SÄLENSTRATEGI 2016-2018
 Utökad kommunal närvaro.
 Säkerställd mark- och planförsörjning utifrån hållbarhet och ansvar inför
kommande generationer.
 Planeringstid för trygg och stödjande samhällsservice.
 Partnerskap och aktörskap för tillväxt och utveckling.
 Plan för kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
 Etableringsinsatser.
 Kultur som utvecklingskraft.
 Möjliggörande bemötande.
Samhällsbyggande för framtiden
Tillväxt och inflyttning är två viktiga förutsättningar för att Malung-Sälens kommun ska
utvecklas och vara en ännu bättre kommun att bo och verka i.
Framtidshopp och framtidstro är viktiga byggstenar för kreativitet, entreprenörskap
och investeringsvilja.
Kommunens ansvar och uppgift, förutom kärnverksamheten, är att möjliggöra tillväxt
och utveckling.
Goda utvecklingsmöjligheter grundlägger goda uppväxtvillkor, ger underlag för offentlig service och driver samhällsbygget framåt med sikte på hållbarhet och kommande
generationer.
Attraktivitet och ett möjliggörande synsätt lägger grund för kvarboende och inflyttning.
Utgångspunkten för lokal utveckling är att hela kommunen främjas av kraftsamling i
partnerskap och inom strategiska insats- och utvecklingsområden.
Strategisk kraftsamling
Besöksnäringens tillväxt och utveckling bidrar till ökad företagsamhet och stärkt entreprenörskap i hela Malung-Sälens kommun.
Goda förutsättningar för utveckling av besöksnäringen ska finnas i hela kommunen.
Besöksnäringen i norra kommundelen är en motor för tillväxt och utveckling, vilket
ställer krav på kommunens service, insatser och åtgärder.
Utökad kommunal närvaro
Service- och utvecklingskontoret i Sälens by ska utvecklas och stärkas vad gäller öppethållande, bemanning och verksamhetsbredd. Målet ska vara en dörr in, i all kontakt med kommunen.
Kommunen ska vara en tillgänglig och närvarande part i främjande av tillväxt och utveckling.
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Även de kommunala bolagen ska i förekommande fall vara delaktiga i den utökade
närvaron.
Ansvarig: Service- och teknikförvaltningen, Näringslivsenheten samt Miljö- och
stadsbyggnadskontoret.
Säkerställd mark- och planförsörjning utifrån hållbarhet och ansvar inför kommande generationer
Ett aktivt samhällsbygge med sikte på tillväxt och utveckling kräver en god och kreativ
fysisk planering.
Kommunen ska arbeta aktivt med markförsörjning och planförsörjning för boende och
för investeringar, med sikte på hållbarhet och med ansvar inför kommande generationer.
Kommunen ska organisera sina funktioner för plan, bygg, mark och fastigheter så att
en hög plan- och markberedskap kan garanteras.
Tillgänglig mark ska i högre grad vara igångsättningsbar.
Ansvarig: Service- och teknikförvaltningen, Näringslivsenheten samt Miljö- och
stadsbyggnadskontoret.
Planeringstid för trygg och stödjande samhällsservice
Den samlade utvecklingskraften är för närvarande så hög och bred, särskilt i kommunens norra delar, att den påverkar kommunens lagda planering på både kort och lång
sikt.
Förändringar i organisation och verksamhetsutbud måste ta tydligt avstamp i den investeringsvilja och investeringsvolym som är aktuell och planerad.
Kommunens kärnverksamheter – vård, skola och omsorg – ska organiseras och utvecklas i takt med tiden och med sikte på goda villkor.
Kommunen ska ge sig själv ytterligare planeringstid, för att effektivt och samlat organisera sina verksamheter i den norra kommundelen i syfte att genomföra nödvändiga
förändringar i takt med den samlade samhällsutvecklingen.
Sälens skola ska vara säkrad under innevarande mandatperiod.
Anpassningar utifrån behov ska vara möjliga, med beaktande av goda villkor för tillväxt och utveckling.
Ansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Service-och teknikförvaltningen samt Kommunkansliet.
Partnerskap och aktörskap för tillväxt och utveckling.
Kommunens strategi för utveckling och tillväxt ska vara kraftsamling i partnerskap och
projektmedverkan, utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål samt prioriterade åtgärder.
Kommunens serviceplan för lokal utveckling ska gälla och ligga till grund för riktade
insatser och åtgärder.
Kommunens engagemang i SITE-projektet ska hållas fortsatt starkt. Förberedelser
ska göras inför utfasning av projektet med överfört verksamhetsansvar på ordinarie
verksamheter.
