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Larsmo – 365 öar livskraft
Vision 2025
Larsmo är en framgångsrik och trivsam
boendekommun i en välmående region
Läge

Larsmo är grannkommun till städerna Jakobstad och Karleby

Invånarantal

5 150 (4 800)

Språklig fördelning

Svenska 92,5 %, finska 6,0 %, övriga 1,5 %

Kommundelar

Bosund 1061 (999), Näs 958 (941), Holm 1500 (1200), Risö 1600 (1600)

Befolkningsstruktur

0-14 år 29,1 (29,4) %, 15-64 år 57,1 (58,8) %, > 65 år 13,8 (11,9) %

Landareal

1.1.2015 142,45 km2

Strandlinje

ca 500 km, 365 öar och skär

Natur

Hav och skärgård, närheten till strand i alla delar av kommunen

Landskap

Landskapet Österbotten

Region

Jakobstadsregionen (Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby) 49 939
(49 300) invånare

Härad

Österbottens tingsrätt (Vasa)

Antalet företag

Ca 290 st

Larsmo 2015
Larsmo är en tvåspråkig kommun med ca 5 150 invånare. Befolkningen växte med 42 personer eller
0,7 % år 2014. Boendemiljön är trivsam och den kommunala basservicen är väl utbyggd i alla
kommundelar. Boendestrukturen är relativt tät. Invånarantalet, som fördelar sig rätt jämnt mellan de
olika kommundelarna, ökar i alla kommundelar. Närheten till hav och strand upplevs som
attraktionsfaktorer vid val av boendemiljö.
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Centrumstrukturen har stärkts de senaste åren med dagligvarubutik, apotek, daghem och
hyresbostäder. Pågående projekt i centrum är byggande av social- och hälsovårdsmottagning,
bibliotek, gym, lunchrestaurang samt ett våningshus med ca 30 bostäder.

Den grundläggande utbildningen för årskurserna 1-6 ordnas vid Bosund, Näs, Holm och Risö skolor
samt för årskurserna 7-9 vid Cronhjelmskolan. Förskoleundervisning för sexåringar ordnas i alla
kommundelar. Undervisningstjänster för finskspråkiga ordnas i samarbete med staden Jakobstad. I
kommunen finns två allmänna bibliotek samt skolbibliotek vid alla skolor. Dagvårdsservicen ordnas
vid tre heldagsdaghem, tre gruppfamiljedaghem, i familjedagvård och som parkverksamhet.

Det gemensamma social- och hälsovårdsverket ansvarar för social- och hälsovården i Larsmo.
Stöd och rådgivning åt företagare ordnas i samarbete med grannkommunerna inom ramen för
näringslivsbolaget Concordia.

Larsmo idrottspark med motionsbana, belysta skidspår, fotbollsplan, ishockeyrink, äventyrspark och
gym erbjuder möjligheter till mångsidiga aktiviteter både sommar och vinter. I övriga kommundelar
har i anslutning till skolan anlagts en belyst spårbana för sommar- och vinterbruk. Fritidsgårdarna i
Bosund, Holm och Furuholmen är öppna året om.

Skärgården inbjuder till rekreation och fritidsaktiviteter, vistelse på sommarstugan, båtturer,
paddling och bad. På Köpmanholmen, som är kommunens stödjepunkt i skärgården, finns café,
beställningsrestaurang, bastu, konferensutrymme, landhöjningsutställning samt aktivitetsområde.

Kommunen ansvarar för vattenförsörjningen i hela kommunen. Det kommunala avloppsnätet är
utbyggt till ca 57 % av bostadsfastigheterna i kommunen. I slutet av 2015 är 2 av kommunens 20
fastigheter uppvärmda med förnyelsebar energi och tre delvis med luftvärmepumpar.

Larsmo kommuns ekonomi är i balans. Ekonomin är i hög grad beroende av statsandelar.
Utmaningen är fortsättningsvis att producera kvalitativ basservice mera kostnadseffektivt än landets
genomsnitt.
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Befolkningsutveckling och arbetsplatser
Befolkningsutvecklingen åren 1950-2025
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Sysselsatta, arbetsplatssufficiens och försörjningskvot 2013

Andelen sysselsatta

41,7%

Demografisk försörjningskvot

73,9 %

Ekonomisk försörjningskvot

139,9 %

Arbetsplatssufficiens

46,7 %

Sysselsättningsgraden

72,3 %

Verksamhetsmiljön förändras
Den fortsatta globaliseringen och klimatförändringen:
-

Snabba

och

oförutsedda

förändringar

i

omvärlden

(ekonomi,

flyktingströmmar,

väderfenomen)

Förändringar i befolkningsstrukturen

Informationssamhällets snabba utveckling

Grundandet av självstyrelseområden förändrar den framtida kommunens roll

Förändringarna i samhället ökar risken för polarisering mellan befolkningsgrupper

Förändringstrycken bemöts med strategin Larsmo 2025
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SWOT ANALYS
Framgångsfaktorer - behöver utvecklas - kräver beredskap
eller - bör aktivt motarbetas

STYRKOR
Kommunens image
Befolkningsstrukturen
Sociala kapitalet, föreningsaktivitet
Entreprenörskap
Aktiv planläggning
Läget och skärgårdsmiljön
Mångsidiga boendealternativ
Flexibel förvaltning
Optimalt skolnät

SVAGHETER
Bristande kollektivtrafik
Låg arbetsplatsförsörjning
Lägre utbildningsgrad än genomsnittet
Kunskaperna i finska
Ekonomiska bärkraften

