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Förord

I det näringspolitiska programmet fastställs målen för kommunens näringslivs- och livskraftsarbete 

och åtgärderna för att uppnå dem för perioden 2023-2026. I det näringspolitiska programmet 

preciseras kommunens strategi och riktlinjer för näringsväsendet.

Det näringspolitiska programmet har utarbetats under hösten 2022. Kommunstyrelsen, 

ledningsguppen, företagarorganisationen, företagarna och alla kommuninvånare har deltagit i 

utarbetandet av det näringspolitiska programmet. Kommunstyrelsen har i december 2022 godkänt 

det näringspolitiska programmet.



Lappträsk kommuns näringspolitiska
strategiriktlinjer
I den nuvarande kommunala strategins näringslivsdel ingår följande riktlinjer:

• Företagen är vår kommuns ryggrad.

• Kommunen skapar en utmärkt plattform för företagande, arbetstillfällen och boende.

• Vi använder lokalt producerad mat, närliggande tjänster och sakkunniga från vår egen kommun.

• I upphandlingar tar vi i beaktande de totala effekterna.

• Tillsammans med företagen utvecklar vi ett ekosystem för en cirkulär bioekonomi.

• Vi stöder alla entreprenörers möjlighet att nätverka och dela ideér, oavsett sektor.

• Vi ger stöd för att utveckla företagsverksamhet, till exempel i stöd- och projektansökningar samt för att 

utveckla lantbrukets binäringar.



Mål 1: Ett tillräckligt och mångsidigt utbud av 
företagstomter

Åtgärder Specifikation av åtgärden Utförande enheter

Tillräckliga och lägliga
markundersökningar

Markens lämplighet för företags-
och byggnadsverksamhet är känd. 

Tekniska väsendet

Förutsägelse och diversifiering av 
planeringen av markanvändningen

Tidsenlighet för planer av 
markanvändningskontroll. Åtgärder 
som involverar berörda parter. 

Tekniska väsendet och
näringslivsväsendet

Aktiv planering och uppdaterade
planer.

Förutse planläggningsbehov och 
planering av planläggningen

Tekniska väsendet

Kundfokus i tillhandahållandet av 
företagstomter.

Flexibilitet och smidighet när det 
gäller tillhandahållandet av tomter 
för företagens behov.

Tekniska väsendet och
näringslivsväsendet



Mål 2: Främja en företagsvänlig miljö och 
nätverk
Åtgärder Specifikation av åtgärden Utförande enheter

Gemensamma möten och samtal
mellan kommunen och företagen.

Regelbundna möten minst två 
gånger om året.

Näringsväsendet

Kommunens och företagarens
gemensamma evenemang.

Vid behov organiseras 
gemensamma evenemang och 
aktiviteter.

Näringsväsendet

Utveckling av upphandling. Kommunens upphandlingskväll. Tekniska väsendet och
näringsväsendet

Införande av kanaler/grupper på
sociala medier för företagare.

Kommunens och företagarens 
gemensamma sociala kanaler.

Näringsväsendet och
kommunikation

Företagsbesök Företagsbesök hos företag i 
kommunen

Näringsväsendet

Information och marknadsföring Att hålla företagen informerade om 
aktuella frågor och kommunens 
verksamhet. Marknadsföring och 
synlighet för kommunen.

Kommunikation och
marknadsföring



Mål 3: Främja rådgivning och stöd till företag

Åtgärder Specifikation av åtgärden Utförande enheter

Rådgivning med låg tröskel till 
företag.

Kontinuerliga samtal och tillgång till 
rådgivning.

Näringsväsendet

Tjänster för företag som lägger
ner sin verksamhet.

Rådgivning och utbyte av 
information om kontinuitet i 
verksamheten (inklusive 
ägarbyten).

Näringsväsendet

Råd till nystartade företag. Tjänster för nystartade företagare 
köps (Posintra).

Näringsväsendet och Posintra

Rådgivning om företagsfinansiering 
och företagsstöd

Vägledning om möjligheter till 
finansiering och företagsstöd

Näringsväsendet (och andra 
leverantörer av finansiering och 
rådgivning)



Mål 4: Främja nya bostäder i samarbete med 
Fastighets Ab Labyrinten och andra aktörer
Åtgärder Specifikation av åtgärden Utförande enheter

Utnyttja idéerna från idétävlingen 
för utveckling av centrum och 
strandområden.

Beakta idéer i den fortsatta 
utvecklingen av området, särskilt 
genom att öka möjligheterna till 
boende för barnfamiljer. Hänsyn i 
marknadsföringen.

Tekniska väsendet och
näringsväsendet

Tillgång till lättskötta bostäder. Hänsyn till äldre människor inom 
boende.

Labyrinten

Attraktiviteten och utbudet av
hyresbostäder.

Renovering av befintliga 
hyresbostäder eller byggande av 
nya.

Tekniska väsendet och Labyrinten

Undersökning om bostadsbehov 
och efterfrågan på bostäder.

En undersökning kommer att 
genomföras.

Näringsväsendet och Labyrinten

Försäljning av fastigheter i dålig
kondition för renovering.

Identifiera potentiella mål för 
försäljning.

Tekniska väsendet och Labyrinten

Rivning av förfallna byggnader. Tomter blir tillgängliga för nya mål. Tekniska väsendet och Labyrinten



Mål 5: Utveckling av utbildningsmöjligheter, 
kompetens och affärsverksamhet.
Åtgärder Specifikation av åtgärden Utförande enheter

Skapa och upprätthålla ett 
samarbetsnätverk.

Läroanstalter, te-tjänster, 
kommuner, företag osv.

Näringsväsendet och
bildningsväsendet

Utveckling av elevtransporterna. Undersöka organiserandet av 
transporten för elever på andra 
stadiet.

Bildningsväsendet

Betalning av 
studielånskompensation.

Undersöka om betalningen av 
studielånskompensation för 
personer med högskoleexamen 
som flyttar till kommunen

Bildningsväsendet

Utveckla kommunens livskraft med 
moderna inlärningsmiljöer.

Förberedelser för en ny tvåspråkig 
skola i centrum.

Bildningsväsendet och tekniska
väsendet

Utveckling av studie- och 
arbetsmöjligheter för personer 
utan tillgång till bil.

Utveckling av kollektivtrafik och 
infartsparkering i samarbete med 
andra myndigheter.

Tekniska väsendet



Mål 6: Utvecklande av grundläggande tjänster 
i kommunen
Åtgärder Specifikation av åtgärden Utförande enheter

Utveckling av skol- och 
fritidstjänster som en del av
kommunens livskraft.

Att göra kommunen mer attraktiv 
genom att utveckla skol- och 
kulturtjänster och genom att 
säkerställa föreningarnas 
verksamhetsvillkor.

Bildningsväsendet och tekniska
väsendet

Sköta välfärdsarbete och
hälsovårdstjänster.

Aktivt välfärdsarbete i kommunen 
och samarbete med Östra Nylands 
välfärdsområde.

Bildningsväsendet (och Östra 
Nylands välfärdsområde)

Säkerställande av tillgång till 
kommersiella grundläggande 
tjänster.

Påverka bevarandet av väsentliga 
grundläggande tjänster i 
kommunen.

Näringsväsendet
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