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1 Ansvarsområde
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom kultur-,
biblioteks- och fritidsområdet. Nämnden ansvarar för den verksamhet som bedrivs men ansvarar
inte för drift och skötsel av lokaler eller anläggningar.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarsområde omfattar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

biblioteksservice utifrån bibliotekslagen
allmänkulturell verksamhet
kulturskola
öppen fritidsgårdsverksamhet
fritidsverksamhet
visstidsuthyrning samt bokning av kommunens lokaler och anläggningar till föreningar
och allmänheten för kultur-, idrotts- och fritidsändamål
försäljning av spårkort och gymkort
dialogen med föreningar och samarbetsorganisationer inom nämndens ansvarsområde
fördelning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbunden
utdelning av kommunens kulturpris och idrottspris
kommunens konstsamling
anordna kommunens officiella Nationaldagsfirande
årligen uppmärksamma nya svenska medborgare i kommunen

Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt spellagen gällande registeringslotterier.
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2 Planeringsförutsättningar
2.1 Omvärlden
•
•
•
•

•

•
•

•

•

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020.
Demokrati och inflytande på fritidsgårdarna och även i de delar av kommunen där
förvaltningen inte har någon fritidsgård. Förvaltningen ska möta ungdomar på deras
plattformar, exempelvis motorburen ungdom.
Bibliotekssamverkan i Dalarna.
Spontanidrott i fokus bland den yngre generationen men det finns trender i samhället med
ökat intresse för fysik aktivitet i form av friluftsaktiviteter, cykel och det gäller även
äldre. Idrotten som motionsform är en viktig faktor både i folkhälsoarbetet och för
människors välbefinnande. Ändrade levnadsvanor med bl.a. ökad andel stillasittande
aktiviteter har i en mängd rapporter lyfts fram som en fara. Motion, idrott och rekreation
är därför viktiga komponenter i ett hälsosamt liv.
Kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsområdet, med undantag av
biblioteksverksamheten, är inte reglerad enligt lag. Övrig verksamhet som bedrivs inom
kultur-och fritidsnämndens ansvarsområde, såsom tillhandahållandet av
motionsanläggningar, bidrag till föreningsliv, fritidsgårdsverksamhet och annan
ungdomsverksamhet är inte heller reglerat i nationell lagstiftning. Detta skapar
möjligheter till hög grad av kommunal styrning inom dessa områden
För att bygga ett hållbart samhälle över tid behöver förvaltningen samarbeta runt viktiga
frågor, som lyckade skolresultat, folkhälsa och ett socialt hållbart samhälle.
Kvinnor lever i genomsnitt 82,7 år i Malung-Sälens kommun Genomsnittet för Dalarna är
84,3 år. En av nycklarna till ett långt och hälsosamt liv är fysik aktivitet genom hela livet.
För att lyckas aktivera medborgarna måste det finnas ett varierat utbud och platser som
uppmanar till fysisk aktivitet. Genom att utveckla sportfältet i Malung och aktivitetsytan i
Lima till tryggare platser med fler aktiviteter når vi fler medborgare och därmed fler som
rör på sig.
Pandemin passerar snart sin tvåårsdag och har påverkat Kultur- och fritidssektorn i hög
grad under denna tid. Enligt rapporter söker sig barn- och ungdomar i större utsträckning
sig till Bris och likande organisationer för att söka stöd för sin livssituation. Avsaknaden
av fritidsgårdar och andra naturliga mötesplatser är märkbart för denna grupp och
fritidssektorn behöver ta höjd för att möta ungdomarna i denna situation.
Riksidrottsförbundet har fattat beslut om uppstartspengar till föreningslivet då man kan se
att alla åldersgrupper tappar aktiva idrottare under pandemin.
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2.2 Malung-Sälens kommun
2.2.1 Organisatoriska förutsättningar och kompetensförsörjning

