
   
 

   
 

Bilaga 3 Välfärdsplanens åtgärdsmatris för Lappträsk 

Tyngdpunkter 

1. Involvering av invånarna 

2. Förebyggande verksamhet och tjänster i rätt tid 

3. Miljön som stöder välfärd med beaktande av hållbar utveckling 

I samband med den årliga rapporteringen bedöms hur åtgärderna har utfallit och vid behov kan man då precisera, utvidga och ändra dem. 

 

Mål Åtgärd Indikator Genomförande/Uppföljning 

1. Involvering av invånarna 

Vi ökar invånarnas möjligheter att 
påverka ärenden som berör dem. 

Riktade enkäter och 
verkstäder/invånarråd. 
 
Möten för de 
människoorienterade 
styrgrupperna. 
 
Delaktighetsenkäter för eleverna. 
 
 
 
Vi bereder oss på 
verksamhetsmodellen Barnvänlig 
kommun. 

Resultaten av invånarenkäterna och 
verkstäderna. 
 
Antalet möten och mötenas teman. 
 
 
 
Elevernas möjligheter att delta i 
behandlingen av ärenden som berör 
dem. 
 
Ibruktagande av 
verksamhetsmodellen Barnvänlig 
kommun. 
 

Ledningsgruppen 

 
 
Ledningsgruppen 
 
 
 
Direktören för bildningsväsendet 
 
 
 
Kommunkoordinatorn för Barnvänlig 
kommun och ledningsgruppen för 
Barnvänlig kommun 

Växelverkan mellan invånarna, 
beslutsfattarna och 
serviceproducenterna. 

Byakvällar. 
 
 
 
 

Kommundirektörens byakvällar och 
kommundirektörens morgonkaffen 
för företagare. 
 

Kommundirektören och 
näringssekreteraren 
 
 
 



   
 

   
 

Föreningsforum. 
 

Samarbete mellan kommunen och 
tredje sektorn. 

Direktören för bildningsväsendet 

Vi breddar samarbetsmodellerna. Deltagande budgetering inom den 
grundläggande utbildningen och 
ungdomsväsendet. 
 
 
Deltagande av representanterna 
för ungdomsfullmäktige i 
kommunens organs 
sammanträden. 
 
 
Involvering av äldre i bedömningen 
av konsekvenser i 
beslutsfattandet. 

Barnens och ungdomarnas 
möjligheter att påverka 
upphandlingar genom deltagande 
budgetering. 
 
Deltagande av representanterna för 
ungdomsfullmäktige i nämndernas, 
sektionernas och fullmäktiges 
sammanträden där de har närvaro- 
och yttranderätt. 
 
Antalet ställningstaganden och 
utlåtanden som getts. 

Direktören för bildningsväsendet 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 
Den som ansvarar för beredningen 
och äldre- och handikapprådet 

2. Förebyggande verksamhet och tjänster i rätt tid 

Vi upprätthåller och utökar 
förebyggande verksamhet. 

Vi utvecklar förebyggande 
verksamhet för äldre. 
 
 
Vi erbjuder motions- och 
hobbymöjligheter i omfattande 
grad i kommunområdet. 
 
Gruppverksamhet för vuxna. 
 
 
Projektet för att förhindra 
fallolyckor i hela östra Nyland. 
 
 

Utförda åtgärder. 
 
 
 
Antalet kunder i den handledda 
verksamheten. 
 
 
Antalet grupper och antalet 
deltagare. 
 
Genomförd verksamhet 
(Frap- och frop-blanketter). 
 
 

Direktören för social- och 
hälsovårdstjänster och 
servicehandledaren 
 
Direktören för bildningsväsendet 

 

 

 
Grundtrygghetscentralens tjänster 
för vuxna 
 
Grundtrygghetscentralens tjänster 
för vuxna 
 



   
 

   
 

Genom att utbilda personalen 
förbättrar vi identifieringen av våld 
riktat mot barn och ökar 
omfattningen av metoderna för att 
agera i situationer där någon 
misstänks ha utövat våld. 
 
Vi förstärker stöd för föräldraskap 
och stöd för skilsmässosituationer 
regionalt som en del av projektet 
ITUA. 
 
För att tidigt identifiera behov av 
stöd beskriver vi som en del av 
projektet ITUA servicestigar för 
deprimerade mammor och 
servicestigar för barn och unga 
som lider av depression och 
ångest. 
 
Vi utbildar personalen och tar i 
bruk verksamhetsmodellen IPC 
som en del av projektet ITUA vid 
förebyggande och i tidig vård av 
depression hos unga samt CoolKids 
vid förebyggande och i tidig vård 
av ångest hos unga. 
 
Vi utvidgar servicerådgivningen 
utan tidsbeställning för 
barnfamiljer (projektet ITUA). 
 
 

Antalet utbildningar och antalet 
deltagare i utbildningar. 
 
 
 
 
 
Genomförd verksamhet. 
 
 
 
 
Genomförd verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
Antalet personal som utbildats, 
genomförd verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
Genomförd verksamhet. 
 

Grundtrygghetscentralens tjänster 
för vuxna 
 
 
 
 
Grundtrygghetscentralens tjänster 
för barn och ungdomar 
 
 
 
 
Grundtrygghetscentralens tjänster 
för barn och ungdomar 
 
 
 
 
 
 
Grundtrygghetscentralens tjänster 
för barn och ungdomar 
 
 
 
 
 
 
Grundtrygghetscentralens tjänster 
för barn och ungdomar 
 



   
 

   
 

Vi lägger märke till dem som 
befinner sig i den mest utsatta 
situationen när vi planerar 
tjänsterna. 

