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”Alla med” 

 Levande tvåspråkighet  

 Tvåspråkig sammanhållning 

 Jämställda tjänster på båda språken 

 Delaktighetsprogram, 2018 

 Mångsidig kommunikation 

 Aktiv sammanhållning 

 Invånarenkäter och kontinuerlig mätning av 

kundtillfredsställelsen 

 Gemensam planering som kundorienterat verksamhetssätt 

inom servicedesign, utveckling och innovation 

 Utveckling av tjänster på främmande språk inom sektorerna  

 Grankullabornas välbefinnande och hälsa förbättras och 

skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper minskar, 2018–

2020  

 En välfärdsplan för den vuxna befolkningen 

 De äldres funktionsförmåga och delaktighet stärks i enlighet 

med det äldrepolitiska programmet  

 En välfärdsplan för barn och ungdomar  

 Ett program för missbruksförebyggande arbete 

 En modell för mångprofessionellt samarbete tas i bruk   

 Grankullas social- och hälsovårdstjänster marknadsförs 

   

Med fokus på invånarna 



”Finlands nöjdaste kommuninvånare” 

 Stadens och företagarnas gemensamma program för 

företagande, 2018: årliga mätningar av företagarvänligheten  

 Staden och tredje sektorn gör upp ett gemensamt program för 

ökad livskraft 2018 

 Grankulla uppmuntrar stadens invånare till rörlighet och 

aktivitet i samarbete med företag och föreningar 

 En gemensam kulturplan i samarbete mellan aktörer inom 

konst och kultur samt stadens sektorer  

 En gemensam kanal för koordinering och information 

 Detaljplaneändringen för stadshusområdet slutförs under 

fullmäktigeperioden 

 Gemensamma lokaler för företagarna, föreningarna, 

invånarna och samservicekontoret 

 

En livskraftig stad 



”Sikte på ett kolneutralt Grankulla” 

 Stadsstrukturen utvecklas i enlighet med utvecklingsbilden för 

markanvändning och boende på ett sätt som stärker Grankullas 

identitet:   

 Villaområden med grönskande växtlighet och villor med kultur- 

historiskt eller arkitektoniskt värde  

 Områden för flervåningshus placeras centralt vid goda 

kollektivtrafikförbindelser och längs med huvudlederna. I 

kvartersparkerna bevaras träd och grönska. 

 Staden bevarar naturvärdena och naturens mångfald inom sina 

grönområden. 

 Grankulla främjar en ekologiskt hållbar utveckling   

 utsläppsminskning på 60 procent fram till år 2030 och ett 

kolneutralt Grankulla år 2035 (jämförelseår 1990) 

 Grankulla främjar trähusbyggande 

 

 De regionala MBT-målen för bostadsproduktion verkställs 

 Genomsnittlig ökning av invånarantalet ca 1 procent i året 

 Tyngdpunkten i byggandet fram till år 2030 slås fast i det 

bostadspolitiska programmet 

 

En grön, fotgängarvänlig stad 



”Lärande med sikte på framtiden” 

 Högklassig småbarnspedagogik och förskola med barnet i fokus 

 Utveckling av förskoleundervisningen i samarbete med skolan 

 Ett daghemsnätverk som motsvarar framtida behov och ett heltäckande 

serviceutbud 

 Högklassig utbildning med eleven i fokus 

 Stöd för elevens välbefinnande 

 Fungerande övergångar mellan olika stadier 

 Skolor som motsvarar framtida behov  

 Administrativ enhetsskola och uppgjort gymnasie- 

program  

 Främjande av samarbete inom skolor och daghem 

 En plats för alla efter grundskolan, 

0 procent ungdomsarbetslöshet 

 

 

 

En lärvänlig stad 



”Öppen och experimentvillig” 

 Öppen verksamhetskultur 

 Alltid öppen för att experimentera, utvärdera och lära sig 

något nytt 

 Flexibel organisation och attraktiv arbetsgivare  

 Ett arbetshälsoprogram för personalen, 2018 

 Utveckling av ledarskapskompetensen och 

ledningsmodellerna 

 Granskning av tjänsteinnehavar- och förtroendemanna- 

organisationen (inleds 2018) 

 Sund kommunekonomi 

 Kommunalskattesatsen högst 17 procent  

 Strukturellt överskott; resultatet för fullmäktigeperioden 

uppvisar i genomsnitt överskott 

 Fastigheterna och maskinparken  i skick och i bruk 

 Mätning och höjning av användningsgraden 

 Vid överlåtelse av stadens tomtmark ska såväl 

försäljning som arrendering vara alternativ 

 Lättanvända digitjänster för alla åldrar 

 Ett digitaliseringsprogram, våren 2018 

 Digitalisering en naturlig del av all verksamhet 2021 
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