
 
 

 

Arbetsmarknad 

Bakgrund 
Att ha ett arbete att gå till ger invånare en känsla av tillhörighet och en självbestämmande 
rätt över vardagen. Alla kommuninvånare ska ha ges möjligheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden och ha förutsättningar till ett hållbart arbetsliv. En inkluderande 
arbetsmarknad ger hög sysselsättningsgrad för hela kommunens befolkning, lågt behov av 
försörjningsstöd på grund av arbetslöshet samt en god kompetensförsörjning för 
arbetsgivare. 

I Kristianstad har vi en styrka i vår branschbredd, vilket gör att våra medborgare har 
möjlighet att komma in på arbetsmarknaden med olika typer av erfarenheter och 
kompetenser, samtidigt som arbetsmarknaden blir mindre sårbar. Kommun och näringsliv 
engagerar sig gemensamt med akademin och civilsamhället för att vår kommun ska växa 
och skapa goda förutsättningar för företag och ge medborgarna möjlighet till delaktighet i 
samhällsliv och arbetsliv. Det skapar en hållbar arbetsmarknad. 

En viktig del är ständigt förbättra vårt företagsklimat genom god samverkan och dialog. 
Här kan vi som medarbetare göra skillnad, till exempel genom att verka för god 
företagsservice och genom att visa upp vår arbetsplats genom att erbjuda praktikplatser. 
Det lokala näringslivet och Kristianstads kommunkoncern som arbetsgivare ska så långt 
det är möjligt kunna hitta den kompetens man söker hos kommunens medborgare med 
hjälp av utbildning och kompetenshöjande insatser. Som komplement ska 
kommunkoncernen verka för goda pendlingsmöjligheter samt digital infrastruktur för 
arbete och studier. Vi ska verka för att befintliga företag ska kunna växa och utveckla sina 
verksamheter, för att fler invånare startar företag och för fler nyetableringar.  

Mål 
Kristianstads kommun har en bred, hållbar och tillgänglig arbetsmarknad som möter 
morgondagens utmaningar. 

Resultatindikatorer 
Kommunens invånares uppfattning att ha ett arbete inom rimligt avstånd från där man 
bor mäts av SCB. Att våra medborgare känner att det finns möjligheter till arbete och att 
infrastrukturen finns, gäller både vägar, allmänna kommunikations möjligheter och 
fiberutbyggnad.  

Nöjd kund index är ett index för kundnöjdhet, det vill säga företagarnas nöjdhet med 
kommunernas myndighetsutövning. Företagare får i en undersökning bedöma vår service 
och effektivitet inom våra myndighetsområden brandskydd, bygglov, markupplåtelse, 
miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd samt upphandling. 
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Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller 
information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 
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