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Till kommunfullmäktige i Lappträsk

REVISIONSNÄMNDENS I LAPPTRÄSK UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE
FÖR ÅR 2010

1. Revisionsnämndens verksamhet

Revisionsnämnden skall i enlighet med 71 § i kommunallagen bereda de ärenden som
gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige fattar beslut
om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomi som fullmäktige satt
upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen. Ifall det i kommunens balans ingår
underskott som saknar täckning, skall revisionsnämnden utvärdera hur ekonomin har
balanserats under räkenskapsperioden samt hur tillräckliga ikraftvarande
ekonomiplanen och åtgärdsprogrammet är.

Revisionsnämnden har sammanträtt nio gånger under verksamhetsåret och under år
2011 fem gånger. Under verksamhetsåret hörde följande personer till revisionsnämnden:

Medlemmar Personliga ersättare
Ordförande Timo Hirvola (t.o.m. 16.3.2010)

Mats Antas (fr.o.m. 17.3.2010) Kaj Björkell
Vice ordförande Mats Antas (t.o.m. 16.3.2010)

Mika Sistola (fr.o.m. 17.3.2010) Esa Kekki
Medlemmar Benita Busk-Markusas Christina Bosas

Mirja Hovén Senja Kangas
Jörgen Illman Veijo Peltonen
Marketta Kalliola Tiia Piltti
Ritva Lill-Smeds Mirja Rantasalmi (t.o.m. 18.5.2010)

Anja Saikkonen (fr.o.m. 19.5.2010)

Fullmäktige beviljade avsked åt ordförande Timo Hirvola från medlemskapet i
nämnden 17.03.2010. Samtidigt valdes Mats Antas till ordförande i stället för honom
och Mika Sistola till vice ordförande. I stället för Mirja Rantasalmi valdes 19.5.2010
Anja Saikkonen som ersättare. Båda deltog under verksamhetsåret i nämndens
verksamhet, såsom även Esa Kekki.

Revisionsnämndens huvudtyngdpunktsområde under år 2010 var kommunens
bildningsväsende. Nämnden har på sina möten bekantat sig med uppgiftsområdet för
vederbörande verksamhetsområde.

Nämnden besökte under verksamhetsåret 5.10.2010 i Porlom skolcenter och 1.12.2010
Lappträsk utbildningscentral. På möten har man hört kommundirektören, direktören för
bildningsväsendet, rektorn och biträdande rektorn i Porlammin yläaste ja lukio,
grundtrygghetsdirektören, utbildningscentralens biträdande direktör,
grundtrygghetsdirektören i Lovisa och kommunens ekonomisekreterare.
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Centralförvaltningen har informerat nämnden om ändringar i kommunens förvaltning,
ekonomins utveckling samt om övriga åtgärder i anknytning till kommun- och
servicestrukturreformen. Medlemmarna i nämnden har följt med hur beslut fattas i
organen. Medlemmarna i nämnden har deltagit även i utbildningar. OFR- revisor Juhani
Liski har t.o.m. 31.8.2010 och fr.o.m. 1.9.2010 Ilpo Malinen från Oy Audiator Ab
assisterat nämnden.

I nämndens praktiska arbete har beaktats om revisionsnämndens medlemmar är jäviga.

2. Utvärdering av hur målsättningarna utfallit

2.1. Uppställande av målsättningar

I enlighet med budgeten har anslagen upptagits i förhållande till fullmäktiges bindande
nivån inom resultatområdets utgiftsanslag (externa) i bruttobelopp
(verksamhetskostnader) förutom i Lappträsk utbildningscentral där bindande nivån är i
nettobelopp (verksamhetsbidrag). I investeringsdelen är bindande nivån per projekt.
Anslagsreserveringar kräver enskilt fullmäktigebeslut. I finansieringsdelen är
skatteintäkterna, statsandelarna, finansieringsintäkter och –kostnader samt ändringar i
lånestocken bindande på nettobelopp. I balansboken för år 2010 konstateras, att
gällande driftshushållningen är bindande nivån i förhållande till fullmäktige netto och
att investeringarnas bindande nivå är per objekt. I enlighet med revisionsnämndens
åsikt ska olika handlingar ha samma definition gällande bindande nivån.

