
                                      som
- utvecklar och producerar alla tjänster tillsammans med dess 

användare utgående från riktiga behov
- undersöker, testar, låter sig ryckas med, skapar modigt nytt
- leder genom att bry sig och arbetar  engagerat
- handlar snabbt,  ansvarsfullt och undviker onödig byråkrati.
- är en inspirerande arbetsmiljö, där det blir tid kvar för människan
- är lätt att nå

            Vi behandlar varandra med 
  uppskattning och mänsklighet.

MÄNNISKOORIENTERAD 
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TILLSAMMANS MED KOMMUNINVÅNARNA 
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ihkulapinjarvi.blogspot.fi

Läs om aktuella projekt och delta här:

Utfallet av kommunstrategin uppföljs i samband med utarbetningen av delårsrapporterna 
och budgeten, samt i samband med bokslutet.

VÄLKOMMEN  ATT  BEDÖMA  UTFALLET  AV  DENNA  STRATEGI 
PÅ  DRÖMARBETSVERKSTÄDER  SOM  ÄR  ÖPPNA  FÖR  ALLA: 

31.8.2017     //    30.8.2018    //    29.8.2019

LAPPTRÄSK KOMMUN
Lappträskvägen 20 A 

07800 Lappträsk

WWW.LAPPTRASK.FI
tfn. (019) 510 860
kunta@lapinjarvi.fi  

Mina drömmar 2016-2020:

ihkulapinjarvi.blogspot.fi
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Med det menar vi att:
- vi diskuterar öppet och förtroligt
- vi gör motiverade beslut
- vi berättar genuint och aktivt om vår verksamhet,  

även om misslyckanden
- vi slutför ärenden

från en 
människan  

till en annan

Vi värdesätter Ärlighet

människans behov 
och önskemål styr

kommunens
beslutsfattande och 

verksamhet

Vi är med i livets alla skeden
- Vi möjliggör grundtjänster av god kvalitet
- Vi garanterar en smidig verksamhetskultur  

som en självständig kommun möjliggör
- Vi utvecklar tjänster där vi utgår  

från invånare i alla åldrars behov

Livscykeltjänster

vi känner  
oss själva  

och varandra

Livskrafttjänster
Vi stärker livskraften på vårt område
- Vi tar hand om vår miljö  

och håller det rent och snyggt
- Vi hjälper att starta företagsverksamhet
  och stöder företagarna i vardagen
- Vi är en aktiv markanvändare  

och ansvarsfull ägare
- Vi erbjuder olika alternativ till boende
- Vi använder närtjänster, stöder  

närarbete och avnjuter närmat

Vi bjuder föreningar och frivilliga  
i vår serviceproduktion
- Vi ordnar utrymmen till verksamhet
- Vi stöder växelverkan mellan människor i olika  

åldrar och lär oss av varandra
- Vi möjliggör byarnas hälsobefrämjande verksamhet 
- Vi skapar nätverk för nuvarande och nya invånare  

samt för fritidsinvånare
- Vi stöder goda idéer och frivilligarbete  

med lättbeviljade understöd

Kollektivitet och nätverk

en liten 
peng för 
en god idé.

vi får verka 
på vår egen 

ort

Vi erbjuder möjligheten att lätt delta och påverka  
våra gemensamma ärenden
- Vi hämtar påverkningsmöjligheterna till människorna
- Vi beslutar kollektivt vilken verksamhet understöds  

och vad pengarna används till.
- Det är lätt att få kontakt med oss och aktörerna är bekanta
- Vi använder ett vardagligt språk på finska och svenska

- Föregångare 
- Minnesvänlig kommun
- Alla tjänster produceras människoorienterat
- Människoorienterat språk och teknologi 
- Bioekonomi
- Arbeten och arbetstagare möts
- Tid för människan 
  och drömmar

Att delta och påverka
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