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Vision Kinda 

Tillsammans utvecklar vi Kinda 

-en hållbar kommun fylld av framtidstro, engagemang och närhet! 
 

En hållbar kommun 
Kinda kommun ska vara en hållbar kommun där medborgare, näringsliv och naturresurser utvecklas på 

ett långsiktigt hållbart sätt. Vi ska använda våra resurser så att kommande generationer 
får minst lika goda förutsättningar som vi har idag. 

 
Framtidstro och engagemang 

Genom den framtidstro och engagemang som finns hos Kindas medborgare och näringsliv skapar vi 
tillsammans en attraktiv kommun att leva, besöka och verka i. 

 

Närhet 
I Kinda är det nära. Enskildhet, ro och ett varierat boende kan kombineras med stadens puls. 

Vi har närhet till kommunal och kommersiell service. 
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Agenda 2030 

FN:s definition av hållbar utveckling:  

En hållbar utveckling är en 

utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjlighet 

att tillfredsställa sina behov.  

I begreppet hållbar utveckling 

integreras de tre dimensionerna av 

hållbarhet:  

social, ekonomisk och ekologisk. 
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God livsmiljö - Social hållbarhet  
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”Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och 
jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv 
med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.  
Ett samhälle med hög tolerans där människors lika 
värde står i centrum, vilket kräver att människor 
känner tillit och förtroende till varandra och är 
delaktiga i samhällsutvecklingen”.  
 
SKL och Folkhälsomyndighetens definition i Mötesplats social hållbarhet  
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Hög 
livskvalitet 

Jämlikhet 
Ökad 

trygghet och 
delaktighet 

Nytänkande 
och 

innovation 

Tillgänglighet 
och varierat 

boende 

Strategi God livsmiljö 
Strategiska inriktningar som bidrar till en god livsmiljö 

Kommunfullmäktiges mål inom God livsmiljö 
• Kinda ska vara en attraktiv plats att leva, besöka och verka i 
• Kinda ska vara jämlikt och inkluderande 
• Kindas medborgare, föreningar, organisationer och näringsliv ska 

ha möjlighet att vara delaktiga i att utforma samhället 
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Lägesuppdatering 
utifrån aktuella indikatorer 
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 Antal invånare totalt   Befolkningsutveckling 
    
 2017=9882  2018=9915  2019=9940 
 KF Målvärde 2023=10150 
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Medborgarnas uppfattning om kommunen som en plats att bo och leva på 
 
Kinda 2017=60   2019=60  KF Målvärde 2023=bättre än snittet 
 
2019 Nöjd Region-Index – Helheten Kommunens Nöjd-Regionindex, skala 0-100.  
Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?", "Hur väl uppfyller din 
kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på?" och "Föreställ dig en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur 
nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. 
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Placering i öppna jämförelser ”Trygghet och säkerhet”  
 
2019 Nöjd Region-Index – Trygghet. Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, skala 0-100. Utgår 
från frågorna: <"Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?",< "Hur ser du på hur 
trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel?" och <"Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna 
dig mot inbrott i hemmet?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. 
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Ungdomar i årskurs 8 som känner sig trygga 

  

     % 
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     % 
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97 
  

  

89 
 

  

  

  

  Källa: Om mig - Östergötlands länsgemensamma webbenkät om ungdomars hälsa och livsstil  2019 
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Ungdomar i årskurs 8 som trivs med fritiden 

Tjej 93 %  
 
   
Kille 98 % 
 
 

Källa: Om mig - Östergötlands länsgemensamma webbenkät om ungdomars hälsa och livsstil 2019  
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14 

 

Ungdomars vanligaste tankar om hur de kan förbättra sin hälsa är att de ska sova mer, äta bättre, träna 

och aktivera sig. De vill också våga vara sig själva och förbättra sitt självförtroende. Killar vill ägna telefon 

och dator mindre tid. Tjejer önskar generellt mindre skolstress och någon att anförtro sig till.  

