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Bilaga 2: Åtgärdsmatris för Lappträsk 

 

Uppgiften samlad i den bifogade matrisen är från 2021. Läget för utfallet av åtgärderna har bedömts i matrisen med olika färgkoder:  

 

Åtgärden vidtogs eller påbörjades inte 2021. 

 

 

 

Åtgärden är i planeringsskede eller den är inledd, men resultat har ännu inte uppnåtts. 

 

 

  

Åtgärden blev planenligt slutförd 2021, men utvecklingen pågår fortfarande. 

 

 

Vid vissa punkter förekommer det flera färgkoder beroende på vilket skede av genomförandet åtgärden i fråga är i. 

 

Tyngdpunkter 

1. Delaktiga invånare 

2. Förebyggande verksamhet och tjänster i rätt tid 

3. Miljö som med beaktande av hållbar utveckling stöder välfärd 

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

dem.  
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1. Delaktiga invånare  

MÅL ÅTGÄRD INDIKATOR UTFALL  LÄGE 

Vi ökar invånarnas 
möjligheter att påverka 
ärenden som berör dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riktade enkäter och 
verkstäder/invånarråd. 
 
 

Resultaten av invånarenkäterna och 
verkstäderna. 

I samband med att kommunstrategin 
utarbetades involverades bland annat 
kommuninvånarna och de riktades två 
strategienkäter. Dessutom ordnade vi 
ett infomöte för kommuninvånare via 
Teams. 

 

Möten för de 
människoorienterade 
styrgrupperna. 
 

Antalet möten och mötenas teman. De människoorienterade 
styrgrupperna samlades inte 2021 på 
grund av coronaviruspandemin. 

 

Delaktighetsenkäter för eleverna. 
 

Elevernas möjligheter att delta i 
behandlingen av ärenden som 
berör dem. 

I de finskspråkiga skolorna genomförs 
varje termin en enkät om elevens 
välbefinnande i skolan och delaktighet. 
I de svenskspråkiga skolorna svarar 
eleverna varje månad på en enkät om 
välbefinnande med programmet Qridi. 

 

Vi bereder oss på 
verksamhetsmodellen Barnvänlig 
kommun. 

Ibruktagande av 
verksamhetsmodellen Barnvänlig 
kommun. 

Kommunkoordinatorn för Barnvänlig 
kommun och ledningsgruppen för 
Barnvänlig kommun har berett 
ibruktagandet av 
verksamhetsmodellen. 

 

Växelverkan mellan 
invånarna, beslutsfattarna 
och serviceproducenterna. 

Byakvällar. Kommundirektörens byakvällar och 
kommundirektörens morgonkaffen 
för företagare. 

Vi ordnade inte byakvällar ifjol. 
Kommundirektörens morgonkaffen för 
företagare ordnades åtta gånger: sju 
gånger virtuellt via Teams och en gång 
fysiskt. 

 

Föreningsforum. Samarbete mellan kommunen och 
tredje sektorn. 

Vi ordnade Föreningsforumet virtuellt 
två gånger. 

 

Vi breddar 
samarbetsmodellerna. 

Deltagande budgetering inom den 
grundläggande utbildningen och 
ungdomsväsendet. 

Barnens och ungdomarnas 
möjligheter att påverka 

Den grundläggande utbildningen och 
ungdomsväsendet tog inte deltagande 
budgetering i bruk. 

 



3 
 

upphandlingar genom deltagande 
budgetering. 

Deltagande av representanterna 
för ungdomsfullmäktige i 
kommunens organs 
sammanträden. 

Deltagande av representanterna för 
ungdomsfullmäktige i nämndernas, 
sektionernas och fullmäktiges 
sammanträden där de har närvaro- 
och yttranderätt. 

Ungdomsfullmäktige inledde sin 
verksamhet hösten 2021, och 
representanterna för 
ungdomsfullmäktige deltog i 
verksamheten för kommunens 
beslutsfattande organ. 

 

Involvering av äldre i 
bedömningen av konsekvenser i 
beslutsfattandet. 

Antalet ställningstaganden och 
utlåtanden som getts. 

Äldre- och handikapprådet hade 
möjlighet att ta ställning till 
beredningen av östra Nylands 
regionala tillgänglighetsprogram samt 
utvecklingen av belysningen i den 
minnesvänlinga tätorten. 

 

2. Förebyggande verksamhet och tjänster i rätt tid  

MÅL ÅTGÄRD INDIKATOR UTFALL   

Vi upprätthåller och 
utökar förebyggande 
verksamhet. 

Vi utvecklar förebyggande 
verksamhet för äldre. 

Vidtagna åtgärder. 

 

Vi rekryterade en servicehandledare till 

äldreomsorgen. Servicehandledaren 

genomgick en utbildning för 

minneskötare. Vi utvecklade en modell 

för stödbesök hos de minnessjuka. 