Vi utvecklar den uppsökande 
äldreomsorgen. 
 
 
Vi främjar invandrarnas 
integration, delaktighet, välfärd 
och goda relationer mellan 
befolkningsgrupperna. 
 
Vi breddar arbetsformerna för det 
uppsökande ungdomsarbetet. 
 
Vi kartlägger de patienter som 
använder hälsovårdstjänster i stor 
grad (preciserad vårdplan). 
 
Vi tar i bruk social rehabilitering. 
 
 
Vi utvecklar missbrukar- och 
mentalvårdstjänsterna riktade till 
unga regionalt i östra Nyland. 
 
Vi förankrar en systematisk 
verksamhetsmodell inom 
barnskyddet och socialarbetet för 
barnfamiljer. 
 

Utförda åtgärder, utveckling av 
verksamhetsmodellen, utveckling av 
förebyggande åtgärder. 
 
Riktade åtgärder. 
 
 
 
 
Ibruktagande av Sovari. 
 
 
Antalet besök. 
 
 
 
Genomförd verksamhet. 
 
 
Genomförd verksamhet. 
 
 
 
Genomförd verksamhet. 
 

Direktören för social- och 
hälsovårdstjänster och 
servicehandledaren 
 
Servicehandledaren och direktören 
för social- och hälsovårdstjänster 
 
 
 
Direktören för bildningsväsendet 
 
 
Grundtrygghetscentralens tjänster 
för vuxna 
 
 
Grundtrygghetscentralens tjänster 
för vuxna 
 
Grundtrygghetscentralens tjänster 
för barn och ungdomar 
 
 
Grundtrygghetscentralens tjänster 
för barn och ungdomar 
 

Vi främjar olika dimensioner inom 
välfärd. 

Vi samarbetar med tredje sektorn. 
 
 
 
Föreningar. 
 

Utförda åtgärder. 
 
 
 
IHKU- och GOBY-bidrag. 
 

Direktören för social- och 
hälsovårdstjänster och 
servicehandledaren 
 
För de övriga branschernas del 
ledningsgruppen 



   
 

   
 

 
Kamratstöd och 
erfarenhetsexperter. 
 
 
Vi utvecklar familjecentralens 
träffplatsverksamhet vidare. 
 

 
Vi utnyttjar erfarenhetsexperter i 
planeringen av en minnesvänlig 
tätort. 
 
Genomförd verksamhet, antalet 
deltagare. 
 

 
Tekniska direktören 
 
 
 
Grundtrygghetscentralens tjänster 
för barn och ungdomar 
 

3. Miljön som stöder välfärd med beaktande av hållbar utveckling 

Vi främjar den trygga miljön och 
tryggheten och säkerheten i 
vardagen. 

Byggnadernas skick och inneluft. 
 
 
 
Trafikmiljön. 
 
 
 
 
Vi ökar vardagsmotionen. 
 
 
Tillgänglighet. 
 
 
 
Vi arbetar mot mobbning i 
skolorna och tar i bruk ett program 
mot mobbning i skolorna. 
 
Utbildningar för personalen i 
identifiering av våld i nära 

Vi slutför beskrivningen av 
inneluftsprocessen och utser en 
inneluftsarbetsgrupp. 
 
Åtgärderna i trafiksäkerhetsplanen 
och deltagande i 
trafiksäkerhetsarbetsgruppens arbete 
och antalet skadade i trafiken. 
 
Vi utvecklar idrottsanläggningarna 
och motionsstigarna. 
 
Utveckling av en minnesvänlig tätort 
och genomförda åtgärder som främjar 
tillgänglighet. 
 
Elevenkäter. 
 
 
 
Antalet utbildningar och deltagare. 

Tekniska direktören 
 
 
 
Tekniska direktören 
 
 
 
 
Tekniska direktören och direktören 
för bildningsväsendet  
 
Tekniska direktören och 
ledningsgruppen 
 
 
Rektorerna 
 
 
 
Grundtrygghetscentralens tjänster 
för barn och ungdomar 



   
 

   
 

relationer och att föra våldet på 
tal. 

Vi upprätthåller och ökar trivsel i 
boendemiljön och dess betydelse. 

Vi tar invånarna med i idékläckning 
och planering av områdena. 
 
Vi utvecklar en minnesvänlig 
tätort. 

Planeringsverkstäder och annan 
involverande verksamhet. 
 
Planeringsverkstäder och annan 
involverande verksamhet. 
 

Tekniska direktören 
 
 
Tekniska direktören 

Vi främjar tillgänglighet genom att 
utnyttja digitala metoder. 

Digital trygghet. 
 
 
Vi utvecklar elektroniska 
blanketter och responskanaler. 
 
 
Vi tar en elektronisk familjecentral 
i bruk som en del av projektet 
ITUA. 

Datasäkerhetstest för hela personalen 
och vi uppdaterar anvisningarna. 
 
Resultaten och åtgärderna. 
Vi utvecklar elektroniska tjänsterna 
genom projektet Open Agenda. 
 
Den elektroniska familjecentralen är i 
bruk. 
 

Förvaltningsdirektören och ICT-
ansvarig  
 
Ledningsgruppen och ICT-ansvarig 
  
 
 
Grundtrygghetscentralens tjänster 
för barn och ungdomar 
 

 

 


