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1 Bakgrund och syfte med vår kommunstrategi
Bakgrunden till Närpes stads kommunstrategiarbete är att kommunallagen fast-
ställer att varje kommun ska ha en kommunstrategi där fullmäktige besluter om 
de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi (§ 37). Kommu-
nallagen listar också de aspekter man bör ta hänsyn till, nämligen:

• främjandet av kommuninvånarnas välfärd,
• ordnandet och produktionen av tjänster,
• de mål för tjänsterna som sätts upp i lagar som gäller kommunernas uppgif-

ter,
• ägarpolitiken,
• personalpolitiken,
• kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka,
• utvecklandet av livsmiljöns och områdets livskraft.

Dessa aspekter har beaktats under det omfattande strategiarbetet och målsätt-
ningarna dokumenterats i den mån de utgör ställningstaganden gällande kommu-
nens utvecklingsriktning och tyngdpunkter. Närpes stads strategi innehåller på så 
sätt den dokumentation som kommunallagen förutsätter av en kommunstrategi.

Som kommunallagen förutsätter utgår strategiarbetet från en bedömning av 
nuläget i kommunen samt av framtida förändringar i omvärlden och en bedöm-
ning av hur dessa förändringar påverkar fullgörandet av kommunens uppgifter. I 
kommunstrategin ska det också anges hur genomförandet av strategin utvärderas 
och följs upp. Kommunstrategin ska beaktas när kommunens budget och eko-
nomiplan görs upp (kommunallagen § 110) och ska ses över åtminstone en gång 
under fullmäktiges mandatperiod. 

Syftet med strategin är alltså att ge en bas för och bygga samsyn kring kommu-
nens utvecklingsriktning och viktigaste tyngdpunktsområden. Den är det grund-
läggande strategiska styrdokumentet för kommunens beslutsfattare och perso-
nal. Strategin utgör grunden för målsättningarna i verksamhetsplanen, beslut 
som fattas och konkreta åtgärder som vidtas. 

Avsikten är att Närpes stads strategi ska vara så lättförståelig, kortfattad och 
tydlig att den också fungerar som en utgångspunkt för dialogen med kommunens 
invånare och företagare, samt externa samarbetsparter. En långsiktigt hållbar 
utveckling mot de valda tyngdpunktsområdena och uppställda målen förutsätter 
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kontinuerligt samarbete, dialog och kommunikation så väl inom kommunen som 
med aktörer och organisationer utanför kommunen. Under den aktuella perio-
den är etablerandet av goda samarbetsformer med Österbottens välfärdsområ-
de ett centralt fokusområde, då gränssnitten rörande invånarnas välfärd, hälsa, 
sysselsättning och integration är av kritisk betydelse. 

Då målgruppen för strategin är bred, har vi i Närpes arbetat fram strategin i sam-
verkan med de viktigaste intressenterna. Kommuninvånarna och personalen har 
deltagit via enkäter. Kommunens ledningsgrupp, stadens förmän, förtroendeval-
da i stadsfullmäktige och påverkansorganen har jobbat i olika workshops. Repre-
sentanter för stadens företagare har på eget initiativ bistått med sina perspektiv. 
Barnens och ungdomarnas framtidsperspektiv och de aspekter som är viktiga för 
dem förmedlas genom teckningar som barn inom stadens småbarnspedagogik 
och elever i åk. 7-9 gjort. En sammanfattning av dessa aspekter presenteras kort 
under omvärldsanalysen. I strategiarbetet har också nyckelfaktorer från det stra-
tegiarbete som pågått samtidigt för landskapet Österbotten använts som stöd, i 
tillägg till sådan relevant nationell statistik och prognoser som funnits tillgängliga.

