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Inledning 
I Munkedals kommun har vi all anledning att se ljust på framtiden. Vi har en 
kommun som ligger bra till på många sätt. Vi har också stora utmaningar framför 
oss som ska hanteras på bästa sätt. För att fortsätta att vara en attraktiv kommun 
är det viktigt att vårda och utveckla det vi har men givetvis också fundera över vad 
vi vill stå för i framtiden. Tillsammans med föreningar, näringsliv, organisationer 
och invånare ska vi ta ansvaret för hur vår kommun kommer att se ut i framtiden. 
Vision 2025  – ska ge en bild av hur vi önskar att Munkedals kommun utvecklas 
fram till år2025 samt vilken väg vi ska gå för att kunna nå dit.  

 
Ambitionen har varit formulera en vision som gäller för det geografiska området 
Munkedals kommun och ska tilltala många, lyfta fram det unika och vara 
”Munkedalsk” på alla sätt.  
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen fattade 2007-10-10, § 184, beslut om att formulera en vision för 
Munkedals kommun. Visionen har 2025 som utgångspunkt och vara vägledande för 
det geografiska området Munkedals kommun.  
 
Enligt Nationalencyklopedin betyder begreppet vision en framtida idealbild att 
sträva mot.  

 
Att formulera en vision måste ses som en av hörnstenarna i det kommunala 
uppdraget. Vilken färdriktning ska kommunen ha i ett längre perspektiv? En vision 
måste dock brytas ner i konkreta handlingsplaner för att kunna användas i 
vardagen. Årligen skall det beslutas om mål och strategier för att nå visionen. För 
kommunens del kommer detta framför allt att göras genom budget- och 
styrkortsarbetet.  

 
 

Omvärldsblick    
Munkedals kommun ligger strategiskt till rent geografiskt med god tillgänglighet till 
såväl en stor arbetsmarknad som service, kultur och fritid. Kommunen erbjuder ett 
attraktivt boende och här finns gott om industrimark nära E6. Munkedals kommun 
är en liten kommun där vi har nära till varandra, till föreningar, företagare, politiker 
och tjänstemän. I en liten kommun där ”alla känner alla” upplever många att det är 
tryggt.  
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En svaghet är att kommunens värden inte alltid uppskattas på ett rättvist sätt. Att 
öka och göra kommunens attraktionskraft känd är en utmaning för alla oss 
invånare, föreningar, företag, politiker och tjänstemän.   

 
Munkedals kommun är beroende av utvecklingen i Trestadsområdet och en större 
företagsnedläggning skulle utgöra ett hot för kommunen. Likaså skulle försämrade 
möjligheter för arbetspendling göra att människor inte kan bo i Munkedals kommun 
och arbeta någon annanstans.  

 
Tillsammans måste vi försöka se så mycket som möjligt av de framtida 
utmaningarna som möjligheter! Hot kommer alltid att uppstå vare sig vi vill det 
eller inte. Vi måste välja att tro att alla, föreningsaktiva, politiker, företagare, 
tjänstemän m.fl. gör så gott de kan i sin vardag och i sitt arbete. Om vi som bor 
här kan tro på varandra så är och blir Munkedals kommun en bra plats att leva på.  

 
 

Delaktighet och process  
För att arbeta fram en vision, som blir mångas egendom, krävs dialog mellan 
företrädare för kommunen och invånare. Det krävs ett kreativt forum med personer 
med olika bakgrund och kompetenser. Den metod som framför allt har använts är 
rådslag. Rådslag är en demokratisk metod där alla deltagares åsikter kommer fram. 
Det är strukturerat och efterlämnar ett skriftligt material att arbeta vidare med.  

 
Från våren 2008 har rådslag hållits med åtta lokala utvecklingsgrupper – 
bygdeföreningar. Det har också hållits ett rådslag med företrädare för alla 
föreningar och ett rådslag som handlade om centrum. Politikerna har också arbetat 
med sk. värdeord som kännetecknar kommunen nu och i framtiden.  

 
I de lokala bygdeföreningarna är barn och ungdomar inte så ofta representerade. 
För att få ta del av deras tankar om framtiden i Munkedals kommun har åk 5 
arbetat med projekt ”Barnperspektiv på samhällsplaneringen”. Det handlar om 
barns miljöer, aktiviteter i de miljöerna och hur de tycker att de borde vara. För 
eleverna på högstadiet har en uppsatstävling genomförts med temat ”Sagan om 
Munkedal 2025”. Mycket intressant och viktigt har hämtats ur detta material. Allt 
kan inte konkret användas men kommer in som metaforer och underliggande 
syften.  
 