I målsättningarna för verksamheten i budgeten konstateras, att bindande och övriga
målsättningar har presenterats per resultatområde i egna budgetdelar och att
målsättningarna för år 2010 första gången uppgjorts i styrkortsmodell från fyra olika
synvinklar: service, ekonomi, kommunikation och personal.

I enlighet med budgeten är kommunens resultatområden kommunens ledning
(resultatområde 001), centralförvaltningstjänster (resultatområde 003), Lappträsk
utbildningscentral (resultatområde 005), landsbygdstjänster (resultatområde 006),
grundtrygghetstjänster (resultatområde 007), undervisningstjänster (resultatområde
008), fritidstjänster (resultatområde 009), miljötjänster (resultatområde 010) och
tekniska tjänster (resultatområde 012).

Beträffande uppställande av målsättningar för verksamhet kan man konstatera, att man i
budgeten för år 2010 otydligt visar vilka målsättningar för verksamheten är i förhållande
till fullmäktiges bindande nivå och vilka inte. Är t.ex. målsättningarna, som presenteras
på sidan 18 i budgeten, för verksamhet gällande kommunens ledning, siffror över antal
möten m.m. eller målsättningar för näringstjänsterna, eller någon annan av de tre nivåer
som presenteras i styrkortet på sidorna 19 eller 21: kritiska framgångsfaktorer, mätare
och målsättningsnivån eller åtgärder, eller alla dessa? Revisionsnämnden
rekommenderar, att man i budgeten och balansboken tydligare anvisar bindande
nivån i förhållande till fullmäktige gällande målsättningarna för verksamheten.
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2.2. Strategiska målsättningar

Fullmäktige har 10.6.2009 § 37 godkänt kommunens fullmäktigestrategi för åren 2009–
2012, där visionen är ”Lappträsk är en boendeort som har livskraft, trygghet och
attraktion.” Strategins huvudmålsättningar är:
- Befolkningsstrukturen står på en stadig grund, invånarantalet ökar.
- Lappträsk erbjuder kvalitativa grundtjänster till sina invånare
- Närings- och servicestrukturen är mångsidig och stark.
- Boendemiljön i Lappträsk är trivsam och trygg.

Fullmäktige har fastställt, att centrala tyngdpunktsområden under perioden 2009–2012
är:
- balansering av ekonomin, bibehållande av konkurrenskraften och att repa sig från

recessionen
- tryggande av tjänsterna och uppgörande av fungerande avtal
- fungerande arbetskollektiv, tryggande av arbetsförhållanden och arbetskraft
- planering och i bruktagandet av kommunikationsstrategin, ge ”fotfäste för

kommunstrategin”.

Strategiska målsättningsnivån har fastställt till att inte uppgöra budgeter som visar
underskott, årsbidraget täcker låneamorteringar och avskrivningar enligt plan,
skatteprocenten är 19 och fastighetsskatteprocenten justeras. Skatteprocenten får inte
överskrida medeltalet i Östra Nylands kommuner. Endast inflationsjusteringar görs i
verksamhetskostnaderna för åren 2010–2012 och kommunens skuldsättningsgrad
överskrider inte medeltalet för lika stora kommuner i Finland.

Hur strategins målsättingar utfallit har inte skilt granskats i bokslutet för år 2010.
Gällande målsättningarnas utfall kan man konstatera, att kommunens invånarantal sjönk
under år 2010 med 52 personer (-1,8 %). Det finns mycket arbete att utföra gällande
målsättningarna för kvalitativa grundtjänster samt gällande mångsidig och stark närings-
och servicestruktur. Arbetslöshetsgraden i kommunen under år 2010 ökade till 8,7
procent från 7,3 procent år 2009. Trivsamheten och tryggheten i boendemiljön kan ännu
förbättras.

Beträffande strategiska målsättningsnivåerna kan man konstatera, att budgeten för år
2010 har uppgjorts för att visa överskott, årsbidragets utfall för år 2010 täckte inte
låneamorteringarna och inte avskrivningar enligt plan, inkomstskatteprocenten var 19
och den överskred inte medeltalet för kommuner i Östra Nyland (19,32 %).