2 Centrala fakta om Närpes som utgångspunkt för strategin
Närpes har starka historiska rötter, vilket också präglat befolkningen. De första 
anteckningarna om Närpes socken gjordes redan år 1331. Omkring år 1340 var 
det österbottniska kustlandet uppdelats i tre socknar: Närpes, Korsholm och 
Pedersöre. Närpes socken omfattade till en början följande sedermera självstän-
diga kommuner: Sideby, Lappfjärd, Tjöck, Kristinestad, Kaskö, Närpes, Övermark, 
Pörtom, Korsnäs, Petalax och Bergö. Även de nuvarande helt finskspråkiga Öster-
mark, Storå och Bötom hörde till Närpes socken. Närpes stads nuvarande grän-
ser fastställdes 1973 då det av Närpes, Övermark, Pörtom och delar av Korsnäs 
kommuner bildades en ny kommun. Den nya kommunens gränser justerades 
slutgiltigt 1975 då delar av norra Pörtom överfördes till Malax kommun. Genom 
presidentförordning ändrades Närpes kommun till Närpes stad från och med 
1.1.1993. Statsrådet fastställde 2015 att Närpes stad är frivilligt tvåspråkig. 

Geografiskt kan Närpes betecknas som en kuststad. Kustlinjens längd är 45 km, 
men de många havsvikarna och öarna gör att strandlinjens totala längd är ca 
700 km. Staden omfattar 978 km2 landareal. Befolkningen är koncentrerad dels 
till de s.k. strandbyarna, dels till ådalen runt Närpes å. Byastrukturen är mycket 
stabil. Landet som till stor del rest sig ur havet lämpar sig för jord- och skogsbruk 
men också för hållbar energiproduktion. Den vidsträckta kommunen innebär att 
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naturen är nära. Skogarna, skärgården och havet öppnar för båtliv, stugliv, jakt 
och fiske. Exempel på natursköna områden är Gåshällan, Sahnemossen i Pörtom, 
Högåsen i Övermark och Vargbergets fritidscenter.

Trafikförbindelserna utåt utgörs huvudsakligen av riksväg 8, som ligger på 5 km:s 
avstånd från Närpes centrum och stamväg 67 mot Seinäjoki. Regelbundna buss-
förbindelser finns, men frekvensen har påverkats tydligt av Corona-pandemin. 
Järnvägsbanan Kaskö-Seinäjoki går igenom staden, närmaste godsstation ligger 
i Kaskö. Närmaste järnvägsstation för persontrafik finns i Vasa, liksom närmaste 
flygfält. Den närmaste djuphamnen ligger i Kaskö, 13 km från Närpes centrum. 
Det välutbyggda fiberkabelnätet, fjärrvärmecentralerna samt de stora satsningar-
na på vindkraft och annan förnybar energi skapar potential för framtiden.

Närpes stad hade 9562 invånare i december 2021. De senaste åren har befolk-
ningsutvecklingen varit positiv, huvudsakligen tack vare inflyttning från utlandet. 
Gällande den språkliga indelningen kan konstateras att år 2021 fortsatte andelen 
med svenska som modersmål (76,4 %) och andelen med finska som modersmål 
att minska (5,3 %), medan andelen med annat modersmål än finska eller svenska 
fortsatte att öka (18,3 %). Närpes flerspråkiga karaktär, internationella nätverk, 
kännedom om kulturer och flyttningsmönster utgör en klar potential för framtida 
utveckling. Invånarantalet i Närpes har ofta påverkats av flyttningsrörelser. På 
1950- och 60-talet var utflyttningen mycket kraftig, då många i de yngre ålders-
grupperna flyttade, huvudsakligen till Sverige. Ytterligare utflyttningsmönster 
kom under lågkonjunkturen 1974 - 75 och fortsatte till 1980. I detta nu har 
emigrationen minskat och har under 2000-talet legat på en jämn nivå. I mitten 
av 1970-talet övergick födelseöverskott i Närpes i ett underskott, dvs. det årliga 
antalet döda översteg antalet födda. Trenden har fortsatt ända fram till i dag. 
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Nativiteten har trots allt inte varit speciellt låg, utan legat strax över riksgenom-
snittet. De flesta mätare visar att Närpes befolkning mår bättre och lever längre 
än genomsnittet i landet. Trots detta finns det orosmoment t.ex. gällande mental 
hälsa och användning av rusmedel. 

