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åbo 2029

År 2029 fyller Åbo hela 800 år. Märkesåret har också valts som 
utgångspunkt då stadens framtid betraktas. Stadsstrategin och dess 
program identifierar de viktigaste målen för vår stad och de val som 
hjälper oss bygga framtiden. 

Vår vision är:

 Åbo är en intressant europeisk universitets- och kulturstad som har  
 mod att förnya sig och en stad där det är bra att leva och lyckas tillsammans.

Åbo stads historia är unik i Finland. Vårt lands ekonomiska, välfärdsmässiga och kulturella rötter 
ligger i Åbo. Vår historia ger oss erfarenhet och styrka att förnya oss och gå framåt. Det svenska 
språket och den svenskspråkiga kulturen lever starka i Åbo som en del av vår identitet. Under 
årens lopp har vi upplevt både bättre och sämre tider och de har alla satt sin prägel på livet i vår 
stad. Åbo är en stad där dåtid och nutid möts. 

Åbo är en stad som sätter värde på sin historia. Som en stad där det är bra att leva och bo  lockar 
Åbo därför till sig såväl stadsbor, studerande, experter, turister som små och stora företag. Åbo är 
en europeisk kulturstad och en föregångare när det gäller stadskulturen. Åbo har gjort sig känt 
som  idrotts- och evenemangsstad. Åstranden pulserar i fortsättningen allt starkare av liv. Åstran-
den är stadsbornas vardagsrum året om och för alla andra är den som en fläkt från en europeisk 
stad. Ån leder ut till havet och den unika skärgården som börjar vid åmynningen och Åbo är 
känd som skärgårdens pärla. Som kuststad vid norra Östersjön vill Åbo utvecklas som en del av 
den nordeuropeiska tillväxtzonen som sträcker sig från Stockholm via Åbo till Helsingfors och vi-
dare till S:t Petersburg. Stadens mål är att få till stånd en snabb tågförbindelse som tar människor 
mellan Helsingfors och Åbo på en timme.

Åbo förnyas och växer modigt under de kommande åren och de centrala målen för staden är att 
på ett hållbart sätt främja stadsbornas välfärd och ett livskraftigt näringsliv. Samtidigt vill Åbo 
bära sitt ansvar för hela stadsregionens konkurrenskraft och framgång. Vi vill att hela stadsregio-
nen ska kunna erbjuda sina invånare och företag fungerande service även i framtiden.
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Stadens förnyelse har två utgångspunkter. Å ena sidan 
vill vi att Åbo är en stad där alla trivs och mår bra 
och å andra sidan att den är en konkurrenskraftig 
stad. Stadens livskraft och tillväxt bör bygga på en 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar grund. 
Stadens utveckling ska vara konsekvent och grunda 
sig på de bärande styrkor som Åbo är känt för samt 
på Åbobornas egna uppfattningar om sin stad.

Stadens framtid byggs upp i en situation där kom-
munernas verksamhetsmiljö förändras i allt snabbare 
takt. Stora utmaningar är strukturförändringarna 
inom näringslivet, sysselsättningen, fördelning av väl-
färden samt förändringar i befolkningsstrukturen. För 
att kunna svara på förändringarna krävs en förmåga 
att förnya sig, en smidig förvaltning, bättre ledarskap 
och beslutsfattande, fokus på stadsborna och kunder-
na samt en allt produktivare verksamhet. Förmågan 
att förändra sig förbättras då vi på stadsnivå inför en 
utvecklingsmodell som skapar ett systematiskt sätt 
att planera och genomföra utvecklingsprojekt. Med 

ledarskap som fokuserar på information blir verksam-
heten effektivare och mer ekonomisk.

Den viktigaste förutsättningen för framgång är att 
ekonomin hålls i balans. Stadens verksamhet dimen-
sioneras så att den interna finansieringen omfattar 
verksamhetens utgifter och ersättningsinvesteringar. 
Beskattning och avgifter hålls på en konkurrenskraf-
tig nivå och staden skuldsätter sig inte orimligt myck-
et. En koncernaktig verksamhetsmodell kommer i 
framtiden att framhävas allt mer. Då stadskoncernens 
funktionsmässiga och ekonomiska mål ställs upp 
beaktas alltid stadens övergripande intressen.

Ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster 
överförs till ett område som omfattar hela västkusten. 
Denna nationella reform är mycket viktig ur stadens 
synvinkel och den kommer att pågå i flera år. För att 
nå ett gott resultat krävs en stark insats från staden då 
reformen bereds och verkställs.



