Koalition för Kinda
Tillsammans har Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Landsbygdspartiet Oberoende
kommit överens om att styra Kinda kommun i ett majoritetssamarbete mandatperioden 2019-2022.
Vårt samarbete baseras på kommunens värdegrund, framåtanda, ansvarskänsla och dialog, för att
därigenom aktivt eftersträva samarbete, respekt, och glädje i såväl förvaltningarnas och nämndernas
arbete som i den service och myndighetsutövning vi utövar för alla i Kinda; medborgare, näringsliv
och besökare.
Vår intention är att Kinda, om fyra år, ska vara en plats där:
• alla medborgare känner att de får god service och har en stor tilltro till kommunen
• alla känner sig trygga att bo, leva och arbeta
• många fler vill bo och arbeta
Därför vill vi initialt lägga fokus på att:
• den kommunala organisationen ska vara serviceinriktad och med värdegrunden som
utgångspunkt alltid sätta medborgare, näringsliv och besökare i centrum
• etablera tydligare kommunikationsvägar som samtidigt bjuder in till delaktighet för alla i
Kinda som kommer i kontakt med våra verksamheter
Av ovanstående anledningar kommer vi direkt när vi tillträtt, i samråd med förvaltningarna, ta fram
ett antal direktiv till den kommunala organisationen. Nedan presenteras några av de frågor som
koalitionen hoppas kunna förverkliga under mandatperioden.
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Dialog
Dialog ger förutsättningar för kvalitativ och hållbar verksamhet genom långsiktiga beslut

Exempelvis: Genomföra våra planer för ökad medborgardialog

Digitalisering
Ökar våra förutsättningar att hantera framtida utmaningar inom kompetensområdet

Exempelvis: Automatisering och förenkling av processer både internt och externt

Detaljplaner
Sätta fokus på hur vi vill att våra orter ska utvecklas på lång sikt

Exempelvis: Förverkliga översiktsplanerna för Rimforsa, Kisa och Horn. Aktualisera och där möjligt utöka LISplaner. Arbeta med infrastruktur och kommunikationer.

Delaktighet
Ger bred förankring och förutsättningar för långsiktighet

Exempelvis: Inkluderingsarbete och att ge så många som möjligt förutsättningar att delta i det politiska arbetet
och att påverka samhällets riktning. Samverkan. Förankring av politisk vilja med den kommunala förvaltningen
och andra organisationer. Lokalproducerat i kommunens skolor och äldreboenden.

Detta är vår viljeinriktning och visar att vårt tillträde innebär en politisk nystart för kommunen som
bygger vidare på goda initiativ som påbörjats under innevarande mandatperiod.
En mer detaljerad sammanställning uppdelad på styrelse och nämnder presenteras löpande under
mandatperiodens första månader.

