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Det händer i Kinda
Bokslut 2017

Kommunalrådet har ordet

Den politiska majoriteten i kommunen som består av socialdemokrater, moderater samt
kristdemokrater har under 2017 fortsatt att intensivt arbeta med att skapa tillväxt och
utveckling av hela kommunen. Arbetet präglas av politisk stabilitet och med fokus på en
stark ekonomi. Den positiva utvecklingen medför att Kinda blir ännu bättre att leva och
verka i för våra medborgare och företagare.
Med glädje kan vi notera att antalet boende i
kommunen fortsätter att öka och vid årets slut
fanns 9 882 invånare i kommunen.
När tryggheten mäts i våra 290 kommuner
så hamnar Kinda som den tionde tryggaste
kommunen i Sverige, vilket är mycket
glädjande. Arbetslösheten fortsätter att sjunka
särskilt bland våra ungdomar och är nu lägst i
Östergötland. De kommunala verksamheterna
präglas genomgående av en hög kvalitet.

Den fördjupande översiktsplanen för Rimforsa
är i sitt slutskede, den kommer att ge goda
förutsättningar för bostadsbyggande och
företagande i Rimforsa.
Antalet bygglov fortsätter att ligga på en hög
nivå vilket tyder på framtidstro bland våra
medborgare och företag.
Det är en styrka för Kinda kommun att många
av besluten har kunnat ske i en bred politisk
enighet med delar av partierna i den politiska
oppositionen.
Vid mandatperiodens början enades den
politiska majoriteten om en politisk plattform
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De skatteintäkter som kommunen får fördelas på våra verksamheter. Om du betalar 100
kronor i skatt, fördelas pengarna såhär:

som beskrev vad vi ville åstadkomma. Redan nu
har vi uppnått många av dessa löften!
Utmaningar inför framtiden finns självklart!
En av dessa är som tidigare säkerställa den
långsiktiga kompetensförsörjningen för både
den egna verksamheten och för näringslivet.
Vidare hur fibrering av landsbygden ska
finansieras.
Osäkerhet råder kring framtiden för
Stångådalsbanan samt startpunkt för projektet
Förbifart Kisa.

En ny politisk- och tjänstemannaorganisation
Häri kan du läsa om ett antal slutförda och
beslutades med start den 1 januari 2018. Den
pågående projekt samt nya beslut som
nya organisationen möjliggör en ytterligare ökad
tillsammans kommer att påverka kommunen på
service till våra medborgare och näringslivet.
ett positivt sätt!
En kommunal näringslivsstrategi med följande
handlingsplaner har tagits fram i nära
samarbete med företrädare för näringslivet.
Regelbundna företagsbesök har fortsatt
under året liksom möten med företrädare för
civilsamhället i form av bland annat Leva och Bo
i Rimforsa och Attraktionskraft Kisa.

Var går våra skattepengar?

Jag vill till sist rikta ett stort tack till alla
medarbetare för väl genomfört arbete både
gentemot våra medborgare och företagare!
Tillsammans utvecklar vi Kinda!
Hans Måhagen
Kommunstyrelsens ordförande

13 kronor går till
Samhällsbyggnad,
till exempel till
sophämtning,
bygglov och
snöröjning.

44 kronor går
till bildning,
till exempel till
förskola, skola och
vuxenutbildning.

37 kronor går till
vård och omsorg,
till exempel till
särskilt boende,
försörjningsstöd
och hemtjänst.

6 kronor går till
kommunstyrelsen,
till exempel
till central
administration
och politisk
verksamhet.

Utveckling Kinda
Vision Kinda

Tillsammans uvecklar vi Kinda - en kommun
fylld av framtidstro, engagemang och närhet.
Utifrån Vision Kinda är de fyra
utvecklingsområdena framtagna.

Utvecklingsområden
God livsmiljö
Hållbar smahällsutveckling
Ett livskraftigt näringsliv
Kompetensförsörjning

Utifrån de fyra utvecklingsområdena är
kommunfullmäktiges utvecklingsmål framtagna.
Läs mer på www.kinda.se/utveckling
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Horn har fått en ny
sjukvårdsbil.

