Nämndplan 2022-2023
Valnämnd

Innehållsförteckning
Nämndplan 2022-2023............................................................................................ 1
Valnämnd ..................................................................................................................................... 1

1 Ansvarsområde ............................................................................................................... 3
2 Planeringsförutsättningar .............................................................................................. 4
2.1

Omvärlden ............................................................................................................................. 4

2.2

Malung-Sälens kommun ........................................................................................................ 4

2.2.1

Organisatoriska förutsättningar och kompetensförsörjning .......................................... 4

2.2.2

Befolknings- & bebyggelseutveckling .......................................................................... 4

2.2.3

Lokalförsörjning ............................................................................................................ 4

2.2.4

Digital utveckling .......................................................................................................... 4

2.2.5

Andra händelser och beslut som påverkar ..................................................................... 4

3 Ekonomi ........................................................................................................................... 5
3.1

Driftram ................................................................................................................................. 5

3.2

Utmaningar/åtgärder utifrån budget i balans ......................................................................... 5

4 Nämndmål, indikatorer och aktiviteter ........................................................................ 6
4.1

Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun ......................................................................... 6

4.2

Utveckling och långsiktig konkurrenskraft ........................................................................... 6

4.3

Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar .......................................... 6

Sida 2 av 7

1 Ansvarsområde
Valnämnden svarar för uppgifter som enligt vallagen och annan tillämplig lagstiftning ska
fullgöras av valnämnden.
Valnämnden:
•
•
•
•

är lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige, val
till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid eventuellt förekommande
folkomröstning, omval eller extraval.
ska informera allmänheten om förestående val och folkomröstningar
i övrigt informera om väsentliga delar i den egna verksamheten.
ansvarar, under år som inte är valår, för frågor om demokrati och invånardialog.
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2 Planeringsförutsättningar
2.1 Omvärlden
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
2.2.4 Digital utveckling
•
•

Valmyndighetens nya valadministrativa IT-system kommer att stärka informations- och
IT-säkerheten
Valmyndigheten arbetar också med att inför nästkommande val (ej 2022), öka den
digitala utvecklingen genom exempelvis digitala röstkort

2.2.5 Andra händelser och beslut som påverkar
•

•

Inför de allmänna valet 2022 kommer ett förstärkt skydd för väljare att finnas. En
tydligare lagreglering kommer att tillämpas av valhemligheten, vilket innebär att varje
väljare ska vara ensam bakom en valskärm. Eventuell hjälp skall ges i första hand av
röstmottagare.
Valmyndigheten indikerar att risken för ökad påverkan i kommande val tenderar att öka
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3 Ekonomi
3.1 Driftram
Drift (tkr)
Total driftram
nämnden

År 2022

År 2023

År 2024

År 2025

-400

-110

-410

-115

3.2 Utmaningar/åtgärder utifrån budget i balans
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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.
Exempel på 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

Demokratiaktivitet
Beslutat av:
Nämnd

Mål

Aktivitet

400

Allmäna val

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.
Exempel på 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.

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.
Exempel på strategier
- Vi för en aktiv dialog med medborgare, ungdomar och näringsliv.
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- Främjande myndighetsutövning.
- Utred förutsättningarna för heltidsarbete för säsongsarbetare.
Verksamhetsmål

Indikator

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

KKIK: Förstagångsväljare som
röstade i senaste
kommunfullmäktigevalet, andel
(%)
Beslutat av:
Nämnd

Mål
77

Aktivitet
Riktad informationsträff på
Malung-Sälen gymnasieskola
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