Åbo gör gott
Åbo främjar sina invånares och kunders välfärd samt 
stadens och näringslivets konkurrenskraft.

åbo skapar välfärd och aktiverar

Åbo har ett modernt servicenät och fungerande 
närtjänster. Som en tvåspråkig stad tillhandahåller 
Åbo service på både finska och svenska. Servicen 
ordnas enligt en modern flerproducentmodell på 
ett kundcentrerat, högklassigt och kostnadseffektivt 
sätt. Tjänster köps allt mer systematiskt och upp-
handlingskompetensen förbättras. Genom innovativ 
upphandling stöder staden utvecklingen och sys-
selsättningen på den lokala servicemarknaden samt 
förbättrar sin förmåga att anpassa sig till förändringar 
i verksamhetsmiljön och efterfrågan. Upphandling 
samt planering och genomförande av tjänster sker 
med bra partnerskap mellan företagen och organisa-
tionerna som producerar tjänsterna.

Med sin egen verksamhet strävar staden efter att 
minska välfärdsskillnaderna. Genom att förutse efter-
frågan på tjänster kan tjänsterna i rätt tid riktas på ett 
ändamålsenligt sätt. Serviceprocesserna och -kana-
lerna förnyas tillsammans med invånarna. Invånarna 

och kunderna kan allt oftare utnyttja tjänster obero-
ende av tid och plats då staden digitaliserar sina tjäns-
ter och ökar samservicen. Staden satsar kraftigt på att 
utveckla digitala tjänster och relaterade samarbetsnät-
verk. Staden bidrar samtidigt till uppkomsten av nya 
typer av affärsverksamhet och öppenhet genom att 
göra sina databaser tillgängliga för medborgarna och 
företagen. 

En aktiv livsstil är viktig för välfärden och förutsätt-
ningarna för detta förbättras. Tack vare förebyggande 
tjänster kan invånarna allt bättre ta ansvar för sig 
själva och sina närmaste.

De anställda är stadens viktigaste resurs och  de har 
ett stort ansvar för att producera tjänster och utveck-
la staden. I personalplaneringen förutser man i allt 
högre grad de förändringar och kompetensbehov som 
behovet att ordna service omfattar. Åbo är en pålit-
lig och attraktiv arbetsgivare vars anställda är stolta 
över sin arbetsplats. Arbeten, processer och ansvar är 
tydligt definierade och meningsfulla, vilket leder till 
att var och en kan känna att den egna arbetsinsats-
en är betydelsefull. Arbetshälsan förbättras förutom 
av yrkesstolthet och utveckling i arbetet även av 
branschövergripande och uppdaterad kompetens, 
helhetsbetonad belöning samt öppen kommunika-
tion och möjligheter att påverka. Genom att säker-
ställa kompetensen och förutsättningarna för ett 
bättre ledarskap förbättras även resultaten.

För att servicereformen ska lyckas måste staden kän-
na sina invånare och kunder. Likaså måste invånarna 
känna att staden är deras och att de kan påverka 
sådant som de upplever som viktigt: att planera servi-
cen och utveckla staden särskilt i den egna närmiljön. 
Därför räknas invånarnas delaktighet som en viktig 
del av stadens grundläggande verksamhet, beredning 
av ärenden och beslutsfattande. Staden uppmuntrar 
och skapar förutsättningar så att det blir lättare för 
invånarna att delta, även utan att de behöver binda 
sig till permanenta organisationstyper.



åbo förbättrar konkurrenskraften

Grunden för konkurrenskraften är att företagen vill 
verka i Åbo och att människorna vill bo där. Staden 
har som mål att även i fortsättningen bibehålla en 
mångsidig näringsstruktur i regionen och öka antalet 
arbetsplatser. Staden erbjuder näringslivet och företa-
gen en konkurrenskraftig och företagsvänlig verksam-
hetsmiljö som utvecklas i samarbete med olika aktörer.

Företagen har tillgång till moderna och tydliga före-
tagstjänster som fungerar snabbt och smidigt. Före-
tagstjänsterna säkerställer att företagen får den service 
de behöver av staden, men samtidigt strävar hela 
stadens organisation efter att tillgodose företagens 
behov. Staden bedömer konsekvenserna för företagen 
och beaktar dessa i sin verksamhet.