I Närpes har en god och lättillgänglig service länge varit prioriterad och erhålls på 
svenska och finska av en kunnig och trevlig personal. Småbarnspedagogik, grund-
läggande utbildning och gymnasium erbjuds på svenska inom ett flertal enheter i 
kommunen och verksamheten har ett utvecklingsinriktat grepp. Småbarnspeda-
gogik och utbildning på finska sköts i samarbete med grannkommunerna. Samar-
betet med Österbottens välfärdsområde garanterar invånarna vård och omsorg 
i livets olika skeden, med betoning på närservice. Avståndet mellan invånaren 
och den kommunala servicen är obetydligt och olika möjligheter till delaktighet 
erbjuds. Mänsklig kontakt, stöd för inflyttare och en smidig dialog bidrar till att 
skapa ett tryggt och säkert Närpes för alla. Det starka sociala kapitalet bygger 
på ett aktivt föreningsliv. Musik, idrott och kultur kan utövas vid flera anlägg-
ningar och via ett flertal föreningar. De aktiva föreningarna utgör grundbulten 
till Närpesbornas möjlighet att utöva ett brett spektrum av idrotts, kultur, musik 
och annan fritidsverksamhet och bidrar också till den anda av samhörighet och 
företagsamhet som präglar staden. Principen att samla flera typer av aktiviteter 
under samma tak har bland annat resulterat i huset ”Mitt i stan” där flera olika 
typer av service och aktörer samsas.  

Framtidstron och framåtandan är handgriplig i Närpes. Här finns en livskraftig 
grönsaksodling som producerar över hälften av Finlands tomater och gurkor. 
Metallindustrin är en stor arbetsgivare med internationell inriktning. Från Närpes 
exporteras bekväma sängar, högklassiga renhållningsfordon och lastbilssläp. Den 
aktiva företagsamheten innebär också att det i Närpes används betydligt mer 
energi än i den finländska genomsnittskommunen. Staden kännetecknas av en 
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hög företagartäthet och småföretagen har ett stort kunnande och en förmåga till 
specialisering. Utbudet av restauranger och lokal handel har breddats. Skärgår-
den utgör en stor potential för en växande turismnäring.

Stadens ekonomi är sund. Den aktiva företagsamheten, den växande befolkning-
en, satsningarna på förnybar energi och låga arbetslösheten är viktiga element 
för en stabil kommunalekonomi. Staden har ett starkt framtidsinriktat grepp, som 
de senaste åren medfört stora investeringar i ändamålsenliga och driftsekonomis-
ka utrymmen för småbarnspedagogik, utbildning, vård- och omsorg. Investerings-
trycket fortsätter de närmaste åren, men stadens beslutfattare har också satt upp 
tydliga ramar för låneupptagningen, vilket stärker förutsägbarheten i ekonomin.     

Fakta om Närpes 

• Invånarantal och åldersstruktur: 9 562 personer (Statistikcentralen 
31.12.2021) 

• 0-14-åringarna utgör 15,9 %, 15-64-åringarna 55,4 % och över 65-åringarna 
28,6 % (Statistikcentralen 31.12.2021) 

• Språk: 76,4 % svenskspråkiga, 5,3 % finskspråkiga och 18,3 % övriga språk 
(Statistikcentralen 31.12.2021) 

• Yta: 2 334,14 km², varav 978 km² är land och 195 km² odlad areal (LUKE) 
• Arbetslösheten är 3,6 % (Februari 2022) 
• Näringsstrukturen 2019: totala mängden arbetsplatser 4527 av vilka 23,1 % 

inom jord- och skogsbruk, 20,9 % inom industri- och byggverksamhet, 54,2 % 
inom service och 1,8 % övriga (Närpes stads verksamhetsberättelse 2021) 

• Sjuklighetsindexet 2017 var 83,3% (Sotkanet) 
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3 Omvärldsanalys
Framtiden kan inte förutspås men den kan förutses, till exempel genom att arbe-
ta med scenarier och genom att visa på möjligheter i form av visioner. Syftet med 
omvärldsanalysen är att föreställa sig hur omständigheterna kan förändras, vilka 
trender som kan påverka utvecklingen, vad som kan anses möjligt, sannolikt, eller 
önskvärt. Spektret för möjliga, sannolika och önskvärda händelser är oändligt och 
avsikten med allt framtidstänkande är att ta fram bättre idéer och tydliggöra vad 
som borde göras nu. (jfr. Johannes Koponen, 25.11.2020)

”Om vi inte förstår var vi är nu, blir det ännu svårare att föreställa sig framtiden.” 
(Johannes Koponen)

Några av de samverkande globala megatrender som identifierats i Österbottens 
förbunds landskapsstrategiarbete och utgjort en utgångspunkt för arbetet med 
Närpes stads strategi beskrivs i figur 1 nedan.
 

