Leveransåtaganden 2018 för
kommunstyrelsens verksamheter

Inflytande och ansvar

Beställning
Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Gullspångs kommuns
medarbetare och förtroendevalda.
Leveransåtagande KS
1. Gullspångs kommuns medborgare ska uppleva att det är lätt att
komma i kontakt med kommunens personal och uppgå till minst 6
av 10 i medborgarundersökningen som görs vartannat år.

Inflytande och ansvar
Beställning
Gullspångs kommuns verksamheter arbetar för ett hållbart samhälle
(socialt, ekologiskt och ekonomiskt).
Leveransåtagande KS
1. Andelen lokalproducerade livsmedel inom kommunens
kostverksamhet uppgår till 35%.
2. Andelen mat som lagas från grunden inom kommunens
kostverksamhet uppgår i snitt till 44% (andelen % per äldreomsorg,
grundskola och förskola särredovisas i löpande text)
3. Gullspångs kommuns medborgare som använder kollektivtrafiken
ska öka till minst 50% (mäts i medborgarundersökningen som görs
vartannat år).
4. 100 % av de leasingbilar som finns inom verksamheterna ska vara
miljöbilsklassade.

Samhälle och näringsliv

Beställning
Gullspångs kommun erbjuder attraktiva miljöer för näringsverksamhet,
boende, rekreation och möten.
Leveransåtagande KS
1. I Gullspångs kommun tillhandahålls minst 30 hektar tillgänglig
detaljplanerad mark för näringsverksamhet och minst 30 tomter för
bostadsändamål.
2. Medborgare som upplever att det är lätt att hitta bra boende i
kommunen uppgår till minst 6 av 10. (Mäts i
medborgarundersökningen som görs vartannat år.)
3. Medborgare som har möjlighet att kunna utöva fritidsintressen,
t ex sport, kultur, friluftsliv och föreningsliv uppgår till minst 6.5 av 10
(Mäts i medborgarsökning som görs en gång vartannat år.)

Samhälle och näringsliv

Beställning
Gullspångs kommun - en möjliggörare för fler företag som vill, kan och
vågar.
Leveransåtagande KS
1. Företagarnas sammanfattande omdöme om näringslivsklimatet i
kommunen ökar till minst 3.5 i Svenskt Näringslivs enkät.

Samhälle och näringsliv

Beställning
Gullspångs kommun, tillsammans med föreningsliv och näringsliv,
tillhandahåller kompetensutvecklande åtgärder som bidrar till såväl
individens som företagens och kommunens utveckling.
Leveransåtagande KS
1. Gullspångs kommun erbjuder insatser som underlättar individens
möjligheter på arbetsmarknaden och som bidrar till
arbetsmarknadens rekryteringsbehov. Så att medborgarnas
egenförsörjning ökar till 85%.
2. 100 % av vuxenutbildningens elever ska uppnå minst godkänt
resultat.

Gullspångs kommun – värt ett besök

Beställning
Samverkan mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet ska öka i
syfte att utveckla/öka besöksnäringen.
Leveransåtagande KS
1. Antalet gästnätter ska öka med 5 % per år enligt SCB:s statistik
(hotell, stugbyar och vandrarhem + camping och ställplatser).

Goda ambassadörer
Beställning
Kommunens invånare och företagare är nöjda med verksamheternas
kvalitet, bemötande och service. De känner sig delaktiga och är stolta
över platsen de bor på och verkar i.
Leveransåtagande KS
1. Medborgare som kan rekommendera vänner och bekanta att flytta
till kommunen uppgår till minst 7.0 av 10. (Mäts i
medborgarundersökningen som görs vartannat år.)

Att vara medarbetare i Gullspångs kommun

Beställning
Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare.
Leveransåtagande KS
1. Minst 80% av medarbetarna kan rekommendera vänner och
bekanta att söka anställning hos Gullspångs kommun. (Mäts i
medarbetarundersökning som görs vartannat år.)