2.3. Hur driftshushållningens målsättningar för verksamhet och ekonomi utfallit

Beträffande uppställande av målsättningar för verksamheten kan man allmänt
konstatera, att det i styrkorten
- inte tydligt har anvisats, vilken bindande nivå eller målsättningar i förhållande

till fullmäktige är
- inte alltid lätt går att förstå vilket logiskt samband målsättningarna eller

åtgärderna, som presenteras på olika nivåer (kritiska framgångsfaktorer, mätare
och målsättningsnivån, åtgärder) har
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- under kolumnen ”utfall” i budget har presenterats sådana uppgifter, vars
samband på tre olika målsättningsnivåer ibland blir oklar.

Revisionsnämnden anser, att användningen av styrkort i budgeten och bokslutet
ännu bör utvecklas till exempel så, att man tydligt ser, vilka bindande nivåerna i
förhållande till fullmäktige är. Man bör även fästa uppmärksamhet vid att
nivåerna på styrkortsdelarna blir centralt enhetliga och genomförande av
åtgärderna så, att genomförda åtgärder motsvarar uppställda målsättningar och
planerade åtgärder.

2.3.1 Kommunens ledning och näringsverksamhet

Under verksamhetsåret blev kommunens kommunikations- och marknadsföringsstrategi
färdig och förankringen av den fortsätter år 2011. Revisionsnämnden anser, att texten
i strategihandlingarna är svårbegriplig och rätt lång, vilket kan försvåra
förankringen. Revisionsnämnden rekommenderar, att man då följande strategier
uppgörs fäster uppmärksamhet vid språket i texten så att det blir tydligt och att
presentationen blir kort och koncist.

Kommunen satsar i förhållande till sin storlek stora resurser på
marknadsföringskommunikation samt på befrämjande av näringsväsendet.
Revisionsnämnden anser, att man borde undersöka och utvärdera resultatet av
insatsen samt eventuella överlappande uppgiftsområden mellan olika organ.

Revisionsnämnden fäster uppmärksamhet vid, att vissa områden i centrum av byn,
såsom busstationen, Rosenqvists tomt och områden kring kyrkorna, har en föråldrad
detaljplan från 60-talet. Revisionsnämnden rekommenderar, att planläggningen
uppdateras för att motsvara dagens krav.

Enligt revisionsnämnden åsikt är det beklagligt, att områdesreserveringarna och
planbeteckningarna i landskapsplanen för Pockar området inte fastställdes p.g.a.
bristfälliga undersökningar och utredningar. Revisionsnämnden rekommenderar, att i
fortsättningen då planer förbereds ska man säkerställa sig om vilka
undersökningar och utredningar lagstiftningen förutsätter.

2.3.2. Centralförvaltningstjänster

Centralförvaltningstjänsterna har fungerat i enlighet med uppställda mål.

2.3.3. Lappträsk utbildningscentral

I utbildningscentralen har sjukfrånvarodagarna längs året varit många och ombyten
bland hälsovårdspersonalen har skett flera gånger. Revisionsnämnden
rekommenderar, att orsakerna  till och längden på sjukfrånvarodagarna utreds
noggrannare samt att orsakerna till hälsovårdspersonalens ständiga ombyten
utreds och rättas till.
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2.3.4. Landsbygdstjänster

Landsbygdsnämnden beslöt 18.2.2010 § 8 om kommunikationsprojekt inom ramen för
vilken en mobiltelefonanslutning upphandlas och ett experiment inleds för att utreda om
man via grupptextmeddelanden kan skicka information till odlarna. Telefonen är ännu
inte upphandlad och telefontjänsten har inte kommit igång. Revisionsnämnden begär
utredning om varför informeringen via telefontjänsten inte har inletts i enlighet
med beslutet.

2.3.5. Grundtrygghetstjänster

I början av år 2010 har det skett stora förändringar inom grundtrygghetstjänsterna.
Samkommunen för hälsovården i Lovisanejden upplöstes fr.o.m. 1.1.2010 och ett
samarbetsområde mellan Lovisa stad och Lappträsk kommun grundades.
Samarbetsområdets uppgift blev ordnande av grundtrygghetstjänster och vissa sociala
tjänster.  Vid inledningen av verksamheten var det primära svårigheter:
telefonförbindelserna fungerade inte, oförutsebarhet p.g.a. att faktureringen släpade
efter och brister i servicens tillgänglighet. Revisionsnämnden begär utredningar om
servicen fungerar i enlighet med avtal.

Direktören för äldreomsorgen inom grundtrygghetstjänsterna sades upp, vilket senare i
domstol konstaterades vara olaglig.

