värnar 
människor varandra. Inställningen är att inget är omöjligt – möjligen 

kan vissa saker ta lite längre tid. Munkforsandan innebär ett stort hjärta för 
andra människor och denförenar och stärker när vi ställs inför utmaningar. 
En annan del i Munkforsandan är Munkforshumorn som är vida känd. I 
Munkfors bjuder vi nämligen gärna på oss själva.

Visionen är att Munkforsandan 2030 ska vara ett vedertaget begrepp som 
används när man i landet talar om Munkfors.

Gropa i Ransäter. Foto: Mats Hedman.  



Foto: Susan Hendra Rundqvist 



Munkfors är en liten kommun men antalet invånare ökar kontinuerligt 
fram till 2030. Litenheten ger medborgarna närhet till beslutsfattarna 

och goda möjligheter att vara med och påverka de kommunala besluten 
och de kommunala frågorna. Visionen är att medborgarna i Munkfors 
kommun på ett lättillgängligt sätt via digitala kanaler ska ges möjlighet att 
delta i medborgardialoger kring olika kommunala frågor.

Kommunens ekonomi är god och fortsatt god ekonomisk hushållning 
är en ledstjärna nu och i framtiden. De kommunala verksamheterna 
kännetecknas av hög servicenivå och hög kvalitet. När det gäller övrigt 
utbud är visionen att såväl tätortens centrum som orten Ransäter är 
levande och utvecklas. Munkfors kommun står stabilt på egna ben men 
tar initiativ till samarbeten över kommun-, läns- och nationsgränser i sin 
strävan att utvecklas tillsammans med andra aktörer för att nå optimala 
och effektiva lösningar på olika områden.

Bäst på att vara små





Gamla brandstationen i Munkfors. Foto: Jan Haffling



Munkforsparlör
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