2.2.2 Befolknings- & bebyggelseutveckling

Befolkningsökning +39 invånare per 31/12 2020 jämfört med 31/12 2019.
Befolkningsökning +9 invånare per 30/6 2021
2.2.3 Lokalförsörjning
Kommunstyrelsen har under hösten 2019 beslutat att en lokalförsörjningsstrategi för MalungSälens kommun för åren 2020-2030 skall utarbetas. Lokalförsörjningsstrategins intentioner skall
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därefter verkställas i praktisk handling.
För förvaltningen kan det under 2020- 2023 komma att innebära följande:
•
•
•
•
•

annan lokal för fritidsgården i Malung
en samlingslokal/möteslokal för föreningar
Jofahallen kommer att ersättas med idrottshallar på Rosengrens.
Utreda var kommunens samlingar ska placeras.
En långsiktig lösning för kulturskolans alla ämnesområden.

2.2.4 Digital utveckling
Digitaliseringen är ett ständigt pågående arbete. Att tillgängliggöra för e-tjänster för våra kunder
skapar möjligheter till rationaliseringar och kommer att kunna bidra till en ökad kundnöjdhet.
Sedan hösten 2018 är det t.ex. möjligt att anmäla sig till Kulturskolan genom ett webbaserat
formulär.
Inom området digital utveckling planeras för ett gemensamt system för biblioteken i länet. Ett
större bibliotek där alla har tillgång till all media.
Fritidsgårdarna ska arbeta i större omfattning med digitala medier eftersom det är där barn- och
ungdomar kan fångas upp på ett enkelt sätt.
Cirka 10 % av Sveriges befolkning lever i digitalt utanförskap vilket också bör beaktas i arbetet
med en fortsatt digitalisering.
2.2.5 Andra händelser och beslut som påverkar
Den 1 januari 2020 blev FNs konvention om barnets rättigheter svensk lag. Nämnden behöver
förverkliga konventionen i praktiken, nu blir kraven allt skarpare på barnrättsperspektiven, i
samtliga nämndens verksamheter. Barn och unga måste ha goda uppväxtmiljöer, i många
perspektiv. Under våren planeras en digital utbildning för hela kommunen tillsammans med
Barnombudsmannen.
Förvaltningen har i uppdrag att arbeta med övergripande folkhälsofrågor och har i uppgift att
vara kontaktytan för regionen i dessa frågor.
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3 Ekonomi
3.1 Driftram
Drift (tkr)

År 2022

År 2023

År 2024

År 2025

Total driftram
nämnden

-27 020

-27 502

-27 998

-28 502

3.2 Utmaningar/åtgärder utifrån budget i balans
För oförutsedda händelser ska 1 % reserveras ur ram som planeras inom befintlig budget.
Förvaltningen fortsätter att arbeta utifrån sina givna uppdrag med den ekonomiska ram som
tilldelats men behöver tänka efter vad gäller omfattning och ambitionsnivå.
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4 Nämndmål, indikatorer och aktiviteter
4.1 Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun
Beskrivning
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.
Strategier
- Stabil ekonomi.
- Jämförelser med andra jämförbara kommuner.
- Ökat antal internationella besökare.
- Utveckla gränsöverskridande samarbete.
- God planberedskap.
Verksamhetsmål

Indikator

Kommunfullmäktiges
fastställda finansiella mål
Beslutat av:
KF

Nämndens nettokostnad har
ett utfall inom tilldelad ram, tkr
Beslutat av:
KF

Årlig gränsöverskridande
utbyte kring bl. a.
demokratifrågor, UF och
kultur/fritid
Beslutat av:
KF

Delta i gränsöverskridande
möten, samråd och projekt i
länet och riket
Beslutat av:
Nämnd

Biblioteksverksamhet
erbjuder service och
tjänster som främjar
läsning och information,
upplysning och bildning.
Beslutat av:
Nämnd

KKIK: Lån från kommunala
bibliotek, antal/inv
Beslutat av:
Nämnd

6,3

Ökad tillgänglighet för boklån
via Bokbussen

KKIK: Aktivitetstillfällen för barn
och unga i kommunala
bibliotek, antal/1000 inv 0-20 år
Beslutat av:
Nämnd

30

Läsfrämjande aktiviteter
riktade till barn och unga.