Figur 1. Globala och nationella megatrender.

Samtliga fokusområden berör också på olika sätt Närpes. När det gäller befolk-
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ningsutveckling och flyttningsrörelser kan man konstatera att Närpes de senaste 
åren följt ett mönster som avviker från den allmänna trenden om befolknings-
minskning på landsbygden och åldrande befolkning i Finland överlag. Detta beror 
dels på att befolkningen i Närpes åldrats snabbare än landet i genomsnitt. Tack 
vare en kontinuerlig inflyttning av personer i arbetsför ålder har detta mönster 
brutits, så att ålderskurvan vänt och befolkningsutvecklingen varit positiv under 
de senaste åren. Enligt MDIs befolkningsprognos för Närpes ser denna positiva 
trend ut att fortsätta så att befolkningen till 2040 ökat med 5-10 %. Det bör ändå 
konstateras att denna utveckling är tämligen beroende av inflyttning utifrån, 
eftersom Närpes enligt uppgifter för år 2021 förlorat på flyttningsrörelserna inom 
landet.    

Ur Närpes stads välfärdsberättelse för 2017 - 2021 kan man utläsa att Närpes är 
en socialt stabil stad, med stor andel äldre, men också en växande andel barn och 
familjer. Den arbetsföra befolkningen är fortfarande lägre än landets medeltal. 
Den språkliga och kulturella mångfalden förutsätter en god kulturmedvetenhet 
i arbetet med alla åldersgrupper. Utbildningsnivån hos befolkningen har höjts, 
men är ännu lägre än landets medeltal. Ungas fysiska och psykiska hälsa, samt 
fördubblad användning av olagliga droger bland ungdomar måste uppmärksam-
mas gemensamt av välfärdsområdet och kommunen.   

Välfärdsområdesreformen och den påföljande förändringen i statsandelssystem 
och skatteprocent påverkar tydligt den ekonomiska utvecklingen i kommunen 
från 2023. Reformen beräknas försvaga 20 kommuners ekonomiska balans bland 
de tvåspråkiga kommunerna, bland annat Närpes, Kristinestad, Korsnäs och 
Kaskö. Reformen medför också nya gränssnitt att samarbeta kring med välfärds-
området, så som elevvård, integration, och sysselsättning. Närpes stad hyr ut 
vård- och omsorgsfastigheter till välfärdsområdet åtminstone under de närmaste 
åren. För att kunna erbjuda stödtjänster inom städ- och kosthållsservice till väl-
färdsområdet på längre sikt kommer dessa att behöva vara bolagiserade. Kom-
munerna i Österbotten ska fastslå hur tjänsterna organiseras under 2022. Enligt 
de nationella linjedragningar som gjorts gällande sysselsättningstjänster kommer 
en stad av Närpes storlek inte att få anordna dessa självständigt, utan samarbete 
måste sökas inom ett större område. Den nya organiseringen ska träda ikraft från 
2024, varför beslut måste fattas under 2022 för att beredningsarbetet ska kunna 
göras på ett ändamålsenligt sätt. 

Klimatomställningen och övergången till cirkulär ekonomi drivs på av ny lagstift-
ning och regelverk som inte alltid är anpassade till finländska förhållanden och 
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landsbygdens infrastruktur. Detta kan innebära utmaningar för det lokala nä-
ringslivet som är stora energianvändare. Utbyggnad av hållbara energilösningar 
är aktuella både lokalt och internationellt. Närpes stad har under många år haft 
inriktning på ekologiskt och ekonomiskt hållbara energi- och infrastrukturlösning-
ar. Liknande utveckling har också skett inom flera av de lokalt verksamma företa-
gen. Arbetet har huvudsakligen varit pragmatiskt och kan framöver av nationella 
myndigheter kräva en högre grad av dokumenterad planmässighet. Därför har 
också Österbottens visionsram för 2050 varit en av utgångspunkterna i omvärlds-
analysen. 

