


Raseborg 2022

Kommunernas situation har ändrat på grund av covid-19-

pandemin och det geopolitiska läget, men invånarnas förhållande

till sin hemkommun är oförändrat. Förväntningar på en 

upplevelserik fritid och en trygg och smidig vardag samt på 

delaktighet och möjlighet att påverka ökar.

Klimatförändringen ställer stora och omedelbara krav på 

kommunerna, med förväntan att nå kolneutralitet och hållbar 

utveckling.

Distansarbete har blivit allt vanligare. Goda trafikförbindelser och 

snabba dataförbindelser möjliggör nya modeller för arbete och 

företagsamhet. Digitaliseringen förändrar servicen. Fungerande 

datakommunikation är en förutsättning för en smidig vardag. 

Kommunernas verksamhet ändrar betydligt när 

välfärdsområdesreformen träder i kraft år 2023. Efter reformen är 

kommunernas viktigaste uppgifter utbildning, planläggning, 

tekniska tjänster, förebyggande arbete samt att utveckla stadens 

livskraft. Kommunen bär fortfarande ansvar för invånarnas välfärd.



Vision: 

Härliga Raseborg fungerar hållbart

Våra värderingar: 

öppenhet,  

delaktighet och

jämlikhet



Våra strategiska målsättningar
Människan i centrum – Smidig vardag – Vi tar hand om Raseborg



Raseborg är en stad som är stolt över sin tvåspråkighet. Staden utvecklas 

på ett kreativt sätt med människan i centrum. Här är livet och vardagen 

trygg, smidig och tillgänglig. Invånarna får valuta för sina skattepengar. 

Också kommande generationer tackar, när vi tar hand om Raseborg och 
dess invånare, miljö och kulturhistoria på ett långsiktigt sätt. 



I Raseborg står människan i 
centrum. Vi lyssnar och vi bryr oss 
om människors välmående. 

Vi kommunicerar tydligt och förbättrar möjligheterna till deltagande 

och en äkta dialog.

Vi satsar på förebyggande verksamhet och främjar välbefinnandet 

hos vår personal. Vi erbjuder utmärkta skolor och en trygg miljö 

för barnen att växa upp i.

I samarbete med företag och föreningar främjar vi en kreativ 

atmosfär, skapar möjligheter och erbjuder innehåll för våra 

invånare i alla åldrar.

Inom turismen går vi mot ökad hållbarhet och en förlängd 

turistsäsong. Raseborgs profil som resmål är naturupplevelser, 

kultur, idrott och närproducerad mat. 

Strategiska mål: välmående invånare, högklassig pedagogik,

målmedveten invånarkommunikation, välmående personal, 

välmående företag och förbättrad sysselsättning, blomstrande 

turism och förlängd turistsäsong, aktiv fritid.



I Raseborg är livet och vardagen smidig

Vi utvecklar vår verksamhet för att garantera smidiga 

tjänster. Digitaliseringen är för oss ett sätt att 

förbättra stadens tjänster och göra invånarnas och 

arbetstagarnas vardag smidigare.

Vi förstår multilokalitet och skapar förutsättningar för 

distansarbete. 

Vi satsar på kollektivtrafik och fortsätter att främja 

cykling. 

Vi gör det möjligt för var och en att skräddarsy sitt liv i 

Raseborg.

Strategiska mål: förbättrad servicenivå, förnuftig

digitalisering, ökad kollektivtrafik och cykling.
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Vi tar hand om Raseborg så att även kommande 
generationer har det bra här
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Raseborgs stad är kolneutral år 2030.

I beslutsfattandet och verksamheten beaktar vi ekonomisk, 

ekologisk, social och kulturell hållbarhet. Vi förbättrar 

förutsättningarna för kunskapsbaserad ledning.

Vi bedriver en ansvarsfull ekonomisk politik och en ägarpolitik 

som strävar mot nytta för kommuninvånarna på lång sikt. 

Inom skogsvården beaktar vi också skogarnas rekreationsvärde 

och naturens mångfald. 

Strategiska mål: kolneutralitet 2030, ansvarsfull ekonomi, 

kunskapsbaserad ledning, målmedveten markpolitik och tillräcklig 

tomtreserv, ansvarsfull investerings- och ägarpolitik, god 

vattenkvalitet, värnande av naturens mångfald och miljön.



Uppföljning av strategin

Strategins målsättningar följs upp med

kvalitativa och numeriska mätare. 

Vi följer upp och utvärderar strategin halvvägs

in i fullmäktigeperioden och bedömer då om

ändringar behöver göras. 

Dessutom följer stadsstyrelsen och stadens

ledningsgrupp regelbundet upp strategin.
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