 

Vi rekryterade en stödperson till 

servicen som stöder välbefinnande hos 

de äldre. Tack vare stödpersonen har 

de äldre haft möjlighet till exempel till 

att ha någon att prata, att vistas ute 

med eller någon som hjälper med att 

uträtta ärenden. 
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Vi erbjuder motions- och 
hobbymöjligheter i omfattande 
grad i kommunområdet. 

Antalet kunder i den handledda 
verksamheten. 

På grund av coronaviruspandemin var 
nästan all motions- och 
hobbyverksamhet avbruten 2021. 

 

Gruppverksamhet för vuxna. Antalet grupper och antalet 
deltagare. 

Vi har inte ännu kunnat inleda 
gruppverksamheten. 

 

Projektet för att förhindra 
fallolyckor i hela östra Nyland. 

Genomförd verksamhet 
(Frap- och frop-blanketter). 

Inom äldreomsorgen används frap- och 
frop-blanketterna i omfattande grad i 
arbetet för att förebygga fallolyckor. 

 

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. 

Antalet utbildningar och antalet 
deltagare i utbildningar. 

Utbildningen som baserar sig på THL:s 

webbutbildningsmaterial är en fysisk 

utbildning. På grund av 

coronaviruspandemin kunde 

utbildningen inte ordnas under 2021. 

Den första utbildningen hålls i april 

2022. 

 

 

Vi förstärker stöd för föräldraskap 
och stöd för skilsmässosituationer 
regionalt som en del av projektet 
ITUA. 

Verksamhet som genomförs. Inom hela östra Nyland infördes i 

december 2021 som en del av 

projektet ITUA Familjestigen-

webbkurser avsedda för att stödja 

föräldraskapet. 

 

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. 

Verksamhet som genomförs. 

 

Vi planerade den regionala strukturen 

för tidig intervention för barn och unga 

under 2021. Vi har inte ännu beskrivit 

servicestigarna. 
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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. 

Antalet personal som utbildats, 
genomförd verksamhet. 

Vi har tidigare utbildat den ansvariga 

kuratorn och den psykiatriska 

sjukskötaren för barn och unga i 

användningen av IPC-metoden, och de 

utnyttjar nu metoden. Den psykiatriska 

sjukskötaren utbildades hösten 2021 

för att använda IPT-metoden som hen 

nu använder. Det var möjligt först 

vintern 2022 att ha flera deltagare i 

IPC- och Cool Kids-utbildningen som 

HUS ordnade. 

 

Vi utvidgar servicerådgivningen 
utan tidsbeställning för 
barnfamiljer (projektet ITUA). 

Verksamhet som genomförs. Genomfördes inte 2021.  

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

Vi utvecklar den uppsökande 
äldreomsorgen. 

Utförda åtgärder, utveckling av 
verksamhetsmodellen, utveckling 
av förebyggande åtgärder. 

De kommuninvånare som fyllt 75 år 

hade möjlighet till hembesök som 

främjar välbefinnandet. 

Stödpersonens hembesök. 

 
 
 

 

Vi främjar invandrarnas 
integration, delaktighet, välfärd 
och goda relationer mellan 
befolkningsgrupperna. 

Riktade åtgärder. Lappträsk kommuns program för 

främjande av integration uppdaterades 

och godkändes i kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige.  

Rekrytering av servicehandledare. 

 
 
 

Vi breddar arbetsformerna för det 
uppsökande ungdomsarbetet. 

Ibruktagande av Sovari. Vi tog Sovari i bruk. Vi utökade 
arbetsformen ungdomsarbete på 
nätet. 
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Vi kartlägger de patienter som 
använder hälsovårdstjänster i stor 
grad (preciserad vårdplan). 

Antalet besök. Vi inledde klientsegmentering inom 
mottagningstjänsterna. Med 
segmenteringen försöker vi kartlägga 
vården av de klienter som använder 
tjänsterna i stor grad. 

 

Vi tar i bruk social rehabilitering. Verksamhet som genomförs. Under 2021 framskred ibruktagandet 
inte och den sociala 
rehabiliteringsverksamheten ordnades 
i mycket liten skala. 

 

Vi utvecklar missbrukar- och 
mentalvårdstjänsterna riktade till 
unga regionalt i östra Nyland. 

Verksamhet som genomförs. Arbetsgruppen för beredning av östra 

Nylands enhet för mental hälsa och 

missbrukarvård för unga inledde sin 

verksamhet hösten 2021. 

 Beredningen pågår fortfarande. 

 

Vi förankrar en systematisk 
verksamhetsmodell inom 
barnskyddet och socialarbetet för 
barnfamiljer. 

Verksamhet som genomförs. Den systematiska 

verksamhetsmodellen är i bruk och 

används inom barnskyddet och 

socialarbetet för barnfamiljer. 

 

Vi främjar olika 
dimensioner inom välfärd. 

Vi samarbetar med tredje sektorn. Vidtagna åtgärder. Samarbete med östra Nylands förening 

för närståendevårdare, Martha-

föreningarna samt församlingarna.  

Rikligt med aktiviteter under de gamlas 
vecka i samarbete med 3. sektorn. 