Utvidgningen av pensionärshusen blev färdig i juni år 2010, men man tog i bruk
utrymmena först senare på hösten. Revisionsämnden begär utredning om orsakerna
varför ibruktagandet blev försenat.

2.3.6.  Bildningstjänsterna

Under verksamhetsåret har det skett betydande förändringar i och med att dagvården
som småbarnsfostran överfördes från resultatområdet grundtrygghetstjänsterna  till
resultatområdet bildningstjänster. Artsjö sade upp det gemensamma skolavtalet.
Beslutet träder i kraft fr.o.m. 1.8.2011. I slutet av året blev utvecklingsplanen gällande
skolväsendet för åren 2011–2015 färdig, men mera kortfattad än vad fullmäktiges
egentliga beslut förutsatte. Kommunstyrelsen förutsatte i sitt beslut 14.2.2011 § 36, att
utvecklingsplanen kompletteras i enlighet med fullmäktiges beslut. I enlighet med
revisionsnämndens åsikt borde även bildningsnämndens ärenden beredas från
början enligt fullmäktiges beslut.   

Revisionsnämnden begär utredningar om hur närmat-pilotprojektet framskrider
och om dess resultat.

2.3.7. Fritidstjänster

Revisionsnämnden anser, att det är en positivt sak då besökarantalet inom
ungdomsväsendet ökar och verksamheten är aktiv. Positiv respons har man fått om
rusvårdsarbete i förebyggande syfte samt om ökningen av multiprofessionella
samarbetet mellan vuxna. Ett fungerande ungdomsväsende skulle kunna vara en faktor
inom kommunmarknadsföringen som ökar dragningskraften.
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Revisionsnämnden rekommenderar, att man mera aktivt tar med unga då beslut,
som gäller dem, planeras och genomförs t.ex. då nya ungdomsutrymmen och
simstranden planeras. På det sättet motsvarar utrustningen behovet som
huvudsakliga användargruppen har och eventuell skadegörelse kan förebyggas.

I enlighet med revisionsnämndens åsikt sköttes även övriga fritidstjänster under
verksamhetsåret sakenligt.

2.3.8. Miljötjänster

Resultatområdets mål har till största delen utfallit.

Under verksamhetsåret beviljades brygglov endast tre till nya egnahemshus.

2.3.9. Tekniska tjänster

Resultatområdets mål har till största delen utfallit. Alla fastigheter i Kapellby blev i
enlighet med målsättningarna anslutna till fjärrvärmenätet och inbesparingarna märks
tydligare under år 2011.

Betydande förändring i verksamheten var överföringen av utbildningscentralens
fastighetsteam som en del av hela kommunens tekniska väsende. Revisionsnämnden
rekommenderar, att i kommunens anvisningar tydligt fastställs vem det är som
fattar beslut om arbeten som utförs i utbildningscentralens fastigheter.

Vattentjänstverkets nettoresultat var 26.762 euro lägre än i budgeten närmast för att
verksamhetsintäkterna inte utföll i enlighet med budgeten. Kostnadsutfallet var även
större än i budgeten. I enlighet med revisionsnämnden bör man i fortsättningen
försäkra sig om att vattentjänstverkets ekonomi hålls i balans.

2.3.10. Anslagsutfall

Gällande utgiftsanslag har följande resultatområden kunnat hålla budgetramen i den
ändrade budgeten:
- kommunens ledning (utfall 97,1 %)
- landsbygdsnäringar (utfall 90,7 %)
- grundtrygghetstjänster (utfall 99,5 %)
- fritidstjänster (utfall 99,0 %)
- miljötjänster (utfall 96,5 %)
- tekniska tjänster (utfall 99,5 %)

Inom resultatområdena centralförvaltningstjänster och bildningstjänster överskreds
utgiftsanslagen i den ändrade budgeten. Utfallet av förvaltningstjänsternas utgiftsanslag
var 109,0 % och bildningstjänsternas utfall var 105,7 %. Lappträsk utbildningscentral
har inte uppnått målsättningen gällande verksamhetsbidraget (utfall 87,9 %). I den del
av verksamhetsberättelsen där man redogör för budgetens utfall har man inte berättat
vad budgetöverskridningarna beror på. Revisionsnämnden rekommenderar, att
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utredning om orsakerna till budgetöverskridningarna avges i samband med
utfallsjämförelsen.