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Kommunen ska vara en aktiv aktör i dialog med länsaktörer, myndigheter och med
statliga verk.
Kommunen ska ha ett tydligt ansvar för modern turisminformation även i den norra
kommundelen.
En starkt expansiv besöksnäring, med sikte på både på lokal utveckling och exportmognad, ska ha god tillgång till den service och det stöd som bedrivs av kommunens
näringslivsenhet utifrån fastställt uppdrag och ansvar.
Kommunen ska utveckla sina kontakter och sin dialog med Destination Sälenfjällen.
Ansvarig: Näringslivsenheten, Kultur- och fritidsförvaltningen och Kommunkansliet.
Plan för kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
I en starkt föränderlig värld är kompetensförsörjning och kompetensutveckling förutsättningar för hållbar tillväxt och utveckling.
Kommunen har ett brett utbildningsansvar och ska vara främjare av kunskapslyft och
livslångt lärande.
Kommunen ska i partnerskap och dialog medverka till goda utbildningsmöjligheter
även inom den norra kommundelen.
Kommunen lägger ett särskilt planerings och utförandeansvar på Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) att möta det utbildnings- och kompetensförsörjningsbehov
som följer på en stark utveckling.
Kommunen ska stärka och bredda sitt samarbete med Arbetsförmedlingen för att
möjliggöra mer riktade insatser och åtgärder i överensstämmelse med de behov som
följer på hög tillväxt och stark utveckling.
Ansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen samt VDUF.
Etableringsinsatser.
Malung-Sälens kommun har stort behov av inflyttning och etablering, för att möjliggöra tillväxt och god samhällsservice.
Möjligheten till kompetensförsörjning är starkt kopplad till ökad inflyttning och etablering.
Kommunens inflyttarservice ska utvecklas och förstärkas.
Riktade insatser ska göras för att möjliggöra etablering för nya svenskar. Praktikmöjligheter, utbildning, evaluering och validering ska vara tillgängliga.
Ansvarig: Arbetsmarknadsenheten i dialog med Arbetsförmedlingen, VDUF, Näringslivsenheten och Malungshem AB.
Kultur som utvecklingskraft
En hållbar tillväxt och utveckling följer inte endast på investeringar och etableringar.
Även kultur – i bred bemärkelse – är främjande för tillväxt och utveckling.
Kommunen ska främja företagsamhet och entreprenörskap med ett kreativt och nyskapande kulturutbud.
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Evenemang och kulturella uttryck är viktigt för bredden och djupet i ett samlat samhällsbygge.
Ökad attraktivitet och skönhet som begrepp är direkt påverkande på inflyttning och
etablering.
För kommunen är det ett uppdrag i sig att bredda det kulturella utbudet både i samklang med och som motkraft till ett starkt kommersielliserat utbud. Inte minst för att
möta barn och ungdomar och främja goda uppväxtvillkor.
Kommunen ska främja ett brett och alternativt kulturutbud, även i den norra kommundelen. Ett aktivt bibliotek ska vara ryggrad i utbudet. Kulturskoleverksamhet ska vara
en självklarhet.
Kommunen ska bidra till försköning och ökad attraktivitet i den fysiska miljön, särskilt
inom Sälens by.
Kommunens planarbete och bygglovsgivande ska, i möjlig omfattning, främja god arkitektur, hög fysisk tillgänglighet och effektivitet i energianvändningen.
Ansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen, Miljö-och stadsbyggnadskontoret, Serviceoch teknikförvaltningen, Näringslivsenheten och Malungshem AB.
Möjliggörande bemötande.
Ett möjliggörande bemötande är förutsättning för ett gott näringslivsklimat och ett brett
entreprenörskap. Det främjar också attraktivitet, inflyttning och etablering.
Tillsyn och tillstånd får en högre legitimitet och större förståelse utifrån ett gott och
tydligt bemötande.
Kommunens verksamheter ska säkerställa följsamhet till fastställda servicedeklarationer.
I Miljö- och stadsbyggnadskontorets pågående utvecklingsarbete ska erfarenheter
från modellen ”Tillsyn och Tillväxt” beaktas.
Ansvarig: Kontoret för verksamhetsstöd, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och
Socialförvaltningen.
UPPFÖLJNING
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska löpande utvärdera verksamheternas följsamhet i
förhållande till denna strategi.
LÄSANVISNING
Denna strategi ska ses som ett tydliggörande och som ett tillägg till dels Handlingsplan för ekonomi i balans, dels till Kommunplan 2025.
Om någon del i denna strategi kan uppfattas stå i strid med angivna dokument ska
detta dokument gälla för den planeringsperiod som omfattar innevarande mandatperiod (t.o.m. 2018).
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