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Programmet för välmående - bakgrund och mål
De viktigaste bidragande faktorerna i fråga om välmående är hälsa, människor som hör till den
närmaste kretsen, den vardagliga omvärlden, ett meningsfullt arbete, det sociala nätverket och
möjligheterna att påverka. Kommunen har en viktig roll då det gäller ordnande av funktioner och
stöd i de vardagliga förhållandena. Kommunen ska ordna servicen utgående från
kommuninvånarnas behov och engagera kommuninvånarna i beslutsfattandet.
Utöver kommunens sektorer ordnar också många andra föreningar och företag som är verksamma
i kommunen service som stöder välmåendet. Välfärdstjänster uppfattas och förknippas ofta med
social- och hälsotjänster där man ofta avhjälper sådana former av illamående som man kan
förebygga genom kommuninvånarnas egna val i vardagen och annan service i kommunen.
Kommuninvånarna ska uppmuntras och styras till sunda levnadsvanor: här framhävs särskilt barn
och unga, eftersom det är lättare att fortsätta med sunda levnadsvanor som man omfattat som
barn och ung även senare. Förutom kommuninvånarnas egna val i vardagen erbjuder en tryggt
och säkert planerad, upprätthållen och byggd stad, lockande motionsplatser och kulturlokaler samt
kommuninvånarnas delaktighet kommuninvånarna möjligheter att upprätthålla sitt välmående.
En strategisk målsättning i Kyrkslätts kommunstrategi 2018-2021 är: ”vi främjar
kommuninvånarnas välmående med kvalitativa, invånarorienterade och kostnadseffektiva
tvåspråkiga tjänster”. I programmet för välmående föreslås mer konkreta åtgärder med vilka man
kan främja uppnåendet av den strategiska målsättningen. Åtgärderna i programmet för välmående
konkretiseras mer detaljerat då man årligen ställer upp mål för budgeten. Programmet för
välmående styr också kommunens övriga strategiska program och planer, som till exempel
kommunens välfärdsberättelse. Kyrkslätts välfärdsberättelse beskriver komprimerat kommunens
välfärd och hälsa och innehåller åtgärder för främjande av dessa.
Utgångspunkterna för upprättandet av programmet för välmående har varit goda. Kyrkslätts styrkor
ur ett välmåendeperspektiv är kommuninvånarnas goda utkomstnivå: Hushållen i Kyrkslätt hade i
medeltal 52 024 € i disponibla inkomster år 2016, då medeltalet i hela landet var 39 270 €.
Dessutom har kommunen en jämförelsevis låg låginkomstgrad. År 2016 hade Kyrkslätt en
låginkomstgrad om 6,6 och i hela landet i genomsnitt 12,7 (Statistikcentralen). Invånarna i Kyrkslätt
är också friskare än finländarna i genomsnitt. FPA:s åldersstandardiserade sjuklighetsindex var i
Kyrkslätt år 2017 83,8 (22:a lägst jämfört med övriga kommuner i Finland). Indexet för
behovsstandardiserade utgifter inom social- och hälsovården i Kyrkslätt var 94, dvs. 6 % lägre än i
hela landet och PYLL-indexet i kommunen var 4 961 och i hela landet 5 902 år 2016 (Sotkanet).
Å andra sidan finns det också utmaningar i Kyrkslätt: arbetslösheten har stigit de senaste åren och
befolkningens socioekonomiska skillnader i många frågor som ansluter till hur man klarar sig
ekonomiskt och i fråga om hälsobeteende är brantare än i det övriga landet. De arbetslösas andel
