
Grankulla stad
strategi 2023–2030 



VISION

Ett handlingskraftigt, välmående, levande
tvåspråkigt och mångkulturellt Grani som
bygger framtiden på ett resurssmart sätt. 



Invånarfokus

I Grankulla är det viktigt att
vardagen fungerar på våra
båda nationalspråk, finska
eller svenska. De bästa
resurserna i Grankulla är
invånarna, samman-
slutningarna och företagen. 
Invånarnas aktiva del-
aktighet i att utveckla
tjänster och samarbetet med 
olika partner garanterar
framgångsrika tjänster som
svarar på invånarnas behov. 

Öppenhet

Stadens öppenhet inom
beslutsfattande och
kommunikation syns i
organisationen samt i
kontakten med 
invånarna, stadens
samarbetspartner och
den tredje sektorn. 

Gemenskap
och jämlikhet

Gemenskap och äkta
sammanhållning är
Grankullas trumfkort. 
Gemenskap innebär en
känsla av delaktighet och
trygghet för alla. 
Jämlikhet innebär att alla
Grankullabor behandlas
lika och har lika
möjligheter att påverka. 

Klimatsmart
och hållbart
tänkande

Klimatsmart och hållbart
tänkande är en del av
stadens hela verksamhet. 
Konsekvensbedömning är
en naturlig del av besluts-
fattandet. Hållbara
lösningar inger förtroende. 
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Grankulla i ett nötskal



FOKUSOMRÅDE

En stad med 
resurssmart verksamhet

”Öppen, djärv och innovativ”

Mål

Hållbar och sund kommunekonomi
• Mod att fatta beslut som tar hänsyn till en sund kommunekonomi
• Kritisk granskning av utgifterna och identifiering av nya inkomster
• Utnyttjar möjligheterna med välfärdsreformen

Personalens välmående och kompetens
 En tilldragande arbetsplats där folk väljer att stanna
 Huvudstadsregionens kunnigaste personal



FOKUSOMRÅDE

En trygg, grönskande
och fotgängarvänlig stad

Mål

En klimatneutral stad
• Genomförs före år 2030 i samarbete med hela samhället i staden
• De olika dimensionerna inom hållbar utveckling styr all verksamhet
• Upprätthåller biologisk mångfald

Tillväxtmål 0,75 %/år
• Utgående från ett fem års medeltal
• Maximalt 12 000 invånare år 2040 

Stabil stadsstruktur
• Fastställda grön- och friluftsområden, småhusområden

och möjliga platser för tätare struktur

”Ett resurssmart Grankulla”



FOKUSOMRÅDE

En trygg, grönskande
och fotgängarvänlig stad

Mål

Förbättring av nivån på trafiksäkerheten
• En bra nivå bibehålls även då trafikmängden ökar
• Invånarna upplever att det är tryggt att röra sig i området

Utveckling av bostadsbeståndet
• Utvecklar mångsidigheten i bostadsbeståndet så att det bättre

motsvarar behoven hos invånarna i olika livsskeden

Optimering av fastigheternas antal och ökning av
fastigheternas användning
• Planen för den nya byggnaden för det finskspråkiga lågstadiet och

förskolan godkänns i fullmäktige under fullmäktigeperioden

”Ett resurssmart Grankulla”



FOKUSOMRÅDE

Fokus på invånarna

”Alla med”

Mål

Helhetsbetonat välbefinnande
• Levande tvåspråkighet
• Invånare i alla åldrar beaktas

Hälso- och välfärdsfrämjandet
• I all verksamhet skapas en trygg miljo ̈ där man alltid ingriper i

mobbning
• Samarbete med tredje sektorn
• Att säkra mångsidiga hobbymöjligheter med låg tröskel
• Fungerande lokaler för ungdomsarbetarna och ungdomarna samt

en fungerande dialog mellan läroanstalterna och det uppsökande
ungdomsarbetet

• Satsning på psykisk hälsovård för både ungdomar och seniorer
• Åtgärder mot konsekvenserna av corona 



FOKUSOMRÅDE

Fokus på invånarna

”Alla med” 

Mål

En enhetlig lärstig in i framtiden
• ”Var och en har rätt att växa till sin fulla potential” 
• Genom hela livet
• Högkvalitativ inlärning
• Ungdomsarbetslösheten 0 % 

Öppna Grani
• Öppenhet och transparens i beslutsfattandet, invånarna har lätt

att få information om beslutsfattandet
• Delaktighet
• Verksamhet som skapar möjligheter



Kriterier för Finlands
lyckligaste kommun

• Andelen personer som känt sig lyckliga under den största
delen av tiden de senaste fyra veckorna: 50,4 % (HSR 46 %)

• Andelen personer som oftast upplever god livskvalitet: 
72,5 % (HSR 58,7 %)

• Andelen personer som är nöjda med förhållandena i sitt
bostadsområde: 91 % (HSR 83,5 %)

• Andelen personer som är nöjda med sina mänskliga
relationer: 84,5 % (HSR 78,4 %)

• Andelen personer som känner sig aktivt delaktiga: 31,8 % 
(HSR 22,7 %)

• Delaktighetsindikator: 81 (HSR 75)

HSR = Huvudstadsregionen
Källa: Huvudstadsregionens välfärdsrapport 2021

Lyckliga Grankulla: upplevelse av god livskvalitet, goda
människorelationer och deltagande i gemensam verksamhet
är grundläggande faktorer för välmående och lycka



Grani tackar! 
grankulla.fi/strategi

https://www.grankulla.fi/strategi/

