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Kronoby – äkta människor

Vision:

Det samarbetande Kronoby – mellan människor, kommundelar och som brobyggare mellan söder och norr.
I Kronoby är det lätt att trivas och servicenivån är god i alla kommundelar. Företagsverksamheten frodas
och kommunen banar väg för nya.

Styrkor vi ska fortsätta värna om:

- En god servicenivå för alla åldersgrupper och livssituationer. Den kommunala servicen kompletteras
av annan service och tredje sektorn.

- Det bästa av två världar; lugnet på landet och närheten till staden. En liten, men stor kommun, med
ren, vacker och varierande natur, där man kan känna sig trygg och där man lätt tar sig till jobb och
aktiviteter också utanför kommunen och där man enkelt stiger på ett flyg ut i världen.

- Engagerade människor, rikt föreningsliv och talkoanda är en resurs. Det finns många möjligheter till
att utöva fritidsaktiviteter både inom idrott, kultur och fri bildning.

- Företagsamheten och ett mångsidigt näringsliv gör att det finns många arbetsplatser i kommunen,
vilket leder till låg arbetslöshet.

- Landsortsmentaliteten, ”alla känner alla”, gör att det är lätt att ta kontakt med kommunen, företag,
föreningar och samarbetet fungerar tack vare låg tröskel och hög flexibilitet. Vi-andan finns och
inkluderar också nyfinländare.

Yttre faktorer att beakta:

- Klimatförändringar kan leda till att skördar slår fel, sämre hälsa samt vatten- och matbrist, vilka i sin
tur leder till människor flyttar på sig och allt fler kanske vill dela den rena mat och luft som vi har.
Flyktingströmmar och befolkningsrörelser leder till såväl positiva som negativa effekter.

- Stormaktspolitiken och maktbalansen i världen påverkar Finland och andra länder i hög grad.
Frågan om krig och fred i världen blir allt mer relevant. Världsekonomin styr och en eventuell
ekonomisk recession i stormakterna raserar ekonomin även i Finland.

- Ökad teknologisk framfart. Robotisering, digitalisering och sociala medier samt medicinsk forskning
förändrar arbetsmarknaden, ekonomin och säkerheten.

- EU:s och Finlands politik. Möjligheter till att bedriva lantbruk och pälsnäring. Landskaps- och
vårdreformen som riskerar att minska på närservice. En centralisering av utbildningar söderut kan
ses. Möjligheter att få service på svenska, finska och övriga språk är en svår fråga. Försämrat
vägunderhåll leder till försämrade verksamhetsförutsättningar för företagen. Demokratiunderskott
när allt koncentreras till större enheter.
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Målen för år 2025

Närservice på riktigt

- Småbarnspedagogik som ger våra barn en stabil grund utifrån den senaste forskningen

o Stora, starka enheter som erbjuder dygnet runt service på svenska och finska kompletteras
av mindre enheter ute i byarna

o Enheterna i Terjärv och Kronoby konsolideras ytterligare så att vi inte har mer än två enheter
per ställe

o Vi har nära till naturen och utepedagogik tillämpas i särskilda friluftsenheter men är också
närvarande överallt

- Starka skolor med engagerade lärare och högklassig utbildning som lockar också utifrån

o Elever och lärare mår bra i moderna, nybyggda eller nyrenoverade skolor
o Tre skolor för de yngre barnen
o En språkbadsenhet och/eller finsk skola har öppnat i kommunen
o Gymnasiet lockar minst 50 % av årskurserna och minst 20 % av eleverna per årskurs kommer

utifrån

- Närservicen består också inom hälso- och sjukvården

o Vi arbetar för att äldreboenden, mödra- och barnrådgivning och hälsostationer är en självklar
del av vårdutbudet också efter landskaps- och vårdreformen

o Vi arbetar för att vårdkedjor och valfrihet över landskapsgränserna är en självklarhet också i
fortsättningen

- Kommunal närservice kompletteras av landskapets service samt privata aktörer och tredje sektorn

o Vi arbetar för livskraftiga centrum i kommundelarna där närservice finns i form av ex butik,
bensinstation och restaurang samt

o Vi arbetar för att brand- och räddningsväsendet också i fortsättningen skall finnas nära
kommuninvånarna