 

Figur 2. Österbottens visionsram för 2050. 

Intressant nog rimmar dagisbarnens teckningar rätt väl med temana i Österbot-
tens visionsram för 2050. Teckningarna med tillhörande förklarande texter faller i 
fyra innehållsliga kategorier, nämligen framtidstro, servicebehov, människor, om-
givning och teknisk utveckling. Barnen beskriver sin framtid som lokal, ofta inom 
olika serviceyrken och i materialet ges inga uttryck för klimatoro. De servicebe-
hov de illustrerar handlar om möjligheter att skapa gemensamma upplevelser, 
plats för rörelse och trygghetstjänster (polis, brandkår, multiservice räddningsfor-
don).  Människorna i alstren är rätt få, men visar på en bredd i åldrar, på familjens 
betydelse, glädje och fantasi. Många av barnen har beskrivit sin omgivning och 
de aspekter som lyfts fram är boende, den nära omgivningen och naturen. Några 
bidrag pekar på en ökande urbanisering. Den tekniska utvecklingen är ett tydligt 
tema med fokus på telefoner och eldrivna och/eller självkörande bilar.
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Ungdomarna har delvis liknande teman i sina teckningar och beskrivande texter. 
Kategorierna är följande: Urbanisering, handel, matserveringar, robotisering och 
annan teknisk utveckling, samt vindkraft. Förutom dessa förekommer i materi-
alet också enstaka uttryck för avfolkning, kulturell förändring och rentav förslag 
om egen kläddesign i Närpes. Skola och ungdomslokal förekom bara en gång var 
i hela materialet. Urbaniseringskategorin var den mest frekventa, där eleverna 
har tänkt sig fler höghus och bilar, mer lägenheter, fler invånare och till och med 
ett eiffeltorn på torget. Kategorierna handel och matställen är nära kopplade till 
urbaniseringsvisionen. Ungdomarna tänker sig köpcentrum, varierad service, 
bagare, klädaffärer, restauranger och detaljhandel. Mängden matställen, både 
befintliga och andra nationellt kända kedjor var mycket frekventa i materialet. 
Den tekniska utvecklingen domineras av visioner gällande robotisering, som ock-
så den i flera fall kopplar till mat, språklig service och turism. Den övriga tekniska 
utvecklingen handlar om digitalisering, laddare för elbil, och en svävande bil. 
Vindkraften var ett tydligt tema som visade på en övertygelse om fortsatt utbygg-
nad av vindkraft. En del alster gav tydligt uttryck för att för stor utbyggnad kunde 
vara till skada för naturen.

När man granskar förändringsfenomen kan de med fördel delas in i snabba och 
långsamma processer. De snabba gäller så väl proaktiv som reaktiv livskraft, d.v.s. 
förmågan att ta fasta på aktuella fenomen och utmaningar som multilokalitet, 
tillgången på kompetent arbetskraft, kultur, samt konkreta framtidssatsningar 
och försök. De långsamma, strukturella livskraftsprocesserna handlar om tillgäng-
lighet, utbildningsstrukturer och kompetensutveckling, den ekonomiska struktu-
ren, den gröna omställningen och digitalisering. Här måste varje kommun tänka 
igenom vad man vill bygga upp själv och vad som bör byggas i samarbete med 
grannkommuner, andra samarbetsparter eller externa aktörer. För att förändra 
attityder, verksamhetskultur och -sätt får man räkna med att det kan ta flera full-
mäktigeperioder i anspråk. (jfr. MDI/Airaksinen, 31.8.2021) 
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4 SWOT
De förtroendevalda och förmännen har under strategiarbetet identifierat Närpes 
styrkor, svagheter, möjligheter och risker inför den kommande fyraårsperioden. 
Även representanter för det lokala näringslivet har bidragit med sina perspektiv. 
Dessa presenteras kort nedan.

