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Varför en målbild?
Konkurrensen mellan olika platser blir 
allt tuffare då människor ställer allt hö-
gre krav på de ställen där de vill leva, 
bo och besöka. För att vara en attraktiv 
kommun gäller det att vårda och ut-
veckla det vi har, och utvecklas i riktning 
mot det vi vill vara i framtiden.

Målbildens främsta syfte är att be-
rätta om vilken kommun vi vill ska-
pa för oss som bor och verkar här. 
Målbilden styr också vilka strategier 
vi ska arbeta med och indikatorerna 
hjälper oss att avgöra om vi går åt rätt 
håll eller inte.

Som en röd tråd …

… från politikerna i kommunfullmäkti-
ge till alla medarbetare, styr målbilden 
och anger inriktningen i kommunens 
verksamhet.

I kommunfullmäktiges verksamhets-
plan anges bland annat de finansiella 
målen. Kommunens olika nämnder 
utarbetar årligen nämndsplaner med 
olika mål och hur man tänker arbeta 
för att uppnå dessa. Det är inom för-
valtningarna och på de olika arbets-
platserna man bestämmer hur målen 
ska uppnås.

Arbetet med att uppnå målbilden för 
Malung-Sälens kommun samordnas 
och följs upp via olika indikatorer.



Målbild Malung-Sälens kommun 2023
Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun. Vi är en internationell destination med kända evenemang, och ett rikt 
kultur- och fritidsliv. Vi erbjuder bra kommunal service, ett varierat och attraktivt boende samt goda livsmiljöer.

Vi värnar det traditionella, och välkomnar utveckling. Vi har ett livskraftigt näringsliv som bidrar till bygdens  
utveckling och långsiktiga konkurrenskraft. 

Hos oss kan boende, besökare och företagare förverkliga sina livsdrömmar. Vi uppmuntrar till dialog och ett  
gott samspel. Av vår omvärld uppfattas vi som handlingskraftiga och effektiva.

MÅLOMRÅDE

1.
”Malung-Sälen är en hållbar tillväxt-
kommun. Vi är en internationell desti-
nation med kända evenemang, och 
ett rikt kultur- och fritidsliv. Vi erbjud-
er bra kommunal service, ett varie-
rat och attraktivt boende samt goda 
livsmiljöer.”

2.
”Vi värnar det traditionella, och väl-
kom nar utveckling. Vi har ett livskraf-
tigt näringsliv som bidrar till bygdens 
utveckling och långsiktiga konkurrens-
kraft.”

3.
”Hos oss kan boende, besökare och 
företagare förverkliga sina livsdröm-
mar. Vi uppmuntrar till dialog och ett 
gott samspel. Av vår omvärld upp-
fattas vi som handlingskraftiga och 
effektiva.”

STRATEGIER

•  Stabil ekonomi.
•   Jämförelser med andra jämförbara kommuner.
•  Ökat antal internationella besökare.
•  Utveckla gränsöverskridande samarbete.
•  God planberedskap.

•  Samarbete mellan näringsliv och kommunförvaltning 
inom kompetensförsörjning.

•  Ett utvecklat samspel skola – arbetsmarknad.
•  Ett utbildningssystem som av arbetsmarknaden upp-

fattas stödja kompetensförsörjningen och som ger 
den enskilda möjligheter att etablera sig på arbets-
marknaden eller läsa vidare. 

•  Vi för en aktiv dialog med medborgare, ungdomar och 
näringsliv.

•  Främjande myndighetsutövning.
•  Utred förutsättningarna för heltidsarbete för säsongs-

arbetare.

INDIKATORER

•  Kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål.
•   Topp 100 i Svenskt Näringslivs ranking, Högre 

 medelvärde i nöjd kund-index än genomsnittet i Sveri-
ges kommuner och landstings (SKL) Insiktsmätning.

•  Årlig ökning av internationella besökare. 
•  Årligt gränsöverskridande utbyte kring bland annat de-

mokratifrågor, UF och kultur/fritid.
•  Mark- och planberedskap för minst 50 000 m² före-

tagsetableringar och för 100 bostäder.

•  Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens.
•  Etablerade och aktiva mötesplatser mellan skola och 

arbetsmarknad i syfte att förbättra matchningen.
•  Ökande andel med fullständiga betyg i grundskolan 

och gymnasieskolan, och andel som läser vidare. 

•  Forum för strukturerade dialoger med med  borgare, 
ungdomar och näringsliv.

•  Förbättrad service, tillgänglighet och bemötande.