Levande landsbygd där företag blomstrar

- Vackra bostadsområden som lockar nybyggare

o Planläggningen ligger alltid steget före och planerar nya områden i tid
o Vi har smidiga och klara bygglovsprocesser och vi beviljar minst 100 bygglov per år

- Hyresbostäder för den kvalitetsmedvetna kunden

o Nybyggda eller nyrenoverade hyresbostäder ger kvalitativt boende för såväl
kommuninvånare som inflyttare

o Vår inflyttningstjänst hjälper nyinflyttade att hitta bostad och ordna det praktiska

- Företag har goda verksamhetsmöjligheter

o Vi har ett tillräckligt urval industritomter i alla kommundelar
o Egenförsörjningen på arbetsplatser ligger på 90 % och arbetslösheten under 5,5 %
o Industriområdet vid flygplatsen och norr om Flygfältsvägen har fått sina första etableringar
o Minst 15 nystartade företag per år

- Lantbruk och pälsnäring är en självklar resurs i Kronoby

o Vi fortsätter vara bland de största lantbrukskommunerna i Österbotten
o Vi har smidiga och klara miljötillståndsprocesser och beviljar minst fem miljötillstånd per år
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- Naturen är vår största resurs

o Vi stöder upprätthållande av bra vandringsleder som lockar människor
o Turismen utvecklas och människor utifrån hittar till Kronoby

Där vägarna möts

- Flygfältet är en viktig resurs som möjliggör försäljning, export och pendling

o Vi arbetar för reguljärflyg till flera destinationer, ökat antal charterflyg och ökade
passagerarmängder gör att flygfältet ständigt utvecklas

- Vägförbindelserna möjliggör snabb in- och utpendling

o Vi arbetar för att riksväg 8 förses med omkörningsfiler
o Vi arbetar för att de farliga korsningarna i Hopsala och Murick åtgärdas
o Vi arbetar för att stamväg 63:s sträckning i Kronoby äntligen åtgärdas
o Vi arbetar för en lättrafikled har byggts längs Flygfältsvägen
o Vi arbetar för att vägunderhållet har förbättrats vilket ger trygga vägar såväl sommar- som

vintertid

Aktiva människor

- Kronoby är en enhetlig kommun där vi drar åt samma håll

o Medborgarträffar ordnas med jämna mellanrum inom olika teman för att informera om och
diskutera aktuella ärenden

o Enkäter och frågor om aktuella ämnen finns kontinuerligt på kommunens webbsida för att
lyssna in invånarnas åsikter

- Vi satsar på välmående för såväl unga som äldre och är en av Finlands aktivaste kommuner

o Välfärdsstrategi görs upp en gång per fullmäktigeperiod

- Föreningslivet och talkoandan är stark och mångsidiga fritidsmöjligheter erbjuds

o Vi satsar minst 35 euro/invånare varje år på idrott-, kultur, fritid och välmående

- MI och Kronoby folkhögskola samverkar för en meningsfylld fritid

o Det erbjuds kurser för 7000 timmar årligen i hela kommunen som intresserar såväl yngre som

äldre

- Biblioteken är ett vardagsrum som folk använder

o Meröppet skapar utökade möjligheter att använda biblioteken

Landsbygdskommunen som vände trenden

- Vi har en stark kommunal ekonomi som är i balans

o Vi gör plusresultat de flesta år och vi klarar av att sköta våra amorteringar

o Vi har en konkurrenskraftig skattepolitik
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- Vi blir fler, inte färre

o Antalet invånare ökar varje år

- Vi är en tvåspråkig kommun som ger service på båda språken

o Vi följer upp servicen via regelbundna enkäter till finskspråkiga

Vi är en kommun på väg framåt och vi har en välmående personal som trivs och utvecklas på sitt jobb

o Sjukfrånvaron mäts årligen och hålls under 12 sjukdagar per år
o Personalens nöjdhet följs regelbundet upp via enkäter

- Vi har en ägarpolitik som är öppen och tydlig

o Vi konsoliderar ytterligare vårt ägande
o Vi gör oss av med för kärnverksamheten onödiga fastigheter