Närpes styrkor gäller befolkningens karaktär, service och företagande, samt om-
givningen. De befolkningsrelaterade styrkorna är kopplade till den starka före-
tagsamheten, språklig och kulturell mångfald, arbetskraftsinvandring och ökande 
befolkning. Styrkorna i relation till samhälle, service och företagande är många:
  

• Det mesta finns på orten
• Stadens tjänstemän är tjänstvilliga och lösningsorienterade
• Aktiva föreningar
• Sociala medier ökar möjligheter för småföretagare till marknadsföring och 

utveckling
• Fördel med olika särdrag i olika kommundelar
• Tillgång till utbildning
• Bygemenskap och ung inflyttning stärker livskraften i olika kommundelar
• Politisk samsyn gällande samhällsutveckling
• Tradition av hjälpsamhet

De styrkor som kopplar klart till omgivningen är den förnybara vindkraften, de 
satsningar som gjorts och görs på grön energi och att Närpes upplevs som en ren 
stad.

De identifierade svagheterna gäller befolkningen, samhällets service och infra-
struktur. Flera av svagheterna handlar om språk, så väl brister i kommunikation 
på olika språk, som bristande språkkunskaper i svenska och/eller finska. Ytter-
ligare en svaghet är arbetskraftsbristen. Gällande samhällets service nämns 
att statliga myndigheter försvinner, brister i kommunikation mellan privat och 
offentlig sektor, begränsad marknadsföring av Närpes, samt att utbudet av yrkes-
utbildning inte helt kan svara mot näringslivets behov och att det inte finns lokala 
utbildningsmöjligheter på finska. Svagheterna relaterade till infrastruktur handlar 
om allt från konkreta saker som få laddningsstationer för elbilar och avsaknad av 
sortering av bioavfall till brist på förmånliga bostäder, vägnätets skick och gles 
kollektivtrafik. Den vidsträckta kommunen utgör också en utmaning för ordnande 
av service. 
Riskerna kopplar delvis, men inte helt till svagheterna. De fokuserar på befolk-
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ningen, arbetskraften, klimatomställningen och den tekniska utvecklingen. 
Gällande befolkningen finns det risk att integrationsarbetet inte lyckas, ökande 
klasskillnader, svag språkinlärning och att ungdomars engagemang i föreningar 
och samhällsliv minskar. För näringslivet och kommunen kan en hårdnande regio-
nal konkurrens om arbetsplatser, leda till oförmåga att kunna rekrytera tillräckligt 
med personal för det lokala behovet. Kommunens mycket höga energianvänd-
ningsnivå är en av riskerna kopplade till att anpassningen till hållbar utveckling 
kan misslyckas. Andra risker är lagstiftning och miljöregelverk som begränsar 
näringslivsutvecklingen, brist på allmänna kommunikationsmedel och bristande 
cybersäkerhet. Byarnas utveckling räknas också som sårbar. 

 

De identifierade möjligheterna är många och starkt kopplade till den gröna 
omställningen både lokalt och regionalt, kommunens attraktivitet som ort att 
utbilda sig, leva och arbeta i, samt befolkningens karaktär. Också välfärdsområdet 
erbjuder nya möjligheter på olika sätt.  

De möjligheter som kopplar till grön omställning är mycket varierande:

• Batterifabriker i Vasa
• Satsningar på grön energi
• Ökat turismutbud (t.ex. jakt- och fiskeresor)
• Delningsekonomi
• Fokus på mer närodlat och mindre matsvinn
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• Utveckling av lokala koncept inom cirkulär ekonomi
• Laddstationer till elbilar

Kommunens attraktivitetsattribut erbjuder också möjligheter, närmast kopplat 
till att behålla sina invånare och attrahera nya invånare. Till dessa möjligheter hör 
utbyggd service, fortbildningsmöjligheter, bra boende för alla, havsnära boende, 
rik fritid, möjligheter till distansarbete, samt att de språkkunskaper som finns i 
staden kunde användas bättre. Andra möjligheter är kopplade till att befolknings-
strukturen är bättre, att det föds fler barn, att det finns tillgång till arbetsplatser, 
att kunskaperna i finska blir bättre, de möjligheter en välutvecklad integration ger 
till att rekrytera arbetskraft till än fler branscher från utlandet. Ytterligare potenti-
ella möjligheter kunde en grundrenovering av järnvägen och utveckling av annan 
infrastruktur ge, samt satsningar på cybersäkerhet och företagshotell.
 