av arbetskraften 2016 var i Kyrkslätt 10,0 %, då 6,2 % av invånarna var arbetslösa 2010. I hela
landet var de arbetslösas andel av arbetskraften 13,5 % år 2016 (Statistikcentralen). Den
strukturella arbetslösheten (de svårt sysselsattas andel av 15-64-åringar) var i Kyrkslätt år 2016
totalt 5,1 % och i hela landet 6,2 %. Den strukturella arbetslösheten ökar såväl i Kyrkslätt som i
hela landet: år 2010 var den strukturella arbetslösheten 2,5 % i Kyrkslätt och 4,1 % i hela landet
(Sotkanet). Antalet personer som fått utkomststöd i Kyrkslätt 2016 uppgick till 6,0 % av
kommunens invånare och personer som fått långvarigt utkomststöd uppgick till 2,0 %. Antalet
personer som fått utkomststöd i hela landet 2016 uppgick till 7,2 % av invånarna och personer som
fått långvarigt utkomststöd uppgick till 2,2 % (Sotkanet). Ur kommunens synvinkel är också
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byggnader som har problem med inomhusluften en utmaning; det behövs planmässighet och
modiga åtgärder för att korrigera situationen.
Beredningen av både programmet för välmående och det parallellt med programmet bearbetade
livskraftsprogrammet har skett mycket interaktivt. Våren 2018 bad man invånarna och kommunens
personal kommentera programutkasten och man fick in sammanlagt cirka 150 kommentarer.
Tjänstemannaberedningen av programmen och behandlingen i förtroendeorganen var
engagerande och gav ett praktiskt perspektiv i utvecklingen av programmen. Kommunstrategin
som godkänts för den nuvarande fullmäktigeperioden och programmet för välmående och
livskraftsprogrammet som fullföljer strategin, drar upp riktlinjer för verksamheten och besluten i
Kyrkslätt; även i dem bör man sträva efter öppenhet, växelverkan och delaktighet.
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FRÄMJANDE AV VÄLMÅENDET BLAND
INVÅNARNA I KYRKSLÄTT
1. Vi förbättrar servicens kvalitet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet bland annat
genom att utöka elektroniska och mobila tjänster.
Med tanke på välmåendet hos personer i Kyrkslätt är det väsentligt att ordna och producera
offentlig basservice för kommuninvånarna på ett fungerande sätt och med hög kvalitet. Servicen
måste i framtiden ordnas allt mer kostnadseffektivt, så att servicekvaliteten ändå hålls på god nivå
och servicen fortfarande stannar kvar i Kyrkslätt. För att fullfölja detta behövs nya metoder och
alternativa sätt för att ordna servicen. Digitaliseringen och de förmåner den medför ska utnyttjas
aktivt och serviceutbudet måste ändras så att det är oberoende av plats. Digitaliseringen får ändå
inte vara ett hinder för specialgruppers, invandrares eller åldringars tillgång till service eller
förorsaka risk för utslagning. I fråga om ordnandet av handikappservice har Kyrkslätts kommun ett
gällande handikappolitiskt program 2014-2025 och i fråga om invandrartjänster ett program för
integrationsfrämjande 2017-2020. Samtidigt bör man komma ihåg att utveckla och upprätthålla
ungas digitala kunskaper. Utöver elektroniska och mobila tjänster ska mer traditionella till platsen
knutna tjänster erbjudas kostnadseffektivt, vilket förutsätter noggrann planering av servicenätet:
vilka tjänster ordnar vi nära kommuninvånarna och vilka lönar det sig att centralisera.

