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Beskrivning av vision 2040
Örkelljunga kommuns vision beskriver de målområden som är viktiga att arbeta med för att
skapa ett mervärde för kommunens invånare. Dessa målområden anses vara viktiga
utvecklingsområden på lång sikt för att kommunen ska kunna konkurrera som bostadsort
med andra kommuner i regionen.
Övergripande mål
Varje målområde innehåller 1-2 övergripande mål som ska gälla för en mandatperiod. Inför
varje ny mandatperiod revideras dessa mål.
Delmål
För varje övergripande mål har det definierats mätbara delmål som ska utvärderas på
årsbasis. Delmålen kan vara formulerade i form av effekter som ska uppnås eller som
aktiviteter som ska genomföras. Delmål formulerade som aktiviteter utgår från en hypotes i
form av att ”gör vi detta” så kommer ”dessa effekter” att uppnås.
Utgångspunkten för valda delmål är att det identifierats någon typ av problem som behöver
åtgärdas. Delmålens målvärde formuleras och utvärderas på 1-årsbasis. Det innebär att
målvärdet för ett delmål kan förändras inför ett nytt verksamhetsår. Ett delmål kan även
plockas bort om delmålet inte längre anses fylla någon funktion, samtidigt som nya delmål
kan läggas till när nya problemområden identifieras.

Kommunens målområden
Natur/sjöar/turism
•

Örkelljunga kommun ska i planeringen verka för utvecklingen av turism, estetiskt
tilltalande miljöer och kommunens rekreations- och friluftsområden.

Bostäder/landsbygd/näringsliv
•

Örkelljunga kommun ska verka för att skapa attraktiva boendemiljöer för kommunens
invånare.

•

Örkelljunga kommun ska tillhandahålla god offentlig service med korta
handläggningstider och en effektiv rättssäker myndighetsutövning.

Hälsosam skola/förskola
•

Örkelljunga kommun ska verka för förbättrade studieresultat och mer jämlika
förutsättningar för kommunens invånare.

•

Örkelljunga kommun ska verka för en skola/förskola som skapar förutsättningar för en
god hälsa för kommunens invånare.

Ekonomi
•

Örkelljunga kommun ska ha en ekonomi i balans och hög grad av finansiell stabilitet.

Målområde: Natur/sjöar/turism
Mål 1. Örkelljunga kommun ska i planeringen verka för utveckling av turism,
estetiskt tilltalande miljöer och kommunens rekreations- och friluftsområden.

Delmål: (ska målsättas och mätas på årsbasis)
➢ Antalet gästnätter i kommunen ska öka (Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping
och kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter). Mäts via Visit
Skåne.

Målområde: Bostäder/landsbygd/näringsliv
Mål 2. Örkelljunga kommun ska verka för att skapa attraktiva boendemiljöer
för kommunens invånare.
Delmål: (ska målsättas och mätas på årsbasis).
➢ Under 2021 ska en E-tjänst för digital ansökan av bygglov lanseras.
Delmål: NKI delfrågor för bygglov (ska målsättas och mätas på årsbasis)
➢ NKI ska öka för delfrågan ”Hur nöjd var du med möjligheten att använda
digitala tjänster för ditt ärende?”
➢ NKI ska öka för delfrågan ”Hur nöjd var du med vår skriftliga information
(beslut och övrig information om ditt ärende)?
➢ NKI ska öka för delfrågan ”Hur nöjd var du med informationen på vår
webbplats?”

Målområde: Bostäder/landsbygd/näringsliv

Mål 3. Örkelljunga kommun ska tillhandahålla god offentlig service med
korta handläggningstider och en effektiv rättsäker myndighetsutövning.

Delmål: NKI totalt (ska målsättas och mätas på årsbasis)
➢ NKI (insikt) aggregerat för Företag totalt, ska öka jämfört med föregående år.
➢ NKI (insikt) för Bygglov- totalt, ska öka jämfört med föregående år.
➢ NKI (insikt) för miljö- och hälsoskydd - totalt, ska öka jämfört med föregående
år.
➢ NKI (insikt) livsmedelskontroll - totalt, ska öka jämfört med föregående år.

Målområde: Hälsosam skola/förskola

Mål 4. Örkelljunga kommun ska verka för förbättrade studieresultat och
mer jämlika förutsättningar för kommunens invånare.
Delmål: (ska målsättas och mätas på årsbasis)
➢ Elevernas läsförståelse ska förbättras jämfört med föregående år.
➢ Närvaron i skolan ska öka jämfört med föregående år.
➢ Barn och ungas delaktighet i socialtjänstens utredningar ska öka jämfört med
föregående år.
➢ Högre andel vuxna med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under
2021 jämfört med föregående år.

Målområde: Hälsosam skola/förskola

Mål 5. Örkelljunga kommun ska verka för en skola/förskola som skapar
förutsättningar för en god hälsa för kommunens invånare.
Delmål: (ska målsättas och mätas på årsbasis)
➢ Barn och ungas fysiska aktivitet ska öka jämfört med föregående år.

Målområde: Ekonomi

Mål 6. Örkelljunga kommun ska ha en ekonomi i balans och hög grad av
finansiell stabilitet .
Delmål: (ska målsättas och mätas på årsbasis)
➢ Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB skall under varje given treårsperiod sträva efter
en vinstmarginal på lägst 3 % räknat på resultatet efter finansiella intäkter och
kostnader.
➢ Örkelljungabostäder AB skall under varje given treårsperiod sträva efter en
vinstmarginal på lägst 3 % räknat på resultatet efter finansiella intäkter och
kostnader.
➢ Kommunförvaltningen ska generera lägst 1,0 procent i resultat av
skatteintäkterna och de generella statsbidragen
➢ Kommunförvaltningens soliditeten ska lägst vara 60 procent, beräknad enligt
blandmodellen.