Utifrån ovanstående har en arbetsgrupp inom kommunen tagit fram förslag till 
vision 2025. En referensgrupp med företrädare för bl. a. föreningsliv, näringsliv, 
skola, kultur har haft möjlighet att påverka och tycka till. En grupp politiker, valda 
av de olika partierna, har följt och styrt arbetet. 

 
 

Spridning och kännedom 
En vision måste relativt enkelt kunna kommuniceras, vara intressant och tilltalande 
för många människor. Berättelser har förmedlats i alla tider från generation till 
generation och uppskattas av både barn och vuxna. Detta är motivet till varför vi 
har valt att presentera visionen för Munkedals kommun i form av en bok. Den 
rymmer kommunens vision men är ändå skönlitteratur. Här vi har möjlighet att 
utgå ifrån flera personers vardag i Munkedals kommun någon gång mellan 2009 
och 2025. Här kan fler nyanser vävas in tillsammans med små och stora mål. Vissa 
lite mer generella som att det ska vara gott att växa upp här till ganska specifika 
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mål om att bygga en ridsportanläggning i Dingle. Detta är ett nytt och unikt sätt att 
arbeta på. Det är viktigt att förstå att många detaljer i boken är exempel på hur vi 
ser en god och hållbar utveckling i Munkedals kommun.  

 
 

Hur överför vi visionen till praktisk handling?  
För att arbeta i riktning mot visionen och dess mål använder sig kommunen av sin 
styr- och uppföljningsmodell som kallas verksamhetsutveckling i Munkedal (VUM). I 
den fastställer kommunfullmäktige årligen mål och strategier som skickas till 
nämnderna för att brytas ner till deras olika ansvarsområden. Förvaltningarna 
föreslår aktiviteter som fastställs av respektive nämnd. Aktiviteterna följs upp i 
bokslut och delårsbokslut. I vissa fall kan separata handlingsplaner behövas t ex 
när fler aktörer än kommunen krävs för att arbeta i en viss riktning.  

 
 

Slogan  
Den förra visionen för Munkedals kommun antogs av kommunfullmäktige 2002. Då 
fastslogs även en slogan för Munkedals kommun ”Munkedal - mer av livet”. Under 
2007 arbetades en kommunikationsplattform fram som fyller sloganen med ett 
innehåll.   
  
 

 
Vision 2025 
 
Utgångspunkt för vision 2025 
Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade 
invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!  
 
 
Övergripande mål  
 
∗ Människor känner sig välkomna  

∗ En hållbart växande kommun 

∗ En kreativ och spännande miljö 

∗ Invånarna mår bra och trivs med livet 

∗ Invånarna är delaktiga, handlingskraftiga och stolta 

 

Så här når vi målen   
 
Det goda värdskapet 
Invånarna är den viktigaste resursen i Munkedals kommun. Det är vi som 
bor här som tillsammans skapar Munkedals kommuns attraktion. 
Tillsamman skapar vi ett gott värdskap för varandra och besökare.  
 
Bostadsbebyggelse 
Munkedals kommun är unik som framtida bo- och arbetsplats. Här finns 
kust och fjäll med närhet till arbete och service. Ett varierat boende för 
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alla smaker och generationer är viktigt. Möjligheter för boende i attraktiva 
miljöer med teman som häst, golf och miljö ska skapas.  
 
Näringsliv och arbetsmarknad  
Ett välutvecklat och starkt näringsliv är en förutsättning för kommunens 
fortsatta utveckling och för att trygga kvalitén i skola, vård och omsorg 
och ska grundas på kommunens unika förutsättningar. Det är viktigt att 
upprätthålla ett gott företagsklimat, underlätta för företag att utvecklas 
och nya att etableras. Besöksnäringen har en stor potential att utvecklas.  
 
Infrastruktur, kommunikation och service  
Bra kommunikationer, infrastruktur och service är förutsättningar för ett 
gott liv. Snabbt och smidigt ska människor kunna förflytta sig till arbete, 
skola och fritidsaktiviteter. Idag och i framtiden är det även viktigt med 
snabba och stabila IT-lösningar.  
 
Natur, kultur och fritid 
Fritiden blir allt viktigare för oss människor. Här kan vi utvecklas, växa, 
umgås och njuta. Ett varierat utbud som bygger på kommunens kultur 
och tradition som är viktigt att utveckla och bevara. Samtidigt som vi 
upplever spännande möten med andra kulturer.  
  
