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I Korsholm är invånarna i centrum. Vår välfärd och styrka bygger på
delaktiga och engagerade Korsholmare, en god service, ett rikt socialt
kapital, mångsidiga och unika boendemiljöer, välmående företag och en
sund ekonomi. I Korsholm är det nära överallt, till naturen, till servicen,
till arbetsplatsen, ut i världen.

Nämndernas dispositionsplan
Januari

Budgetbehandling, skattesatser
Styrelsen/fullmäktige
Oktober/November

Nämndernas förslag till budget
och målsättningar
September

Bokslut, uppföljning av
styrdokumentet
Styrelsen
Mars

Budgetramar och styrdokument
Fullmäktige
Juni

Styrdokumentet, som godkänns av kommunfullmäktige, är en sammanbindande
länk mellan kommunstrategin och den årliga budgeten.
I nämndernas årliga dispositionsplaner synkroniseras verksamheten och
budgeten med kommunstrategin.
Kommunens nu gällande strategier omformuleras, vid behov,
till handlingsplaner som är i linje med kommunstrategin.
Efter att vård- och landskapsreformen genomförts revideras kommunstrategin.
Uppföljningen kräver både en årlig kvantitativ och en mer sällan
utförd kvalitativ undersökning. Kommunen följer systematiskt upp hur
mediebilden utvecklas under tiden 2018 – 2030.

S

Invånarnas kommun
God service, trygghet, arbete, delaktighet och ett socialt kapital är
grundstenar för välmående och livskvalitet. Närdemokrati och
byarnas livskraft är avgörande för ett välmående Korsholm.
Korsholm skapar goda boendemiljöer och levnadsvillkor i hela
kommunen. Vår verksamhet bygger på invånarnas delaktighet och
jämställdhet.








>85%
sysselsättningsgrad

I samhällsplaneringen och utveckling av verksamheten beaktas olika
befolkningsgruppers behov på ett jämlikt sätt. Det finns tillgång till lättläst,
kommunal information på svenska och finska.
Det finns ett rikt utbud av både fysiska och digitala mötesplatser, vardagsrum, som
ökar invånarnas delaktighet i hela kommunen och som stöttar byarnas livskraft.
Två- och flerspråkigheten möts på ett fördomsfritt och naturligt sätt.
Tillsammans med invånarna kartläggs och utarbetas verktyg som tryggar
livskraften i byarna och stärker den lokala självkänslan. Tillsammans skapar vi
goda förutsättningar för näringslivs- och fritidsverksamhet utgående från byarnas
karaktärer och särdrag.
Kommunen erbjuder tredje sektorn stöd och hjälp för att tillsammans skapa trivsel
och utveckling i byasamhällena. Målet är ett rikt utbud av kultur- och
idrottsaktiviteter i byarna.
Korsholm välkomnar invandrare och arbetar för en inkluderande integration
Korsholm förebygger utslagning så att alla kan uppleva sig som fullvärdiga
medlemmar i samhällsgemenskapen och kan integreras i arbetslivet.

En omsorgsfull kommun
Kommunen arbetar för att introducera moderna och flexibla
servicelösningar. Korsholms kommun producerar tjänster både i egen
regi och tillsammans med olika samarbetsparter, till konkurrenskraftiga
priser med god kvalitet.


Top 10

Korsholms kommun erbjuder ett stort antal nätbaserade, digitala tjänster vilket
gör det lätt för kommuninvånare att sköta ärenden 24 timmar i dygnet, 7 dagar i
veckan. Vi beaktar att invånarna har olika behov och förutsättningar och vi
arbetar för att öka den digitala kompetensen hos våra invånare.

Bildningen är grunden för kompetenta och välmående kommuninvånare. Korsholm
erbjuder god och enhetlig dagvård och undervisning. Våra barn och ungdomar har en
stabil social och kunskapsmässig grund för det fortsatta livet.







Inlärningsmiljöerna inom dagvård och skola är stimulerande, trivsamma och
trygga.
Småbarnspedagogik ordnas i kommunal eller privat regi.
Undervisningen i grundskola och gymnasium ordnas i lärcenter och i flexibla
lärmiljöer utgående från elevernas individuella förutsättningar och behov.
Undervisningen är läroplansenlig och digitaliserad med hållbarhet,
entreprenörskap och kompetenser för ett föränderligt arbetsliv i fokus.
Undervisningen av nyanlända ordnas i kommunens regi. I samarbete med
myndigheter, företag och tredje sektorn integreras invandrare på ett inkluderande
sätt.
Fri bildning, kultur och idrott skapar välmående och sammanhållning, ger
möjligheter till självförverkligande och beredskap att fungera i en snabbt
föränderlig värld.

Vård- och landskapsreformen medför förändringar i kommunernas verksamhet.
 I Korsholm skall utbudet av social- och hälsovårdstjänster vara mångsidigt och
lättillgängligt även efter år 2020.

En växande kommun
Korsholm med alla sina byar erbjuder fina boendemiljöer med ett rikt utbud
av fritidssysselsättning och möjligheter till unika naturupplevelser
både på land och till sjöss.

