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Utveckling Kinda beskriver Vision Kinda och politiskt prioriterade
utvecklingsområden med tillhörande kommunfullmäktige mål. Dokumentet
är antaget av kommunfullmäktige 2015-11-30 §96 och revideras varje
mandatperiod.
Här fastställs den politiska viljan för mandatperioden. Målen adresseras
till en eller flera nämnder. Till varje mål fastställs indikatorer med målnivå.
Detta för att kunna mäta, följa upp och analysera resultatet.

I Kinda kommun arbetar vi efter värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla
och dialog. Den är även en del av Utveckling Kinda.
”Den kommunala organisationen ska präglas av serviceanda, kompetens
och engagemang. Kommunens mest värdefulla resurs är medarbetarna.
Alla anställda ska arbeta med utgångspunkt i värdegrunden.
Genom utveckling av formerna för den politiska organisationen och
medborgardialogen vill vi värna demokrati och alla människors lika värde.
• Åtgärder för att minska sjuktal och förbättra trivseln på arbetsplatsen.
• Kommunens kompetens inom utveckling och projektledning ska utredas.
• Utveckla formerna för dialog med kommunmedborgarna.
• Utveckla servicegraden i den kommunala organisationen.”
			
		(utdrag ur den politiska plattformen för majoriteten 2014-2018)

Vision
Kinda
Tillsammans utvecklar vi Kinda

– en kommun fylld av framtidstro, engagemang och närhet

Framtidstro och engagemang

Närhet till naturen, staden, och varandra gör
Genom den kraft och det engagemang som finns Kinda till en attraktiv kommun.
Kindas invånare, både unga och gamla, är trygga
hos Kindas befolkning skapar vi tillsammans en
i sin vardag. Det finns service tillgänglig på
attraktiv kommun att bo och verka i.
Näringslivet är baserat på en mångsidig struktur rimligt avstånd under livets olika skeden.
Kindas starka nätverk är en resurs.
och ger arbetstillfällen i kommunen.
Vi har snabba kommunikationer, både inom
Vår skola ger våra ungdomar en god grund att
kommunen och med omvärlden, som ger
stå på.
möjlighet att bo och verka i en större region.
Vi har en levande landsbygd.
Vi har identitet och vi-känsla, som varje Kindabo
Framtidstro, engagemang och närhet bygger
med stolthet kan stå för.
på god livsmiljö, hållbar samhällsutveckling,
Närhet
livskraftigt näringsliv och kompetensförsörjning.
Kindas småskalighet ger överblickbara
sammanhang. Enskildhet, ro och ett varierat
Utifrån Vision Kinda är de fyra
boende kan kombineras med stadens puls.
utvecklingsområdena framtagna.
Vi har närhet till kommunal och kommersiell
service.

Utvecklingsområden
God livsmiljö

Vi ska lyfta fram Kinda för dess specifika
kvaliteter och Kinda ska vara lockande för
medborgare, företagande och besökare. En god
livsmiljö bygger på:
• Trygghet, delaktighet och hög kvalitet på
social omsorg och skola.
• Tilltalande och lättillgängliga närmiljöer.
• En bredd av tillgängliga och attraktiva
boendeformer.
• Gemensamma mötesplatser i kommunens
alla delar.
• Kultur- och naturmiljöer för rekreation och
turism.
• En miljö som är välkomnande och
inkluderande för alla.

Hållbar samhällsutveckling

Nästa generation ska inte belastas för den
verksamhet som bedrivs idag. En hållbar
samhällsutveckling är en förutsättning för att
hela Kinda ska utvecklas. Detta vill vi uppnå
genom:
• Effektivt resursutnyttjande som präglas av
god långsiktig ekonomisk hushållning.
• Verksamhet som präglas av ett
helhetsperspektiv och som utvecklas utifrån
medborgarnas behov.
• Samverkan, både inom och utom
kommunen.
• En hållbar energiförsörjning och minimering
av miljöbelastning.
• God kommunikation och infrastruktur.

Ett livskraftigt näringsliv

Entreprenörsandan är en av Kindas starka
tillgångar. Ett livskraftigt näringsliv är en central
byggsten i Kindas utveckling. Därför är det
viktigt med:
• Goda möjligheter för etablering och tillväxt.
• God kommunal service.
• Ett näringsliv med mångsidig struktur,
som är långsiktigt hållbart och som ger
arbetstillfällen i kommunen.
• En företagsvänlig kommun.