 

Föreningar. IHKU- och GOBY-bidrag. Det har beviljats IHKU-bidrag till två 

sökande. 

 

Kamratstöd och 
erfarenhetsexperter. 

Vi utnyttjar erfarenhetsexperter i 
planeringen av en minnesvänlig 
tätort. 

I planeringsskedet ordnade vi en 

promenad. Dessutom har vi kontaktat 
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erfarenhetsexperter när planeringen 

har framskridit. 

Vi utvecklar familjecentralens 
träffplatsverksamhet vidare. 

Genomförd verksamhet, antalet 
deltagare. 

På grund av coronavirusläget sköts 

ordnandet av gruppverksamheten, 

babyklubben, upp till början av 

september. Besökarantalet var i början 

också litet. 

 

3. Miljö som med beaktande av hållbar utveckling stöder välfärd  

MÅL ÅTGÄRD INDIKATOR UTFALL  LÄGE 

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

Byggnadernas skick och inneluft. Vi slutför beskrivningen av 
inneluftsprocessen och utser en 
inneluftsarbetsgrupp. 

Vi utsåg inte en inneluftsarbetsgrupp.  

Trafikmiljön. Åtgärderna i trafiksäkerhetsplanen 
och deltagande i 
trafiksäkerhetsarbetsgruppens 
arbete och antalet skadade i 
trafiken. 

Vi deltog i arbetsgruppens arbete. 
Trafikarbetsgruppen församlades två 
gånger 2021. Elevrepresentanterna 
från alla skolorna deltog i 
arbetsgruppens arbete. 
Året 2021 skadades två personer och 
tre personer dog i trafiken i Lappträsk.  

 

Vi ökar vardagsmotionen. 

 
 

Vi utvecklar idrottsanläggningarna 
och motionsstigarna. 

Vi anlade en friluftsled från kyrkobyn 

till Korsmalm. 

Kapellby skola har använt av sig leden 
tryggt när de har flyttat till skidspåret i 
Korsmalm.  
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Tillgänglighet. 

 

Utveckling av en minnesvänlig 
tätort och genomförda åtgärder 
som främjar tillgänglighet. 

Vi utvecklade den minnesvänliga 
tätorten enligt planen. Vi ordnade en 
tillgänglighetspromenad på hösten och 
har börjat åtgärda de brister som 
upptäcktes under promenaden. 

 

Vi arbetar mot mobbning i 
skolorna och tar i bruk ett program 
mot mobbning i skolorna. 

Elevenkäter. Skolorna använder programmet KiVa 
Skola som utnyttjas när man hanterar 
mobbningssituationer. Med hjälp av 
programmet utför man förebyggande 
arbete på lektioner och ingriper med 
låg tröskel i konflikter mellan elever. I 
mobbningsituationer och i hantering av 
dem bildar man nätverk med 
föräldrarna.  

 

Utbildningar för personalen i 
identifiering av våld i nära 
relationer och att föra våldet på 
tal. 

Antalet utbildningar och deltagare. På hösten ordnade vi en utbildning, 

men vi var tvungna att ställa in 

utbildningen på våren på grund av 

coronavirusläget. 

Vi beredde 2021 en handlingsplan för 

förebyggande av våld i nära relationer 

och den godkändes i 

grundtrygghetsnämnden i januari 

2022. 

 

Vi upprätthåller och ökar 
trivsel i boendemiljön och 
dess betydelse. 

Vi tar invånarna med i idékläckning 
och planering av områdena. 

Planeringsverkstäder och annan 
involverande verksamhet. 

2021 ordnade vi inga verkstäder på 
grund av coronavirusläget. 

 

Vi utvecklar en minnesvänlig 
tätort. 

Planeringsverkstäder och annan 
involverande verksamhet. 

Vi ordnade en utvecklingspromenad 
för kommuninvånarna inom ramen för 
utvecklingen av den minnesvänliga 
tätorten. 
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Vi främjar tillgänglighet 
genom att utnyttja digitala 
metoder. 

Digital trygghet. Datasäkerhetstest för hela 
personalen och vi uppdaterar 
anvisningarna. 
 

Hela personalen genomgick ett 

datasäkerhetstest. 

 

 

Vi utvecklar elektroniska 
blanketter och responskanaler. 
 

Resultaten och åtgärderna. 
Vi utvecklar elektroniska tjänsterna 
genom projektet Open Agenda. 

Grundtrygghetstjänsterna har deltagit i 

utvecklingen av socialservicens 

chattjänst i projektet ITUA yhdessä. 

Vi tog i bruk en elektronisk ansökan om 
föreningsstöd med hjälp av suomi.fi-
tjänsten. 

 
 

Vi tar i bruk en elektronisk 
familjecentral som en del av 
projektet ITUA. 

Den elektroniska familjecentralen 
är i bruk. 

Vi bereder den elektroniska 

familjecentralen som en del av ett 

riksomfattande projekt. Den heter 

Omaperhe. Beredning 2021, 

ibruktagande vintern 2022. 

 

 


