RUSTADE FÖR FRAMTIDEN
LARSMO KOMMUNS STRATEGI 2019-2030

LARSMO – 365 ÖAR AV LIVSKRAFT
VISION 2030
”Larsmo är en framgångsrik och trivsam
boendekommun i en välmående region.”

SNABBA FAKTA
INVÅNARANTAL: 5521 (30.9.2020)
BOSUND: 1083
NÄS: 1071
HOLM & RISÖ: 3421
SPRÅKLIG FÖRDELNING:
Svenska 92 %
Finska 5,8 %
Övriga 2,2 %
BEFOLKNINGSSTRUKTUR:
0-14 år – 29,3 %
15-64 år – 56,3 %
> 65 år – 14,4 %
LANDAREAL: 142,45 km2
STRANDLINJE: Cirka 500 km

REDO ATT MÖTA FRAMTIDEN

.

VÅR KOMMUN har goda förutsättningar att klara framtiden. En ung befolkning och en positiv
befolkningsutveckling skapar framtidshopp.
Vi har god ekonomi, låg skatteprocent och en hög sysselsättningsgrad. Vi har engagerade förtroendevalda och en klar ledningsstruktur. I Larsmo möter du modiga, kreativa och progressiva invånare.
Hos oss är skärgården, havet och naturen alltid nära. Vi kan erbjuda utmärkta boendemiljöer med
alternativ för alla. Kommunen har ett attraktivt läge – det är lätt att komma hit, och avstånden inom
kommunen och till våra grannstäder är korta. Småskaligheten bidrar till att skapa en attraktiv
kombination av både smidighet i byråkratin och närhet till service.
Allt detta, plus ett väl utbyggt nät av skolor och daghem, ett nytt bibliotek och fina möjligheter till
idrotts- och friluftsliv gör att vi har många fördelar i kampen om nya invånare. Men samtidigt står vi
inför en framtid där kommunernas verksamhetsmiljö förändras. Osäkerheten i det nationella beslutsfattandet försvårar styrningen av verksamheten. Den växande befolkningen ställer krav på invånarnas
servicebehov, vilket skapar ökade investeringsbehov och ett stort kostnadstryck. Klimatförändringen,
nya hållbarhetskrav och globala flyktingströmmar är annat vi behöver beakta och låta oss inspireras av.
Utgående från detta har vi formulerat kommunens strategi enligt följande tre fokusområden:

VÄLMÅENDE

. RUSTADE . VÄLKOMNANDE

Det här dokumentet är en guide för dig som tjänsteman, förtroendevald och invånare. Kommunens
framgång kommer även i framtiden att bygga på vårt eget initiativtagande och aktivitet. På oss alla.

GUN KAPTÉNS
kommundirektör

VÄLMÅENDE GENOM LIVET
.

I LARSMO ÄR INVÅNAREN I FOKUS. Kärnan i vår verksamhet är engagemang och ansvar.
Det betyder att vi ska skapa möjligheter för kommuninvånarna att leva ett gott liv under alla
livsskeden. Småbarnspedagogik och grundläggande utbildning ska fortsättningsvis finnas i alla
kommundelar, och vi ska sporra till höjd utbildningsnivå.
Vi ska erbjuda ett mångsidigt utbud av boende för alla åldrar, stärka samarbetet mellan
kommunen och föreningslivet, samt skapa gemensamma mötesplatser för våra kommuninvånare.

GOTT LIV FÖR ALLA

UTBILDNING

• Engagemang med invånaren
i fokus.

• Sporra till utbildning, ”coolt med
kunskap”.

• Socialt, fysiskt och psykiskt välmående.

• Kunnig, engagerad personal.

• Beaktande av risker för utanförskap
och missbruk.

• Snabb implementering av nya
pedagogiska metoder.

• Hållbar utveckling enligt Agenda 21.

• Rätt undervisning på rätt plats
(specialbehov beaktas).

SMÅBARNSPEDAGOGIK
• Engagerat ledarskap.
• Systematisk fortbildning och
rekrytering.
• Vikariebank
tas i bruk.

IDENTITET OCH SAMHÖRIGHET
• Trivsamma mötes- och samlingsplatser i alla kommundelar.
• Natur- och kulturupplevelser för alla.
• Flerspråkigheten beaktas.

BRA BOENDE FÖR
ALLA ÅLDRAR
• Olika åldersgruppers behov beaktas.
• Mångsidigt, ändamålsenligt
och tillräckligt utbud
av bostäder.

ÖKAT SAMARBETE
MED FÖRENINGSLIVET
OCH TREDJE SEKTORN
• Systematisk kontakt och äkta
kompanjonskap med föreningarna.
• Avtalsbaserade understöd införs.

RUSTADE FÖR FRAMTIDEN
.