Kompetensförsörjning

Utbildning är en av de viktigaste långsiktiga
insatserna för samhällelig utveckling. Kinda
ska stärka medborgares och medarbetares
möjlighet till hög livskvalitet och personlig
utveckling. Vårt fokus är:
• Hög kunskapsnivå genom kvalitativ
verksamhet inom barnomsorg, skola och
vuxenutbildning.
• Möjlighet till att främja livslångt lärande och
utveckling.
• Attraktiv arbetsplats med stolta
medarbetare.
Utifrån de fyra utvecklingsområdena är
kommunfullmäktiges utvecklingsmål framtagna.

Kommunfullmäktiges mål

Kinda kommun ska främja
sysselsättningen främst med fokus på
unga

Andel företag som upplever ett gott
bemötande i kontakt med kommunen
ska öka

Kinda kommun ska ha en effektiv
kärnverksamhet med hög kvalitet och
goda resultat

Kinda kommun ska aktivt arbeta med att
minska miljöbelastningen

Samordningsansvar: KS
Adressering: KS, BUN, SN
Indikatorer:
• Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel
(%) av befolkningen
• Andel av befolkningen som någon
gång under året erhållit ekonomiskt
bistånd/försörjningsstöd (exkl.
introduktionsersättning)

Samordningsansvar: BUN, SN
Adressering: Samtliga nämnder
Indikatorer:
• Nationella prov åk 3 , SV, Sv2 och MA, andel
(%)
• Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning
inom 4 år inkl. IV andel %
• Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett
år efter avslutad utredning eller insats, andel
(%)
• Personalkontinuitet, antal personal som en
hemtjänsttagare möter under 14 dagar

Samordningsansvar: KS
Adressering: Samtliga nämnder
Indikatorer:
• Servicemätning av kommunens
myndighetsutövande gentemot företag,
betygsindex, nöjd-kund-index, NKI.
• Insikt, SKL (nationellt mål genomsnitt 75)
• Svenskt Näringslivs rankning av
företagsklimat

Samordningsansvar: KS
Adressering: Samtliga nämnder
Indikatorer:
• Utsläpp av växthusgaser inom kommunens
gränser, ton CO2-ekv/inv
• Antal påstigande i kollektivtrafiken Kisa-Lkpg
Östgötatrafiken

Andel som upplever engagemang, demokrati
och inflytande ska öka

Samordningsansvar: KS
Adressering: Indikatorer: Samtliga nämnder
Medborgare
• Nöjd Inflytande-Index - Helheten
• Nöjd Inflytande-Index - Påverkan
• Antal inkomna synpunkter
Medarbetare
• Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen
- Totalindex
• Sjukfrånvaro

Kinda kommun ska ha attraktiva och trygga
närmiljöer
Samordningsansvar: KS
Adressering: KS
Indikatorer:
• Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar
• Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar
• Nöjd Region-Index - Trygghet

Kinda kommun ska erbjuda förutsättningar
för varierat och attraktivt boende i Rimforsa
Samordningsansvar: KS
Adressering: KS
Indikatorer
• Det ska finnas detaljplaner som möjliggör olika
upplåtelseformer i Rimforsa.
• Antal invånare i Rimforsa (per 31/12)
•

Andel kommunägd tätortsnära mark i
Rimforsa ska öka

Samordningsansvar: KS
Adressering: KS
Indikatorer:
• Andel tätortsnära mark för boende och industri i
Rimforsa som kommunen äger
Samordningsansvar: Ansvar för att arbetet med målet samordnas
inom kommunen. Ansvar för en samlad analys och uppföljning.
Adressering: Anger vem/vilka som ska arbeta med målet/målen.
Ansvara för att aktivt arbeta med att bidra till måluppfyllelsen.
Ansvar för att samverka med övriga nämnder.

Tillsammans utvecklar vi Kinda
– en kommun fylld av framtidstro,
engagemang och närhet.

För mer information kontakta Jennie Blomberg,
0494-190 02, jennie.blomberg@kinda.se