Hälsa och trygghet  
Hälsa och trygghet är viktiga komponenter för att människor ska kunna 
utvecklas och leva ett gott liv. Livskvalitet är en förutsättning för att 
kunna utvecklas på det personliga planet men är också en resurs för hela 
samhället.  
 
Livslångt lärande  
Livslångt lärande bidrar till ökad självkänsla, medvetenhet och 
handlingsberedskap för såväl individen som samhället. Kreativa och 
handlingskraftiga människor skapar utveckling och framtidstro.  
 
Miljö 
All utveckling utgår från tanken om det hållbart växande samhället. 
Utvecklingen ska gå i en sådan takt att den biologiska mångfalden 
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras. Miljöaspekterna är en självklar dimension att 
beakta i all planering.  
 
Hållbar utveckling 
All utveckling utgår från tanken om det hållbart växande samhället. En 
hållbar utveckling omfattar det ekonomiska, sociala och miljömässiga 
dimensionerna. "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov."1    
 

 
 

                                                 
1 Brundtlandkommissionen, 1987 
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Uppföljning 
 
Hur vet vi att vi lyckas? 
Som tidigare nämnts hoppas vi att denna vision ska vara en ledstjärna för fler i 
Munkedals kommun är kommunen som organisation. Det som verkligen är viktigt 
för oss i livet råder inte kommunen över, som kärlek, vänner, hälsa och en aktiv 
fritid. Kommunens företrädare gör dock sitt yttersta för att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för sina invånare.  

 
Uppföljning av en vision kan göras på många sätt men det vanliga har nog varit att 
det inte görs alls. Vi har ambitionen att utifrån ett antal utvalda mått följa upp 
Munkedals kommuns vision 2025. Visionen aktualiseras vart fjärde år. Måtten 
kommer i sin helhet att följas upp vartannat år.  
 
 
Mått för uppföljning 
 
Människor känner sig välkomna 

1. Senast 2025 ska minst 90 % av de som brukar äldre- och 
handikappomsorgen känna sig nöjda med den tjänst de får 
Nuvarande nivå: 
Källa: Brukarenkät  
Ansvarig nämnd: ON 

 
2. Senast 2025 ska andelen kommunmedborgare som är nöjda med 

kommunens verksamheter ligga över nivån i riket2.  
Nuvarande nivå: Munkedals kommun 503, rikssnittet 55 (2007) 
Källa: SCB4:s Medborgarundersökning  
Ansvarig nämnd: KS 

 
3. Senast 2025 ska kommunen inneha minst 90 plats på Svenskt Näringslivs 

ranking av företagsklimat (1 plats är bäst och 290 är sämst)  
Nuvarande nivå: 107 (2008) 
Källa: Svenskt näringsliv  
Ansvarig nämnd: KS 

 
4. Senast 2025 skall antalet kommuninvånare uppgå till 11 000 personer 

Nuvarande nivå: 10 245 personer (2008) 
Källa: SCB
Ansvarig nämnd: KS 

 
En hållbart växande kommun 

5. Senast 2025 ska de nationella miljömålen som kommunen är berörd av 
ska vara nedbrutna till kommunala mål och minst hälften av dem ska vara 
uppfyllda.  
Nuvarande nivå: inga kommunala mål finns  
Källa: Miljö- och byggförvaltningen  
Ansvarig nämnd: MoB 

 
                                                 
2Med rikssnitt avses medelvärde av de kommuner som ingår i medborgarundersökningen  
3 Betygsindex  
4 Statistiska Centralbyrån (www.medborgarundersokning.scb.se)  

http://www.munkedal.se/kommunen/medborgarundersokning.4.4e8d74a611874bff81180002381.html
http://www.svensktnaringsliv.se/appkfakta/rankingall.do
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____262456.aspx
http://www.medborgarundersokning.scb.se/
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6. 2025 ska minst 95 % av eleverna vara behöriga till gymnasiet.   
Nuvarande nivå: Munkedals kommun 90, Riket 89 (2007)  
Källa: Skolverket  
Ansvarig nämnd: BUN 

 
7. Munkedals kommuns jämställdhetsindex skall överträffa snittet i riket.  

Nuvarande nivå: Munkedal 166,2 (placering 223), Riket 140,1 (2006) 
Källa: SCB  
Ansvarig nämnd: KS 