Lekplatsen vid Åsundens
strand byggs som en del i
utvecklingen av Rimforsa
och Åsundens strand.
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Fiberutbyggnaden i Kisa
tätort tar sin början och
696 (82.67%) stycken
beställer fiberanslutning
till sina fastigheter.

Bäckskolans lokaler
renoveras.
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I kommunens alla
delar genomförs flera
sommarlovsaktiviteter
med barn och ungdomar.
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Servicebyggnaden på
Hornåbergs
camping
färdigställs.
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Horns bibliotek inviger
meröppet och nu har
medborgarna tillgång
till bibliotekets lokaler
och medier 99 timmar i
veckan!
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Slöjdsalarna på
Värgårdsskolan blir
färdiga.
En ny miljötoalett
installeras i Hycklinge och
på Bjuggö.
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Amerikaveckan går av
stapeln.

Visste du att?

• Alla barn i Kinda, som ansöker om
plats, får plats på förskolan inom 4
månader.
• Våra elever som slutar nionde
klass har hög behörighet till
något nationellt program på
gymnasieskolan, 90%,
(riket 83%)
• Våra skolor har en hög andel lärare
i grundskolan med lärarlegitimation
79% (riket 72%)
• Kinda bibliotek ligger topp tre vad

gäller besök på biblioteket per
invånare samt antal lån per invånare
i Östergötland.
• Kinda räddningstjänst åkte på 146
insatser under 2017, däribland 45
IVPA-larm (I Väntan På Ambulans).
• 95% av de tillfrågade inom
hemtjänsten är sammantaget nöjda
med hemtjänsten.
• 96% av de tillfrågade på särskilda
boendena anser att de bemöts på
ett bra sätt av personalen.

Bild: Ingela Waldau-Wass
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2018
Renoveringen
av Bäckskolan
fortsätter

Allmän badplats invigs vid
Värgårds Udde.
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Ny förskola i Rimforsa

Planering och byggande av lekparker i
Horn, Hycklinge och Kisa inleds.
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Skateparken vid
Värgårdsskolan
färdigställs och
invigs.
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Byggande av LSS-boende har
inletts.
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Installation av wifi på Bergdala särskilda
boende.
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Politiska beslut under 2018
Under första halvåret av år 2018 har politiken bland annat beslutat om:

Första spadtaget för aktivitetshallen på Hackel har
tagits.

Renovering av byggnader
vid Hovby hamn.

• Utökning av vattenverk i Rimforsa
• Upphandling för räddningsstation i Kisa
• Projektering av Rimforsa skola, beräknas vara färdigbyggd år 2021.
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Hur vi vet vad medborgarna vill
Vi vill gärna att du ställer frågor och diskuterar saker med oss, på så sätt vet vi vad
medborgarna vill och du kan vara med och påverka. Politiken träffar medborgarna bland
annat genom:

Medborgarträffar

Medborgarträffar är ett forum där
medborgare har möjlighet att bjuda
in kommunala företrädare, både
tjänstemän och politiker, för att
diskutera aktuella frågor.

Sociala Medier

Vi finns idag på facebook, youtube och
instagram. Här informerar, marknadsför
och kommunicerar vi med omvärlden.

Synpunkter

Vi i Kinda kommun vill bli ännu bättre
på att ge service av hög kvalitet. Därför
vill vi gärna ha synpunkter på våra
verksamheter, allt för att bli bättre.

DU bestämmer!
I år är det val och det är du som bestämmer
vem som ska styra. Genom att rösta i valet
den 9 september är du med och påverkar
vem som ska styra Kinda kommun under åren
2018-2022.
Under året kommer det information i din
brevlåda om hur du går tillväga när du röstar.

Ansvarig utgivare: Kommunchef
Kontakt
Kinda kommun
0494-190 00
kinda@kinda.se