Tillsammans med högskolor och övriga samarbets-
partner skapar staden en attraktiv innovationsmiljö 
och en vetenskapspark där komptensen kan utnyttjas 
och kommersialiseras. Gemensamma innovations-
tjänster stöder företagens tillväxt och uppkomsten av 
nya företag samt företagsverksamhet som riktar sig 
till studerande. Samarbetet mellan staden, högsko-
lorna, läroanstalterna och företagsvärlden möjliggör 
nya verksamhetsmodeller och skapar förutsättningar 
för kontinuerlig förnyelse och innovationer inom 
näringslivet. Dessutom tryggas företagens förutsätt-
ningar för tillväxt och placering i Åbo genom föregri-
pande lösningar beträffande markanvändningen.

Sysselsättningsmålen främjas med effektiva tjänster 
och partnerskap vars mål är att avbryta arbetslösheten 
i ett så tidigt skede som möjligt. Målet är att förena 
olika myndigheters tjänster till en kundfokuserad 
helhet.

Staden erbjuder även i fortsättningen högklassig 
grundläggande undervisning och undervisning på 
andra stadiet. Genom att aktivt verkställa ungdoms-
garantin strävar vi efter att förebygga utslagning och 
garantera att alla ungdomar får en studieplats samt 
att nyutexaminerade kommer in i arbetslivet så fort 
som möjligt. Den kulturella mångfalden utgör en del 
av stadens ökade konkurrenskraft och invandrarnas 
kontakter till näringslivet förbättras. Åbo satsar på att 

invandrarna effektivt lär sig finska, stöder förutsätt-
ningarna för sysselsättning och förbättrar tillgången 
till utbildning.
 
Åbo ligger i den norra tillväxtzonen som sträcker sig 
från Stockholm via Åbo och Helsingfors till S:t Pe-
tersburg. Staden vill öka dynamiken i området, vilket 
förutsätter att människor och varor snabbt kan röra 
sig inom området och att det finns fungerande för-
bindelser på land, till havs och i luften. Staden satsar 
därför allt mer på att förbättra dessa förbindelser. Sta-
den vill också öka utbudet av tjänster som är avsedda 
för ryska turister och särskilt utnyttja marknaden i S:t 
Petersburgregionen i samarbete med företag.

Åbo är Finlands bästa studiestad, där även studentbo-
endet är bäst i landet. Ställningen som internationell 
högskolestad stärks genom att utveckla ett tätt cam-
pus- och vetenskapsparkområde som erbjuder stu-
derandena och näringslivet en attraktiv och inspire-
rande miljö som gynnar nätverkandet. Åbo vill även 
satsa på sådan yrkeskompetens som behövs i olika 
uppgifter i företagsvärlden – både nu och i framtiden.

Åbos mångsidiga, livliga stadskultur med evenemang 
året om stärker regionens konkurrenskraft och väl-
stånd. Kultur är en del av stadsbornas vardag. Åbo är 
en attraktiv stad för aktiva stadsbor och turister. Åbo 
vill växa och utvecklas som en turism-, kongress- och 
evenemangsstad.



Hållbar tillväxt i åbo

Attraktiva boendealternativ är en av stadens viktigaste 
faktorer som ökar konkurrenskraften. Åbo skapar för-
utsättningar för mångsidiga och nya boendesätt som 
tillgodoser invånarnas behov. I planeringen framhävs 
stadens läge vid havet i den mån det är möjligt. Vi 
anser det särskilt viktigt att boende- och livsmiljöer-
na är snygga och trygga. Med sin verksamhet säkrar 
staden även ett tillräckligt utbud av ägar- och hyres-
bostäder till rimligt pris i regionen. Staden planeras 
som allt större områdeshelheter. Till planeringen 
och förverkligandet av nya, ambitiöst byggda bo-
stadsområden runt stadskärnan kombineras smarta 
digitala tjänster samt innovativa energi- och trafik-
lösningar. Det livskraftiga stadscentrumets ställning 
som stadsbornas gemensamma och trivsamma miljö 
stärks genom att förbättra de högklassiga offentliga 
stadsrummen och särskilt historiska områdena vid 
ån som är bäst tillgängliga till fots. Det kommersiella 
centrumets konkurrenskraft förbättras genom nöd-
vändiga investeringar och ändamålsenligt samarbete. 
Miljön runt Salutorget kommer att få en välförtjänt 
ansiktslyftning. 

