
  
 
 
  

Politisk plattform för Kinda 2023-2026 
Plattform för majoritetssamarbete mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. 

Det politiska arbetet ska präglas av stabilitet, långsiktighet och flexibilitet. Majoriteten ska visa 
öppenhet och söka dialog och samverkan med medborgare, näringsliv, föreningar, media, universitet 
samt regionala och nationella myndigheter. Samarbetet med den politiska oppositionen ska vara 
öppet och kompromissinriktat för att kunna ta långsiktigt förankrade beslut med Kindas bästa för 
ögonen. Vårt övergripande syfte är att Sjöriket Kinda ska bli en mer hållbar, tryggare och attraktivare 
kommun för medborgare, medarbetare, näringslivet och besökare. 

Majoritetssamarbetet ska genomsyras av ömsesidig respekt, förtroende och öppenhet. 

Målsättning 
Det övergripande målet med samarbetet mellan partierna är att gemensamt skapa en långsiktig 
stabil politisk majoritet med stark förankring i Kinda. Samarbetet ger förmåga att arbeta fram, fatta 
och genomföra viktiga beslut om den framtida utvecklingen i Kinda kommun.  

Hållbar ekonomi 
En stabil och hållbar ekonomi är en förutsättning för att uppnå de långsiktiga målen, klara de 
utmaningar som väntar och hitta utrymme för de attraktivitetshöjande satsningar som behövs. 
Samverkan med andra kommuner ska öka. I samband med strategiska beslut om ändring av 
verksamhet ska vi alltid överväga om samarbete med andra kommuner kan förbättra effektiviteten 
eller minska kostnaderna men bibehålla kvaliteten på tjänsterna som utförs. Med tillväxt i antal 
invånare får vi en stabil och hållbar ekonomi.  

Hela Sjöriket Kinda ska utvecklas 
Hela Kinda ska utvecklas utifrån de lokala förutsättningarna. Kommunal planering för mark till 
bostäder och företagsetablering i hela Kinda ska prioriteras. Handläggning av bygglov, strandskydd 
och planfrågor ska förenklas så långt möjligt som lagstiftningen tillåter. En väg in och en tydlig 
återkoppling, ska vara kommunens ledstjärna vid kontakt med medborgare, civilsamhället och 
näringslivet. Vi ska genom samverkan och samordning med civilsamhället och andra parter, utveckla 
Kinda till en attraktiv kommun. 

• Kommunen arbetar aktivt med att förverkliga förbifart Kisa 

• Vi verkar för att Östgötatrafiken och Kalmar Länstrafik samordnar sina resor över 
länsgränsen, till exempel med busslinjer mellan Kisa - Horn/Hycklinge - Vimmerby för att 
möjliggöra skolskjuts, turism och arbetspendling. 

• Verka för att utveckla Stångådalsbanan och säkra anslutning till Linköpings nya 
stationsområde. 

• Vi vill utveckla friluftslivet och ge fler människor möjligheten att ta del av vårt underbara 
Sjörike. 

• Vi vill föra dialog på medborgarnas arenor och villkor och utveckla formerna för dialog med 
våra medborgare, företag och föreningar.  

• I de processer där det är möjligt, ska vi föra en dialog med 
medborgare/näringsliv/föreningsliv tidigt i processen.  

 



  
 
 
  
Framgångsrikt näringsliv 
Samarbete med och service till kommunens näringsliv är av central betydelse och dialogen mellan 
kommunen och företagen behöver fördjupas. Genom insatser från Kinda lärcentrum ska vi stödja 
företagen vid kompetensväxling och vid behov av arbetskraft. Besöksnäringens stora 
utvecklingspotential ska tas tillvara genom strategiskt arbete inom ramen för Sjöriket Kinda, vårt 
platsvarumärke. Läget mellan Astrid Lindgrens Värld och Kolmårdens djurpark kombinerat med vårt 
vackra och öppna landskap med sjösystemet som den blå pulsådern, ger oss möjligheter att utveckla 
besöksnäringen. Bredden av företag i kommunen är en förutsättning för ett framgångsrikt näringsliv 
och en styrka vi ska ta tillvara på. Våra industrier, entreprenörer och företag ska ges förutsättningar 
till utveckling och tillväxt i sin egen takt. Här ska kommunen stötta och vara vägledande för att 
underlätta. Vi ska ha en proaktiv och positiv inställning till näringslivet och dess utveckling. 
Jordbrukets viktiga roll för att bevara vårt vackra landskap kan inte nog framhållas. Jordbruket i Kinda 
är viktigt i en orolig värld där vi i Sverige tagit beslut om att höja självförsörjningsgraden (inte bara 
som roll att bevara vårt vackra landskap). Skogen är av viktig betydelse för näringslivet och klimatet, 
skogen är grunden till många arbetstillfällen i Kinda. 