KKIK: Fysiska besök vid
kommunala bibliotek, antal/inv
Beslutat av:
Nämnd

7

Nytt bibliotekssystem som är
en del av Dalabiblioteken.

Antal föreningsaktiviteter som
barn och ungdomar genomför
som finns registrerade hos
Riksidrottsförbundet (Rf)
Beslutat av:
Nämnd

34 000

Utökat samarbete med
idrottsföreningarna under
loven.

Antal deltagartillfällen i

14 000

God folkhälsa och mer
aktiva invånare.
Beslutat av:
Nämnd

Kulturskolan och

Mål

Aktivitet

27 020

Medverka i länets
gemensamma
bibliotekssystem
Teckna avtal mellan
kommunerna och Region
Dalarna om en Kultur- och
bildningsplan.

Öka möjlighet till
spontanidrott barn och vuxna
genom att tillskapa fler ytor
för fysisk aktivitet.
Fritidsgården möter
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Verksamhetsmål

Indikator

fritidsgårdarna erbjuder
kommunens barn och unga
en meningsfull fritid av hög
kvalitet.
Beslutat av:
Nämnd

fritidsgårdsverksamhet (ej
unika individer)
Beslutat av:
Nämnd

Mål

Aktivitet
ungdomarna i alla tre större
samhällen, Lima, Malung och
Sälen.

Nöjda besökare med inflytande
och delaktighet på
fritidsgårdar, andel (%)
Beslutat av:
Nämnd

92 %

Ökad demokrati genom
dialog

KKIK: Elever i musik- eller
kulturskola, 6-19 år, andel (%)
Beslutat av:
Nämnd

18,8 %

Ständigt arbete med att
anpassa efterfrågan.

Elever med utländsk bakgrund
i Kulturskolan
Beslutat av:
Nämnd

11 %

Erbjuda tidig introduktion av
Kulturskolan för barn med
utländsk bakgrund.
Översätt hemsidan på fler
språk.

4.2 Utveckling och långsiktig konkurrenskraft
Beskrivning
Vi värnar det traditionella, och välkomnar utveckling. Vi har ett livskraftigt näringsliv som
bidrar till bygdens utveckling och långsiktiga konkurrenskraft.
Strategier
- Samarbete mellan näringsliv och kommunförvaltning inom kompetensförsörjning.
- Ett utvecklat samspel skola – arbetsmarknad.
- Ett utbildningssystem som av arbetsmarknaden uppfattas stödja kompetensförsörjningen och
som ger den enskilda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden eller läsa vidare.
Verksamhetsmål

Indikator

Tillgång till arbetskraft med
relevant kompetens
Beslutat av:
KF

Sjukfrånvaro minskande mot
föregående år
Beslutat av:
KS

Mål
Minskande

Aktivitet
Systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM)

4.3 Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar
Beskrivning
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.
Strategier
- Vi för en aktiv dialog med medborgare, ungdomar och näringsliv.
- Främjande myndighetsutövning.
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- Utred förutsättningarna för heltidsarbete för säsongsarbetare.
Verksamhetsmål

Indikator

Forum för strukturerade
dialoger med medborgare,
ungdomar och näringsliv
Beslutat av:
KF

Hitta former för att gemensamt
arbeta med föreningsutveckling
Beslutat av:
Nämnd

Mål
2

Aktivitet
Inrätta en gemensam
samlingslokal för föreningar
Utveckla aktivitetsutbudet på
sportfältet i Malung.
Arbeta för att synliggöra
förvaltningens verksamheter

Förbättrad service,
tillgänglighet och
bemötande
Beslutat av:
KF

All personal inom förvaltningen
skall medvetandegöras om
barnkonventionen
Beslutat av:
KS

Ingå i arbetsgrupp för
revidering av gällande
handlingsplan "Barn- och
ungdomsplan för MalungSälens kommun"
Verksamheterna ska utbildas
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