Då man reviderar hela kommunen överskred utgiftsanslagen (brutto) budgeten (utfall
101,6 %) och utfallet av verksamhetsbidraget (netto) blev mindre än i budgeten (utfall
102,3 %).

2.4. Investeringarnas utfall

Investeringsutgifternas utfall (997.828 euro) hölls inom ramen för den ändrade budgeten
(1.347.900 euro). Investeringsintäkternas utfall överskred (415.474 euro) budgeten
(62.000 euro). Revidering på projektnivå överskreds utgifterna i utbildningscentralens
objekt då herrgården grundrenoverades (12,4 %, 8.714 euro) och iståndsättningen av
packhuset (11,4 %, 9.382 euro), grundtrygghetens objekt vid upphandlingen av
inventarier till pensionärshusens utvidgningsdel (5,4 %, 2.447 euro) och tekniska
tjänsternas objekt gällande vägbelysning (5,1 %, 1.542 euro). Dessutom har man
överskridit investeringsutgifternas utfall i budgeten vid betalda poster till
samkommunerna: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 7.303 euro ja Inveon 6.940
euro.

Revisionsnämnden rekommenderar, att investeringarnas utfall i fortsättningen i
balansboken presenteras i enlighet med allmänna direktiv utgivna av
bokföringsnämndens kommunsektion.

2.5. Finansieringsdelens utfall

I finansieringsdelen har skatteintäkterna (7.205.034 euro) utfallit i enlighet med
budgeten (7.110.000 euro), statsandelarna (6.930.602 euro) blev mindre än i budgeten
(6.949.000 euro), utfallet av finansieringsintäkterna och –kostnaderna (673.744 euro)
som helhet var bättre än budgeten (652.300 euro). Förändringarna i lån har utfallit inom
ramen för budgeten.

2.6 Kommunens ekonomi

I budgeten upptagna ekonomiska målsättningar med utförda ändringa har inte helt
utfallit. Inkomstfinansieringen räckte inte för att täcka löpande utgifter utan årsbidraget
var -90.194 euro d.v.s. 229.576 euro lägre än i den ändrade budgeten. Målsättningen för
låneskötselbidraget var 2,4 men utfallet var -0,1. Investeringarnas
inkomstfinansieringsprocent var -9,1 emedan målet var 46,7. Årsbidraget/invånare
(euro) och årsbidraget/avskrivningar (%) utföll inte såsom man väntat.

Lånestocken och lån/invånare hölls inom ramen för budgeten, emedan man inte har lyft
långfristiga lån. Verksamhetsintäkternas andel i inkomstfinansieringen var 28,7 %,
skatteintäkterna 32,8 % och statsandelarna 31,6 %, varvid finansieringsstrukturen inte
helt har utfallit i enlighet med budgeten. Utfallet av driftshushållningens
utgifter/invånare (7.378 euro) överskred budgetens målsättningar (6.831 euro).

Mest betydande orsaken till att budgeten slog fel är köp av tjänster (externa poster) och
deras utfall var 1.351.246 euro större än den ursprungliga budgeten och de är ännu
748.476 euro större än ändrade budgeten. Ökningen från förra året var 17,3 %, därav
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grundade sig dock cirka en fjärde del på hemkommunsersättningen, som
statsandelsreformen medförde, d.v.s. ändring av bokföringssättet, därmed blir egentliga
höjningen cirka 12,7 %.

På basen av uppgifter från år 2009 är uppgifterna jämfört med lika stora kommuner
(2.000–6.000 invånare) och kommunerna inom området (Östra Nyland) är uppgifterna
för Lappträsk följande:

Mätare Lappträsk Lika stor Utv. Område Utv.

inkomstskattegrad 19,00 % 19,36 % (+) 19,14 % (+)
skatteintäkter/invånare 2.500 euro 2.652 euro (-) 3.675 euro (-)
verksamh.intäkter/invånare 1.633 euro 1.094 euro (+) 980 euro (+)
verksamh.kostnader/invånare 6.651 euro 5.767 euro (-) 5.378 euro (-)
årsbidrag 205 euro 297 euro (-) 291 euro (-)
invest. inkomstfinansiering 44 % 81 % (-) 51 % (-)
lånestock/invånare 732 euro 1.531 euro (+) 2.555 euro (+)
kassamedel/invånare 126 euro 576 euro (-) 388 euro (-)
kassadagar 6 dagar 32 dagar (-) 22 dagar (-)
självförsörjning 70,0 % 58,7 % (+) 48,4 % (+)
relativ skuldsättning 19,6 % 36,9 % (+) 57,2 % (+)