5 Värdegrund och vision
Värdegrunden och visionen har formulerats utgående från det som betonades i 
samband med workshopparna för förtroendevalda och förmän, samt med beak-
tande av de grundläggande värden som vann starkast understöd i enkäterna för 
invånare och personal. 
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Närpes stads värdegrund kan sammanfattas i mottot ”Framåt tillsammans” och 
våra nyckelvärden är: 

 Trygghet  Jämlikhet   Gemenskap  
 Delaktighet   Öppenhet  Framåtanda
 Företagsamhet  Inkludering  Hållbarhet

Vision
Närpes är en trygg, familjevänlig, livskraftig och företagsam landsbygdsstad med 
människans välmående i fokus. Vi kommunicerar öppet för att förstå och inklu-
dera varandra och synliggöra möjligheterna i vår stad. Vi satsar på hög sysselsätt-
ning, mångsidiga utbildningsstigar och ett brett utbud av fritidsaktiviteter.  

6 Tyngdpunktsområden 2022 - 2025
En fusion av de synpunkter som lyftes fram i workshopparna för förtroendevalda 
och förmän, enkäterna för personal och invånare, de externa aktörernas input, 
samt barnens och ungdomarnas bidrag ger följande tyngdpunkter. 

6.1 Välmående tillsammans
Människans välmående skapas i samverkan med andra och är lika viktigt i alla 
åldersgrupper. Närpes stads fokus ligger från 2023 huvudsakligen på förebyggan-
de arbete för att främja hälsa och välfärd hos invånarna och som arbetsgivare för 
stadens anställda. För de anställda prioriteras god kommunikation, satsningar på 
arbetshälsa och flexibilitet i arbetsarrangemangen då så är praktiskt möjligt. 
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Ansvaret för invånarnas välmående är brett och förutsätter långsiktiga satsningar 
på livsmiljö, goda levnadsförhållanden och upprätthållande av arbetsförmåga. 
Detta kräver ett fungerande samarbete med välfärdsområdet, det lokala närings-
livet och andra regionala myndigheter. 

Ett brett utbud av kultur-, motions- och ungdomstjänster förutsätter ett fortsatt 
gott samarbete med lokala föreningar och andra lokala, regionala och nationella 
organisationer och ett öppet förhållningssätt till nyskapande initiativ. Under den-
na strategiperiod läggs tyngdpunkt i synnerhet på familjer och annan verksamhet 
där flera generationer ges möjlighet att mötas. 

Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och andra stadiets utbildningar 
har nyckelroller i relation till de ungas välmående. Det rusmedelsförebyggande 
arbetet utvecklas så att det omfattar alla åldersgrupper.

6.2 Trygga tillsammans
Tillsammans bygger vi en trygg kommun för alla våra invånare med redskap som 
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delaktighet, likabehandling och inkludering både i beslutsprocesser och samver-
kan mellan invånare, i våra företag, föreningar och andra organisationer. Tydlig 
information, kontinuerlig kommunikation, möjligheter till delaktighet och öppna 
demokratiska förhållningssätt skapar förtroende för stadens beslutsprocesser. 
Åtgärderna i stadens olika handlingsprogram och planer stöder delaktigheten. 

Vi vill vara en tillgänglig, barn- och familjevänlig kommun som sätter individen 
i fokus. Därför betonar vi vikten av öppenhet, vidsynthet, jämställdhet, god 
kommunikation i mån av möjlighet också på de mest frekventa av kommunens 
minoritetsspråk och gemensamma arenor som kan bygga en känsla av gemen-
skap mellan våra invånare. Vi fortsätter kontinuerligt satsa på trygghetsskapande 
åtgärder som gagnar invånarnas välmående, t.ex.  fortsatta satsningar på trafik-
säkerheten. Tillsammans med andra myndigheter och företagen i staden arbetar 
vi för att rekrytering av arbetskraft ska ske under kontrollerade former för att 
förhindra olagligt utnyttjande av invånarna och äventyrande av deras trygghet.