Hög sysselsättningsgrad
Ekonomin i balans

MÖJLIGHETER

HOT

Geografiska läget mellan två städer

Brister i allmänna kommunikationsnät

Företagsamheten

Kommunsammanslagning

Regionalt samarbete

Ensidigt näringsliv

Utvecklande av Larsmo Idrottspark

Beroendet av statsandelar

Attraktiva tomter

Svag utveckling av Finlands ekonomi

Besöksnäringen

Miljöförstöring

Ökad tillgänglighet till Köpmanholmen

Klimatförändring

Språkkunskaper
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Livskraften och strategiska målsättningar

Planmässig
tillväxt

Välmående
kommuninvånare

365 öar
livskraft

Effektiv serviceproduktion

Ekonomi,
kompetens,
personal
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Strategiska målsättningar
En planmässig tillväxt, med ett starkt centrum och välutvecklade byar

Befolkning

Tomter

•Befolkningsutvecklingen är positiv i alla kommundelar
•Befolkningne ökar med 750 personer fram till år 2025

•Planläggning av trivsamma bostadsområden i alla kommundelar
•Skärgårdsmiljön och närheten till vatten beaktas vid planläggningen
•Utvecklandet av centrumområdet fortsätter

•Tillräckligt utbud av bostäder och olika boendeformer
•Olika åldersgruppers behov beaktas
Bostäder

Klimatsmart utveckling

Förnybar
energi

Belastning

Trafik,
boende

•Alla fastigheter inom kommunkoncernen uppvärms med förnybar energi 2025
•Rådgivning och information till hushållen så att det ekologiska fotavtrycket
minskar enligt Parisöverenkommelsen 2015

•Minskning av den diffusa belastningen på vattendragen så att minst 73 % av
hushållen är anslutna till det kommunala avloppsnätet 2025
•Ändamålsenliga avloppslösningar på strandområdena

•Ökad användning av kollektivtrafik och cykel för arbetsresor
•Förtätning av boendestrukturen
•Alla kommunägda bilar är klimatsmarta år 2025
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Effektiv serviceproduktion

Effektivt

•Mångsidiga och kvalitativa
•Lättillgängliga
•Produceras i kommunens egen regi eller som köptjänst

•Motsvarar behovet
•Kundorienterade
Tillräckligt

•Ny teknik för effektivering av produktionen
•Nya elektroniska serviceformer
Innovativt

Balanserad ekonomi, kompetent och motiverad personal

Ekonomi

Kompetens

Personal

•Inkomstskattesatsen inte högre än landets medelnivå
•En stark balanserad ekonomi
•Kommunens byggnader och anläggningar används effektivt

•Extern och intern fortbildning
•Introduktion för nyanställda
•Systematisk rekrytering

•Bra ledarskap
•Välmående på arbetsplatsen, god arbetsmiljö
•Öppet klimat och växelverkan
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Kunskap och företagsamhet

Utbildning

Rådgivning

Företag

•Utbildningsnivån på mellannivå höjs till landets medelnivå
•Lärmiljön nyskapande, mångsidig och inkluderande
•Satsning på de ungas välmående
•Attitydfostran

•Ökad rådgivning och stöd till potentiella företagare via Concordia
•Effektiv marknadsföring

•Tillräckligt utbud av företagstomter
•Tillräckligt utbud av utrymmen för nyetableringar
•Satsning på besöksnäringen

Välmående kommuninvånare

Fritid

Hälsa

Mötesplatser

Delaktighet

•Larsmo idrottspark utvecklas enligt godkänd plan
•Naturnära rekreationsmöjligheter utvecklas
•Tillgängligheten i skärgården stärks(broar, farleder, hamnar)

•Stöd och stimulering till fysiska aktiviteter
•Stöd för hälsofrämjande verksamhet (fysiskt och psykiskt)

•Nya torget mötesplats för konst, kultur, småskalig torghandel
•Mångsidigare kulturutbud
•Samarbete med och stöd till föreningar
•Hög röstningsprocent, medborgarinitiativ, alla åldersgrupper beaktas
•Minst ett torgmöte per år, informationsmöten
•Utvecklande av informationen, möjlighet att delta elektroniskt
•Verka för ett fördomsfritt och inkluderande samhällsklimat
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Indikatorer för att mäta utvecklingen
Konkreta mätbara mål som uppnåtts
Effektivitetsmätningar, vad kostar servicen jämfört med andra
Indikator
Invånarantal
Befolkningsstruktur
Flyttningsrörelsen årsvis (in- och utflyttning)
Antal utländska invånare
Antal bostäder
Utbildningsnivå
Arbetslösa, unga arbetslösa, långtidsarbetslösa
Sysselsättningsgraden
Försörjningskvot
Sjuklighetsindex, åldersstandardiserat
Antal evenemang
Brottsstatistik
Trafikolyckor
Kundundersökningar och responsmätningar
Enkäter om hur man subjektivt upplever servicen 2019,2024
Valdelagande, röstningsprocent
Antal medborgarinitiativ
Antal ordnande tillfällen för allmänheten
Kvalitetskontroll av serviceproduktionen
Mängden elektroniska tjänster
Miljöbelastning, koldioxidavtryck
Andelen hushåll anslutna till kommunalt avlopp
Antal km lätt trafikled
Skuldsättningsgrad
Soliditeten
Skatteuttag jämfört med landets medeltal
Personalenkäter
Sjukfrånvaro
Personalomsättning

År 2015

År 2025
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