Jämfört med elva mätare enligt kommunstorleken kan siffrorna för Lappträsk tolkas så,
att de är sämre (-) i sex mätare än jämförelsekommunerna i medeltal och i fem bättre
(+). Även jämfört med kommunerna i området kan siffrorna för Lappträsk tolkas så, att
de är sämre i sex mätare än jämförelsekommunerna i medeltal och bättre i fem.

3 PERSONAL

Personalens storlek år 2010 var 206 personer. Ökningen från förra året var sju personer.
Av personalen var 77,3 procent kvinnor. Antalet personer över 55 år var 47 personer
(29,9 %). Medelåldern bland personalen var 47,1 år.

Antalet sjukfrånvarodagar år 2010 var totalt 3.786 dagar. Ökning från förra året var 543
dagar. Antalet ökade i och med långa sjukledigheter (60 dagar eller mera).
Sjukledighetsfallen (316 st.) var mindre än år 2009 (363 st.). Beräknat per arbetstagare
var sjukfrånvarodagarna 18,4 dagar. Revisionsnämnden anser, att siffran är hög och
rekommenderar, att man strävar till att utreda orsakerna för
sjukfrånvarodagarna och frånvarodagarna förhindras enligt principen för
reagerande i tid och stöd, som kommunstyrelsen godkänt år 2009.

Revisionsnämnden fäster även uppmärksamhet vid att personalens frånvaro p.g.a.
annan orsak är så stor och begär utredning om ärendet.

Revisionsnämnden har även fått uppgifter om problem med arbetsatmosfären i
olika enheter. Dålig arbetsatmosfär inverkar på servicens kvalitet samt på hur
personalen orkar och ombyten bland personalen. Revisionsnämnden förutsätter,
att trivseln på arbetsplatsen utreds med enkät om arbetsatmosfären och att man
ingriper i problemet.
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4. Hur målsättningar uppställda för kommunkoncernen utfallit

Koncernsamfunden, som ingår i koncernbokslutet, är Fastighets Ab Labyrinten, som
producerar boendeservice, Lappträsk Värme Ab samt samkommuner inom utbildning
och sjuk- och hälsovård. P.g.a.  koncernsamfundens investeringar ökade lånen betydligt
redan andra året i rad. Koncernlånen var i slutet av verksamhetsåret 9,6 miljoner euro
(3.327 euro/inv.), emedan de förra året var 8,7 miljoner euro (2.974 euro/inv.) och året
före det var de 5,9 miljoner euro.

5. Övriga iakttagelser

Kommunstyrelsen beslöt på sitt möte 21.6.2010 § 117 av nämnderna begära utlåtanden
gällande iakttagelser i utvärderingsberättelsen för år 2009 senast i slutet av augusti. Då
revisionsnämnden begärde, att kommunstyrelsen skulle ge dessa utlåtanden i sitt bruk
kom det fram, att nämnderna inte hade uppgjort utlåtanden. Enligt revisionsnämndens
åsikt är det viktigt, att nämnderna efterföljer kommunstyrelsens beslut.

6. Utvärderingens sammandrag

Revisionsnämnden anser med tidigare nämnda revisionsiakttagelser som grund, att av
kommunfullmäktige i budgeten godkända mål beträffande ekonomi, verksamhet och
kvalitet har uppnåtts i godtagbar utsträckning under verksamhetsåret.

Revisionsnämnden föreslår, att resultatområdena ger sina gensvar till kommunstyrelsen
och revisionsnämnden om rekommendationerna och begäran om utlåtanden, som i
utvärderingsberättelsen presenterats med fet stil, senast i slutet av september och vidare
till fullmäktige i slutet av oktober.

Lappträsk den 17 maj 2011

Mats Antas Mika Sistola
ordförande vice ordförande

Benita Busk-Markusas Mirja Hovén Jörgen Illman
medlem medlem medlem

Marketta Kalliola Ritva Lill-Smeds
medlem medlem