VI FÖRBEREDER OSS VÄL inför de förändringar som är förestående. Kommunens kontinuerligt
växande befolkning kräver ansvarstagande ledarskap och kloka beslut. Vi ska bli ännu bättre på
att förutse framtiden, beakta risker och utnyttja möjligheter. Innovativa lösningar förutsätter ett
kreativt tänkande inom hela kommunen.
Kommunens ekonomi måste vara i balans, och samhällsplaneringen ska bygga på en helhetssyn
som beaktar alla invånares behov och efterfrågan på service, livskvalitet, hållbarhet och välmående.

EKONOMI I BALANS

BEFOLKNINGSTILLVÄXT

• Verksamhetskostnader per invånare
under landets medeltal.

• Kommunen växer med cirka 60
personer per år.

• Skuldbördan per invånare överskrider
inte landets medeltal.

• Aktiv planläggning och utbyggnad av
infrastuktur som tryggar tillgången
på tomter i alla kommundelar.

• Inkomstskattesatsen ska underskrida
landets medeltal.
• Intern finansiering används för
investeringar.
• Inga kriskommunskriterier uppfylls.

• Trafiksäkerheten tryggas genom
satsning i lätta trafikleder.

HÅLLBARA ENERGI-, AVFALLSOCH TRAFIKLÖSNINGAR
• Alla kommunägda fastigheter uppvärms
med förnybar energi 2025.
• Minskning av den diffusa belastningen
på vattendrag, anslutningsgrad till
avloppsverk 85 % av bostadsbeståndet.
• Laddningsstationer och bioenergikällor tillgängliga i kommunen.
• Möjliggöra bättre användning av
kollektivtrafik.
• Kommunägda bilar
klimatsmarta 2025.

HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING SOM BYGGER
PÅ EN HELHETSSYN
• Kommunen har ambitiösa miljö-och
klimatmål för den egna verksamheten.
• Klimatförändringar beaktas vid
underhåll och byggande av fastigheter
och infrastruktur.
• Klimatrisker beaktas i planläggningen.
• Förnybara energikällor utnyttjas
bättre.
• Alla fastigheter utnyttjas effektivare.
• Hållbart resursutnyttjande
(enligt indikatorer).
• Befästa befintliga byastrukturer.

FÖRÄNDRINGAR FÖRUTSES
• Inkluderande politiskt ledarskap.
• Ansvarstagande ledarskap.
• Medarbetarengagemang på alla nivåer.
• Regionalt samarbete.

STRATEGISKA
INVESTERINGAR
• Ny enhet för småbarnspedagogik.
• Lätta trafikleder.
• Satsning på förnybara energikällor
vid fastigheterna.
• Utbyggnad av avloppsnätet till fastigheterna för att
nå klimatmålen.

NÄRINGSLIV OCH
SYSSELSÄTTNING
• Sysselsättningsgraden är bland de
10 bästa i landet.
• Tillgång på industritomter tryggas.

LIVSKVALITET OCH
VÄLBEFINNANDE
• Uppmuntra till miljövänliga val och
hållbar livsstil.
• Fortsatt satsning på rekreationsmöjligheter i Larsmo idrottspark och
i kommundelarna.
• Utveckla och synliggöra rekreationsoch kulturaktiviteter.
• En välfungerande omsorg som tar
i beaktande äldres och funktionshindrades behov och egen förmåga.
• Ett välfungerande sektoröverskridande
samarbete med Österbottens välfärdsområde inom elevvård och förebyggande arbete för alla åldersgrupper.

EFFEKTIV SERVICEPRODUKTION

• Flexibla utrymmeslösningar erbjuds.

• Nya digitala servicelösningar.

• Aktivt deltagande i regionalt samarbete
för nyetableringar och rekrytering av
arbetskraft.

• Optimal servicestruktur och välfungerande digitala plattformar.
• Innovativa, kreativa lösningar inom
alla sektorer.

VÄLKOMMEN TILL LARSMO!
.

VI SKA TA VARA PÅ de attraktionsfaktorer som väcker positiva associationer hos våra invånare
och i omvärlden. Genom att satsa mera på marknadsföring och kommunikation kan vi stärka kommunens
regionala attraktionskraft och öka inflyttningen till Larsmo. Inflyttningen möter det ökade behovet av
arbetskraft, vilket möjliggör en fortsatt ekonomisk tillväxt och stabilitet.

ATTRAKTIONSFAKTORER
• Natur och skärgårdsmiljö.
• Strandnära boende.

INFLYTTNING
• Utbudet av bostäder och tomter
i balans.

• Trivsamma boendemiljöer.

• Ökad arbetskraftsinvandring.

• Bra serviceutbud inom korta avstånd.

• God integration.

• Servicelöfte till kommuninvånarna.

MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION
• Bibehållen god image och positiva associationer.
• Positiva berättelser som inspirerar.
• Lättillgänglig information för alla.

LARSMO KOMMUN I STRATEGI 2019-2030
Godkänd av fullmäktige i oktober 2019.
Strategin finns i sin helhet på www.larsmo.fi