         

  

Självskattad hälsa 
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04. Elever som tycker att hälsan är bra eller mycket bra

Källa: Om mig - Östergötlands länsgemensamma webbenkät om ungdomars hälsa och livsstil 2019  

Kinda 70% 

Kinda 81% 
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 Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesutbildning 
 
Kinda 2017=87,1% 2018=83,8%  2019=81,8% KF Målvärde 2023=100% 
 
 
2019 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%).  
Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått 
betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha 
gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och 
matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram t.o.m. 2011 krävdes godkända betyg i svenska eller 
svenska som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet till gymnasiet. Uppgiften avser elever 
folkbokförda i kommunen. Elever med okänd bakgrund ingår inte. Uppgiften avser läsår. Källa: SCB och Skolverket. 
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Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor, andel (%), 2019 
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Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (efter 90 dagar) 
 
Kinda 2016=16%  2017=26%  2018=36%  2019=23%         KF Målvärde 2023=bättre än riket  
 
 
2019 Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) 
Andel i procent som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera. Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i 
arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 
månader där Svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. Arbetsförmedlingen 
är ansvariga för etableringsuppdraget. Status efter 90 dagar bland de som lämnat etableringsuppdraget. I arbete omfattas arbete utan 
stöd, nystartsjobb, extratjänster och arbete med stöd. I studier räknas de som studerar på den utbildning som berättigar studiemedel. En 
viss underteckning kan förekomma på studier p.g.a. av eftersläpning i registrering hos Arbetsförmedlingen. Kommuntillhörighet ges 
utifrån folkbokföringsstatus, i december månad. Källa: SCB. 
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Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel (%) 
 
Kinda 2017=86% 2018=89%      2019=76% 
 
2019 Andel (%) vuxna personer som inte återkommit till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjningsstöd. 
Återaktualisering avser endast formell ansökan. Avser försörjningsstöd som avslutades första halvåret år T-1. Källa: Egen 
undersökning i kommunen/Kolada 
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Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande 
 
Kinda 2017=39  2019=35 KF Målvärde 2023=bättre än snittet  

 
2019 Nöjd Inflytande-Index – Helheten. Kommunens Nöjd-Inflytandeindex, skala 0-100.  
Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och 
verksamheter?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och 
inflytande?" och "Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens 
verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din 
kommun?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. 
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Uppföljning genom 
delårsrapporter 
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Utmaningar och behov? 
Exempel på verksamheter, aktiviteter 

och insatser inom området 
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Att samordna arbetet och ta fram en handlingsplan  
med fokus Social hållbarhet – går ”hand i hand” med God livsmiljö 
 
Arbetet hösten 2019 – våren 2020: 

• Inventering – vad görs idag? 
 
• Handlingsplan – behov framåt? 
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Handlingsplan Social hållbarhet  
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2020          
Fokusområde Mål  Aktivitet  Ansvar  

Fysisk aktivitet 

Preventivt arbete ANDTS 

Integration Tillgängliggöra Kultur, fritid, natur 

Motverka utanförskap 

Jämställdhetsintegrering 

Mötesplatser för delaktighet 

Brottsförebyggande och trygghetsskapande 

Prioriterade fokusområden 
Detta är områden vi ser behov av att bevaka och sätta ljuset på samt initiera  
eventuella aktiviteter/insatser där möjlighet till lösningar identifieras. 

Revideras årligen 

Främjande 
och 

förebyggande 

Samordning 
och 

samverkan 

Kompetens-
utveckling  

och samsyn 



A different Kinda life   

Ett socialt hållbart Kinda utgår från alla människors lika värde och 
mänskliga rättigheter.  
Social hållbarhet handlar om att bygga ett jämställt och jämlikt 
samhälle där våra grundläggande behov kan tillgodoses både idag och 
i framtiden. Ett samhälle där alla känner trygghet och delaktighet och 
har inflytande i samhället och där förutsättningar finns för alla att ha 
en god hälsa och ett gott liv och känna hopp och framtidstro.  
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Framtidstro 

26 
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40. Elever som ser ganska eller mycket positivt på sin framtid

Kinda åk.8 
90% 
Tjej 83% 
Kille 97% 

Källa: Om mig - Östergötlands länsgemensamma webbenkät om ungdomars hälsa och livsstil  
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Tack! 