 
8. Andelen kommuninvånare som kan tänka sig att rekommendera vänner 

och bekanta att flytta till kommunen ska överträffa snittet i riket.  
Nuvarande nivå: Munkedals kommun 62, rikssnittet 68 (2007) 
Källa: SCB:s Medborgarundersökning  
Ansvarig nämnd: KS 

 
 
 
En kreativ och spännande miljö 

9. Senast 2025 ska kommunmedborgarnas nöjdhet med Munkedals kommun 
som plats att bo och leva överträffa nivån i riket. 
Nuvarande nivå: Munkedals kommun 61, rikssnittet 64 (2007) 
Källa: SCB:s Medborgarundersökning  
Ansvarig nämnd: KS 
 

10. Andelen kommuninvånare som upplever trygghet skall överträffa snittet i 
riket.  
Nuvarande nivå: Munkedals kommun 48, rikssnittet 53 
Källa: SCB:s Medborgarundersökning  
Ansvarig nämnd: KS 
 

 
 

Befolkningen mår bra och trivs med livet 
11. Andelen elever i åk 9 som trivs ganska bra eller mycket bra i skolan ska 

uppgå till minst 90 %.  
Nuvarande nivå: Flickor 74 %, Pojkar 71 % (2007) 
Källa: Drogvaneundersökningen 
Ansvarig nämnd: BUN 
 

12. Andelen av befolkningen som bedömer sitt hälsotillstånd som bra eller 
mycket bra ska överträffa nivån i Fyrbodal.  
Nuvarande nivå: Munkedal 62,1, Fyrbodal 68,4 (2006-2008) 
Källa: Nationella Folkhälsoenkäten  
Ansvarig nämnd: KS  
 

13. Minst 90 % av eleverna i åk 9 ska vara tobaksfria 
Nuvarande nivå:70 % (2007) 
Källa: Drogvaneundersökningen  
Ansvarig nämnd: BUN  
 

14. Andelen av befolkningen (25-44 år) som har eftergymnasial utbildning ska 
ligga i nivå med riket.  

http://www.skolverket.se/sb/d/464/a/11663
http://www.h.scb.se/SCB/BOR/SCBBOJU/JAM_HTM/jam_link.asp
http://www.munkedal.se/kommunen/medborgarundersokning.4.4e8d74a611874bff81180002381.html
http://www.munkedal.se/kommunen/medborgarundersokning.4.4e8d74a611874bff81180002381.html
http://www.munkedal.se/kommunen/medborgarundersokning.4.4e8d74a611874bff81180002381.html
http://www.munkedal.se/kommunen/folkhalsa/drogvanor.4.23a44ef311329f04b9d80003991.html
http://www.munkedal.se/kommunen/folkhalsa/drogvanor.4.23a44ef311329f04b9d80003991.html
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Nuvarande nivå: Munkedals kommun 22 %, Riket 41 % (2007)  
Källa: SCB, utbildningsregistret  
Ansvarig nämnd: BUN  
 

 
 

Invånarna är delaktiga, handlingskraftiga och stolta 
15. Senast 2025 ska invånarna i Munkedals kommun vara minst lika nöjda 

med möjligheten till inflytande som snittet i riket 
Nuvarande nivå: Munkedals kommun 38, riket 41 (2007) 
Källa: SCB:s Medborgarundersökning  
Ansvarig nämnd: KS 
 

16. Andelen som röstar till riksdagen ska uppgå till snittet i Norra Bohuslän.  
Nuvarande nivå: (Norra Bohuslän5 78,3, Munkedal 77,1, 2006) 
Källa: Valmyndigheten  
Ansvarig nämnd: KS  
 

17. Senast 2025 ska antalet registrerade företag i Munkedals kommun uppgå 
till minst 1500  
Nuvarande nivå: 1153 (2009) 
Källa: Upplysningscentralen  
Ansvarig nämnd: KS 

                                                 
5 Strömstad 74,3, Tanum 79,1, Lysekil 80,3, Munkedal 77,1, Sotenäs 80,6  

http://fhi.se/sv/Statistik--uppfoljning/Kommunala-basfakta-KBF/Faktablad-ar-2008/14-Vastra-Gotalands-lan/
http://www.munkedal.se/kommunen/medborgarundersokning.4.4e8d74a611874bff81180002381.html
http://www.val.se/val/val2006/valnatt/R/kommun/14/30/roster.html
https://www.uc.se/frontrow/InitServlet
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