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A different Kinda life

Antalet invånare har
ökat
Större kommun –
kommunsammanslagning

Tydlighet i kontaktvägar

Bästa
skolan

En väg in till kommunen
Företagslots

Hög kvalitet och effektivitet
Ett tydligt mål för kommunen och
näringslivet

Bästa
God kännedom om
omsorgen
kommunen och vice
versa
Tjänstepersoner
känner till företagen

Fungerande boende samhällen

Samverkan
med villor, bostadsrätter,
mellan
hyresrätter - ligger i framkant av
kommuner
behovet Byggbar
Enkel dialog och enkelhet
Exploaterbar mark
Bra dialog
plan gällande
mark Tydlig
Dialogen mellan politiker
tomter för både
Tjänstepersoner har lärt sig
Många och attraktiva
Bra
och företag är på topp
industri och bostäder
företagens språk
kommunikationer/
tomter för både företag
Regelbundna
Boenden för
pendling
Fantastisk
och privatpersoner
Tydlig kommunikation besök fr politiker hemsida
Aktuella 60+
Attraktiv
mellan kommunen och
Lokal plattform där kommun, planer
Företagen behöver inte
boendekom
företagarna
civilsamhället och företag
söka upp information –
mun i alla
arbetar aktivt tillsammans
kommunen
skickar
ut
delar
Alla har bredband
Företagsgrupp med
Miljö del av
tjänstepersoner, politiker, företag
och bra
Enklare upphandling
Hög närvaro av lokalpolisen
mobiltäckning.
upphandlingStruktur och
Vi importerar
Omsättning för företag mindre
inte utan
överlämning vid
än 10 anställda har ökat med
använder lokala
personalskifte
150%, Export och
Samma tjänstepersoner som
företag
företagsinvesteringar har ökat 2020
Fler företag med gröna
Stora företag har
näringar
Kommunen drivs som ett företag
etablerats
Alla tillhör Kinda
ej uppdelat
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Återuppta Kindaambassadörer

Inte höja skatten för mkt

Mod

Öka verksamhet för
ungdomar

Bättre upphandlingar Utbyggnad
bredband/fiber
Starta företagsgrupp –
Bygga ut bredband
Säker el
likt Ydre
Byggråd. Företagsgrupp med
politiker och tjänstepersoner
Kontinuitet på Kontinuitet
personal Utveckling av intern
Egen näringslivkompetens

personal

Tydlig näringslivsansvarig – en väg in
En väg in

Frukostmöten
Starta
dialogen

Ny hemsida som
är sökbar och
tydlig

Tillsammans med civilsamhället

Bra dialog
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Arbeta för
kommunsammanslagning
Kommunicera över länsgränser för
fungerande kommunikationer i hela
kommun

Jobba nära hjärtat Linköping

Beslut om förbifart
Vackra trygga boenden i hela kommunen eller ej
Bygga lägenheter

Kinda Hus bygger i Kisa och Horn

Förbereda för nya bostäder och
företagsetableringar
Fokus
Planlägga
byggande –
villor och
Mark med
hyresrätter
Utöka markreserven
sjöutsikt
Köp av mark markreserv

Förvärva mark –
Industri och
bostad

Öka inflödet av/minska
utflödet av
Eliminera befintliga hinder
framgångsrika
– byråkrati, tomter,
entreprenörer
bredband
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Service och bemötande
Politiker och tjänstepersoner

Företagen

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enklare beslutsvägar
Snabbare beslut
Kommunikation och dialog
Dialog och samarbete
Närvarande och pålästa
Rätt personer
Tydlighet kring vem man ska nå –
företagslots och näringslivsaktör
En väg in – företagslots
Uppföljning och återkoppling
Bättre tidsplan - tid för
handläggningstid
Bekräftelse på inkommande
Starka politiker
Vi drar åt samma håll
Sätter mål och genomför dem
Klara mål
Långsiktighet
Efterfrågar vad företagen vill ha
Våga fråga andra

• Dialog
• Kunskapsöverföring

•
•
•
•

Tydlig med vad man vill ha
Konstruktiva lösningar/förslag
Återkommande dialog
Snabba svar
Svarar på kommunens frågor
Rimliga förväntningar
Vad kan förväntas av tjänsteperson
Få hjälp att göra rätt
Utbildning/fortbildning vilja att förstå
Bättre förutsättningar för att utvecklas i
kommunen
Bor fler i kommunen – lättare att hitta personal
En väg in
Klara av det moderna samhället
Företagen stannar kvar
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Politiker och tjänstepersoner

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Färre vid företagsbesök men fler
Större dialogruta
Bättre och tydlig kommunikation och rutiner
Snabbare återkoppling
Snabba handläggningstider
Klar målsättning vad man vill
Rätt motpart inom kommunen
Målsättning och tydlighet
Långsiktighet i beslut
Tydligt uppdrag
Det behövs ibland snabba beslut
Service
Aktiv rådgivning
Lösningsorienterat
Kontinuitet – tjänstepersoner
Behållit tjänstepersoner – rätt personer
Intresserade och utvecklingsbenägna
politiker
Näringslivsråd/remissinstans
Företagsgrupp (likt den i Ydre)
Företagslots
Rätt personer – näringslivsråd,
tjänstepersoner
Samsyn
Tillitsbaserat ledarskap
Kan företagens språk

Dialog

Företagen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nätverkande/företagsråd
Delta vid dialog
Sett möjligheterna
Mindre problematiska
Rätt förväntningar på kommunen
Företagen vet var man ska vända sig
Aktuella planer finns
Kommunen har blivit uppdaterade
med företagens planer
Mer aktiva i debatter
Återkommande besök av
kommunen
Kontaktperson – en väg in
Positiv entreprenörs- och
framtidsanda
Enkelhet att bo och driva företag i
Kinda
En bra fungerande bank
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Nästa steg
- Utifrån workshopens resultat arbeta vidare med hur vi ska utveckla
näringslivsarbetet i kommunen
- Bjuda in till fortsättning för att tillsammans med företagen skapa ett
livskraftigt näringsliv
- Arbeta aktivt utifrån Utveckling Kinda och kommunfullmäktiges satta mål
för mandatperioden.
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