+ 1%+

Korsholm erbjuder boende för varje smak. Landsbygd och tätort. Kulturnära, havsnära,
naturnära, världsarvsnära, hästnära, stadsnära, alltid på kort pendlingsavstånd till
regioncentrum och vidare ut i världen. Alla delar av kommunen växer och utvecklas.
Korsholm har livs- och dragningskraft.









Genom god planering och samarbete med privata markägare skapas
sammanhängande, funktionella och lättskötta stråk av grönområden i täta
bostadsområden.
Bostadsutbudet i kommunen består av såväl ägobostäder som hyresbostäder för
olika intressegrupper. Som ett komplement till den privata bostadsmarknaden
erbjuder Korsholms bostäder hyresbostäder nära servicen i olika delområden och
har ett utbud på en nivå som främjar kommunens befolkningstillväxt.
Världsarvsområdet är ett levande samhälle med inflyttning och en god
servicenivå. Korsholm tar i sin planering och i sin verksamhet hänsyn till det för
Finland enastående världsarvet
Kommunen köper upp god råmark för detaljplanering i alla delområden.
Målsättningen är att öka antalet nybyggen på detaljplaneområden. Kommunen
skapar delgeneralplaner som möjliggör både detaljplanerade bostadsområden i
kommundelscentra och bostadsbyggande i byarna. Byggandet är på en hög nivå
både i byarna och på detaljplanerade områden.
Strukturmodellen för Vasa stadsregion 2040 har som målsättning att
invånarantalet i regionen stiger med 30 000–50 000 personer fram till år 2040.
Detta förutsätter att 15 000–25 000 nya arbetsplatser skapas i regionen.
Korsholms målsättning är en befolkningstillväxt som är högre än 1 procent i året.

En företagsvänlig kommun

Top 1

Korsholms kommun är den företagsvänligaste kommunen i Finland!
Vi har en smidig ärendebehandling, Kommunen samverkar med privata
sektorn redan i planläggningsfasen för att försäkra sig om att
verksamhetsförutsättningarna är i enlighet med företagens behov. Korsholms goda utbud
av tomter ger möjligheter för smidiga nyetableringar i kommunen. Korsholm samarbetar
med andra kommuner för att stärka regionens infra- och servicestruktur och därigenom
regionens konkurrenskraft.









Korsholm erbjuder logistiskt funktionella industritomter, affärsutrymmen och
kontorsutrymmen som är konkurrenskraftiga i pris, och synliga för dem som
söker tomt eller utrymmen.
Korsholms kommun kan samarbeta med företag med nya innovationer som
behöver referensobjekt.
En del av Fågelberget utvecklas till ett företagsområde/kompetenskluster för
cirkulär ekonomi.
Företagsrådgivningen i Korsholm sköts i samarbete med det regionala
utvecklingsbolaget VASEK. Företagaren får snabbt den information som
efterfrågas samt rådgivning om fortsatta processer.
Ärendehanteringen på nätet utvecklas så att företagaren kan sköta sina ärenden
på nätet 24/7.
Små- och mikroföretagen är en central del av företagandet i Korsholm och vi vill
ge dem möjligheter att utvecklas och växa.
Primärnäringarna är viktiga för sysselsättningen och för de öppna landskapen.
Kommunen beaktar och befrämjar primärnäringarnas behov i sin verksamhet.
Kommunen satsar på turismen i samarbete med Visit Vasa, VASEK, Världsarvet i
Kvarken r.f. samt privata företag. År 2030 sysselsätter turismen klart fler än 2017.

En välskött kommun
Korsholm har sakkunniga, motiverade och engagerade medarbetare med
stor yrkesstolthet. Förtroendevalda och anställda arbetar tillsammans
för kommunens bästa. Korsholm erbjuder goda arbetsplatser där
medarbetarna känner meningsfullhet, arbetsglädje och gemenskap i
arbetet och kan utveckla både verksamheten och sig själva.

X< 60%
Skuldbörda/inv







Korsholm tar till vara medarbetarnas kompetens och
uppmuntrar till egna initiativ som utvecklar verksamheten och
arbetsmiljön. Målet är ständig förbättring.
Korsholm har en personalstyrka som är rätt dimensionerad enligt
arbetsuppgifternas varierande krav.
Med våra grannkommuner söker vi samarbetsmöjligheter där vi på ett innovativt
och kostnadseffektivt sätt kan utveckla servicen utgående från våra
kommuninvånares vardag.
Genom ägarstyrningen förverkligar vi kommunens övergripande mål. I våra
dotterbolags verksamhet följs kommunens principer och kommunen beaktar
dottersamfundens behov.
Korsholm har en sund och balanserad ekonomi. År 2030 är skuldbördan i
kommunkoncernen per invånare under 60 procent av medeltalet i landet.
Kommunens har ett årsbidrag som möjliggör nödvändiga investeringar utan
kontinuerlig ökning av skuldbördan. Kommunens serviceproduktion är
kostnadseffektiv.

Korsholm är en dynamisk kommun med välmående invånare och där
företagare kan utveckla sin verksamhet. Individuell, kommunal och
regional framgång kommuniceras. Genom framgångshistorier berättar vi
om ett välmående och företagarvänligt Korsholm.