Åbobornas vardag är smidig. Det är lätt att röra sig 
till fots, med cykel, med bil och med kollektivtra-
fiken. Den enhetliga stadsstrukturen, de lyckade 
trafiklösningarna och servicen som är tillgänglig i de 
olika stadsdelarna minskar behovet att röra sig långa 
sträckor, sparar tid och är samtidigt hållbara och allt 
miljövänligare. Samverkan mellan olika trafikformer 
stöds och kollektivtrafiken utvecklas ur en regio-
nal synvinkel. I stadsplaneringen främjas gång och 
cykelåkning som sätt att röra sig i staden. Genom att 
öka antalet digitala självbetjäningsmöjligheter mins-
kas invånarnas behov att röra sig längre sträckor för 
att använda tjänster.

Åbo eftersträvar kolneutralitet före 2040 och rör sig 
mot detta mål med hjälp av ambitiösa klimat- och 
miljöpolitiska åtgärder. All verksamhet kommer att 
omfattas av ett energieffektivt och resursklokt verk-
samhetssätt. Andelen förnybara energiformer ökas 
och energisystemet utvecklas så att det blir smartare. 
Miljöskyddet är viktigt för Åbo och Åbo deltar aktivt 
särskilt i arbetet för att skydda Östersjön och Skär-
gårdshavet.



Öppen utvärdering håller oss 
på rätt väg

Att strategin framskrider steg för steg och att resulta-
ten nås bekräftas med mätare som på ett mångsidigt 
sätt visar hur stadens konkurrenskraft och välstånd 
utvecklas. Mätarna hjälper staden att fatta beslut som 
gör tjänsterna effektivare.
 
Mätningarna bör omfatta hela stadens organisation. 
För att alla ska kunna utvärdera sina resultat och sin 
framgång bör bakgrundsuppgifter finnas tillgängliga 
och besluten bör grunda sig på bästa möjliga infor-
mation. Beslutsfattandet ska vara genomskinligt och 
konsekvent. Tack vare öppna data kan beslutsfattan-
det göras ännu genomskinligare och Åbo vill vara en 
föregångare i landet när det gäller att utnyttja öppna 
data.

För att verksamheten ska kunna förnyas på ett fram-
gångsrikt sätt krävs kontinuerliga mätningar och 
utvärderingar av den egna verksamheten men även 
en verksamhetskultur som gynnar djärva experiment 
med nya förhållningssätt. Det ska också vara tillåtet 
att misslyckas och att lära sig från sina misstag. Detta 
är det enda sättet för staden att genuint förnya sig och 
sin egen verksamhet. Staden har som mål att förbätt-
ra kvaliteten och jämförbarheten hos kommunernas 
ekonomiska information och verksamhetsinformation 
på riksnivå.

Med ett bra och öppet beslutsfattande, ledarskap och 
samarbete kan Åbo säkerställa att utvecklingen fortsät-
ter i rätt riktning. Samtidigt är staden starkt medveten 
om sitt ansvar gentemot framtida Åbobor.

Åbo håller sina löften

Stadens verksamhetslöften har utarbetats på basis 
av de gemensamma värderingar som vi upplever 
som viktiga. Vår verksamhet grundar sig på dessa 
värderingar och de visar oss vad som är rätt och 
fel, vad som är eftersträvansvärt och vad som är 
viktigt. Stadens värderingar är gemensamma för 
oss alla och utgör grunden för våra verksamhets-
löften. Det är viktigt för oss att binda oss till våra 
verksamhetslöften eftersom de styr hela stadens 
verksamhet.

Invånar- och kundinriktad verksamhet
Vi sätter värde på våra invånare och våra kunder. Vi 
tillhandahåller högklassiga och lätt tillgängliga tjäns-
ter med en bra attityd. Vi utvecklar stadens tjänster 
på ett skickligt sätt tillsammans med våra invånare, 
kunder och samarbetspartner.

Ansvarsfullhet och tolerans
Vi beaktar principerna för hållbar utveckling i all vår 
verksamhet och bär vårt ansvar för en trivsam och 
trygg livsmiljö och för framtida Åbobor. Vi fattar 
beslut som bygger på bästa möjliga kunskap och vårt 
beslutsfattande är konsekvent och genomskinligt. Vi 
främjar godkännande av olikheter, gemenskapskänsla 
och jämlikhet i hela staden.

Förnyelse och samarbete
Vi förnyar vår verksamhet aktivt och sätter värde på 
kompetens. Vi vill vara nyskapande och modiga före-
gångare. Vi samarbetar på alla nivåer. Vårt samarbete 
bygger på uppskattning, öppenhet och förtroende. Vi 
vill nå framgång tillsammans.