6.3 Framgångsrika tillsammans
God utbildning är en av nyckelfaktorerna för ett framgångsrikt samhälle. Stadens 
egna utbildningsutbud ger en god bas för att tillsammans med regionala utbild-
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ningsaktörer ytterligare utveckla flexibla och attraktiva utbildningsstigar för vår 
mångfald av invånare och vårt lokala näringslivs behov. Våra utbildningar har ett 
tydligt fokus på språk- och kultursensitivitet. Vi kan fortsättningsvis bli bättre på 
att värdesätta nyinflyttade invånares tidigare erhållna kompetenser så att fler 
karriärstigar öppnas för våra inflyttade invånare inom ramen för gällande lagstift-
ning.  Olika sätt att hålla kontakt med utexaminerade och studerande som flyttat 
från orten utvecklas.

Företagsamhet är ett självklart förhållningssätt för oss i Närpes, men vi kan inten-
sifiera marknadsföringen av de möjligheter staden erbjuder både för nuvarande 
och nya invånare samt företag. Särskilt fokus läggs på företag som kan komplette-
ra och diversifiera vårt näringsliv och utbudet av arbetsplatser, t.ex. inom cirkulär 
ekonomi, förädling och turism. 

Närpes ska vara ett attraktivt boendealternativ för fler, med bostäder i olika pris-
klasser i kommunens alla delar, samt möjlighet till natur- och havsnära boende. 
 
6.4 Hållbara tillsammans
Närpes stad ska vara en ekonomiskt hållbar stad, där investeringarna övervägs 
noggrant på basis av långsiktig hållbarhet. Samtliga hållbarhetsdimensioner 
stärks i en miljö som stimulerar till en mångfald lösningar för företag och invå-
nare gällande hållbar utveckling. Under de kommande åren läggs fokus i ännu 
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högre grad på klimatsmarta lösningar, cirkulär ekonomi och på att öka befolkning-
ens intresse för dessa. Inom Närpes stad ses närodlat, inhemskt, ekologiskt och 
minimering av matsvinn som väsentliga aspekter både i den egna verksamheten, 
inom folkbildning och i relation till samarbetsparter. 

Etablering och användning av förnybara energiformer uppmuntras, dock så att 
det inte uppstår en ensidig betoning på någon av dessa. Närpes stad ska också 
sträva efter att vid sina fastigheter skapa möjlighet att ladda elbil. Möjligheterna 
att stärka hållbar kollektiv trafik bör undersökas. 

I Närpes stad verkar vi för att kommunala, regionala och statliga satsningar på 
digitala lösningar ska tillämpas så att de stärker social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet. Det innebär att digitala lösningar inte får implementeras så att befolk-
ningsgrupper marginaliseras på basis av funktionsförmåga, språklig eller social 
status. I vårt allt mer digitaliserade samhälle behöver datasäkerhet och cybersä-
kerhet beaktas.

7 Uppföljning och utvärdering
Då stadsfullmäktige godkänt strategin under våren 2022 inleds implementering-
en av den i samband med beredning av beslut. Inför budgetarbetet vägleder 
fullmäktige beredningen gällande hur respektive tyngdpunkt ska prioriteras så 
att verksamhetsplanens mål konkretiserar strategin. Strategin kan på så vis följas 
upp årligen som en naturlig del av den verksamhetsutvärdering som sker i sam-
band med verksamhetsberättelse och bokslut. 

Inför den nya mandatperioden som inleds 2025 genomförs en särskild utvärde-
ring av strategin, som kan ligga till grund för det nya fullmäktiges strategiarbete. 
Det är viktigt att utvärderingen inkluderar så väl de förtroendevaldas, de ledande 
tjänsteinnehavarnas, som den övriga personalens perspektiv. Om möjligt bör 
utvärderingen också inhämta övriga relevanta aktörers perspektiv, så som det 
lokala näringslivets. 
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