 

• Sjöriket Kinda ska utvecklas. 

• Samverkan med omkringliggande kommuner ska utvecklas, vi är en gemensam arbetskraft – 
och besöksnäringsregion, även över länsgränsen.  

• Vid upphandling ska förfrågningsunderlagen, när så är lämpligt, utformas på ett sådant sätt 
att lokala företag ges reell möjlighet att lämna anbud. 

• Ställplatser för husbilar ska möjliggöras i Kisa, Rimforsa, Horn och Björkfors. 

• Mark för industrietableringar ska säkerställas i våra tätorter. 
 

Kommunala verksamheter  
Vi ska arbeta med förebyggande arbete i alla kommunens verksamheter för att undvika större 
kostnader senare. Det ska bedrivas en aktiv samverkan mellan bildningsförvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen i arbetet med förebyggande insatser mot utanförskap. Vård- och 
omsorgsförvaltningen ska i samarbete med Region Östergötland utveckla det nya vårdcentrumet och 
implementeringen av konceptet Nära vård. Verksamheten inom Kinda lärcentrum ska i samarbete 
med Arbetsförmedling, förvaltningarna, Samordningsförbundet och arbetsmarknadens parter 
medverka till ökad sysselsättning och därmed leda till reducerade kostnader för försörjningsstöd och 
ett ökat välbefinnande för enskilda. Verksamheten med integration av nyanlända ska förbättras 
genom samordning med Kinda lärcentrum samt genom arbetsplatsförlagd svenskundervisning och 
ökade möjligheter till arbetspraktik. 

• Prioritera och öka bemanningen inom vård och omsorg för att få hållbara medarbetare och 
trygga mottagare av våra tjänster.   

• Ett funktionellt vårdcentrum etableras i Kisa i samarbete mellan Region Östergötland och 
Kinda kommun. 

• Tillagningskök ska finnas i orterna Kisa, Rimforsa och Horn. En utredning om tillagningskök i 
Horn ska göras utifrån perspektiven förskola, skola, äldreboende och krisberedskap.  



  
 
 
  

• Fritidskort för högstadie- och gymnasieungdom ska finnas att söka från sommaren 2023. Vi 
ska samtidigt aktivt påverka Region Östergötland för att skolkorten ska gälla dygnet runt 
under skolåret.  

• Ny skola ska byggas i Rimforsa. 

• Den kommunala organisationen ska präglas av serviceanda, kompetens och engagemang. 
Kommunens mest värdefulla resurs är medarbetarna. Alla anställda ska arbeta med 
utgångspunkt i värdegrunden. 

• Förvaltningarna ska uppmuntras till tidig dialog med medborgare, näringsliv och inom 
kommunens verksamheter.  

 

En hållbar framtid 
En hållbar framtid är en självklarhet i Sjöriket Kinda. Vi ska fokusera på hållbara lösningar ur 
perspektiven ekonomi, ekologi och socialt. Vi ska ge våra medborgare, näringslivet och civilsamhället 
möjlighet att ta hållbara beslut och leva ett hållbart liv.  

• Vi ska fokusera på energi, klimat och miljö, solceller ska finnas på nybyggnation och möjliga 
befintliga byggnader. Vi ska uppmuntra till solceller även för företagare och privatpersoner.  

• Vi ska arbeta med energieffektiviseringar i våra verksamheter.  

• Vi ställer oss positiva till etablering av biogasanläggningar i kommunen.  

• Vi är generellt för vindkraft. 

• Vi vill utveckla förutsättningarna för våra medborgare att leva hållbart och klimatsmart. 

• Vid detaljplanläggning av nya bostadsområden, ska behovet av gång- och cykelvägar beaktas.  

• Vi ska planlägga och bygga gång- och cykelväg Krågedal – Rimforsa Strand samt Kap Jocke – 
Värgårdsområdet. 

 

Conny Forsberg 
Socialdemokraterna 

 

Christer Segerstéen  
Moderaterna 

Lena Käcker Johansson 
Kristdemokraterna 
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