Åtgärder

Ansvarig instans

Tidsplan

1.1 Vi definierar närservicen, centraliserad
service och regional service.

Alla sektorer och
koncernförvaltningen

Budget
2018 2019

1.2 Vi utvidgar och mångsidiggör mobila
Bildnings- och
tjänster och tjänster som är oberoende av tid fritidssektorn
och plats.

Budget
2018 2021

1.3 Vi utvecklar bildnings- och fritidssektorns Bildnings- och
elektroniska kundtjänst med effektiva och
fritidssektorn
högklassiga kundupplevelser som mål.

Budget
2019 2021

1.4 Vi använder och utvecklar aktuella etjänster undervisning och inlärning till godo.

Bildnings- och
fritidssektorn

Budget
2018 2021

1.5 Vi beaktar möjligheterna med artificiell
intelligens, automation, robotik, digitalisering
och spelifiering.

Alla sektorer och
koncernförvaltningen

Budget
2019 2021

Vi utvecklar tidsbokningstjänsterna inom
hälsovårdstjänsterna.

Vård- och
omsorgssektorn

Budget
2019 2021
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1.7 Vi utvecklar ruttoptimeringssystemet
inom tjänsterna för äldre, inom hemvården.

Vård- och
omsorgssektorn

Budget
2018 2020

1.8 Vi utvecklar konsultationstjänster på
distans.

Vård- och
omsorgssektorn

Budget
2018 2021

2. Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter att delta och styr serviceproduktionen
kraftigare än tidigare genom att lyssna på och engagera kommuninvånarna.
Växelverkan med kommuninvånarna i kommunalt beslutsfattande och i beredningen av den är en
trend som förstärks. Växelverkan med kommuninvånarna förknippas med olika begrepp och mål
som genomförs i kommunen. De viktigaste begreppen som anknyter till det här är
kommuninvånarnas delaktig, deltagande och engagerandet av dem. Här bör man komma ihåg
också äldre, utvecklingsstörda och andra specialgrupper, så att var och en som vill får möjlighet att
delta och påverka.
Med kommuninvånarnas delaktighet avses det att kommuninvånarna upplever att de hör till någon
gemenskap, i det här fallet kommunen, och får inverka på frågor som gäller dem. Delaktigheten
förverkligas i personlig och vardaglig växelverkan, oftast personligen med kommunens
arbetstagare. Deltagande innebär att kommuninvånarna, om de vill, kan påverka det kommunala
beslutsfattandet och beredningen av ärenden på eget initiativ. Den traditionella formen av
deltagande är att rösta, men idag finns många fler former och de utvecklas fortsättningsvis. Genom
delaktiggörandet söker man med avsikt kommuninvånarnas röst i beredningen och
beslutsfattandet och använder sig av kommuninvånarnas expertis. Delaktiggörande kan nuförtiden
ordnas med nya mobila och elektroniska redskap och användning av dem ska främjas också i
Kyrkslätt. Också olika kundråd och diskussionstillfällen är mycket nödvändiga.

Åtgärder

Ansvarig instans

Tidsplan

2.1 Vi beaktar kundrespons, resultaten i
kundbelåtenhetsenkäterna och
kommuninvånarbarometern när vi
utvecklar verksamheten.

Alla sektorer och
koncernförvaltningen

Budget
2018 2021

2.2 Vi stöder och uppmuntrar
kommuninvånarna att delta i
omvårdnaden och utvecklandet av vår
boendemiljö.

Alla sektorer och
koncernförvaltningen

Budget
2018 2021

2.3 Vi tar med
kommuninvånarna/användarna i
planeringen av service och verksamhet

Alla sektorer och
koncernförvaltningen

Budget
2018 2021
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bl.a. genom att öka användningen av
elektroniska informationskanaler.
2.4 Vi effektiverar våra tjänster för unga
som riskerar utslagning eller är utslagna,
inklusive specialgrupper.

Alla sektorer och
koncernförvaltningen

Budget
2019 2021

3. Som en barnvänlig kommun främjar vi förverkligandet av barns och ungas
rättigheter i vår verksamhet.
Kyrkslätts kommun följer verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun, vars syfte är att främja
barnens välmående och förverkligandet av barnens rättigheter i kommunen. Kyrkslätts kommun
erhöll i december 2017 erkännandet En barnvänlig kommun av Finlands Unicef. Erkännandet är i
kraft två år i taget. Verksamhetsmodellen fordrar bland annat att barnen behandlas jämlikt som
kommuninvånare, man satsar på barn och tjänster som riktas till dem i kommunens budget, varje
barn tillförsäkras lika möjligheter att delta och barnen tas med i planering, bedömning och
utveckling av tjänsterna.
Erhållandet av erkännandet En barnvänlig kommun är en betydande prestation, och man ska
försäkra sig om att erhålla det också i framtiden. Det är framför allt frågan om förverkligande av
barnens rättigheter och inskolning av personalen på detta tänkesätt. Erkännandet har ändå
betydelse också för kommunens attraktivitet och image - särskilt ur barnfamiljernas perspektiv.
Erkännandet ska utnyttjas och användas inom kommunens marknadsföring och man ska lyfta fram
lyckad praxis vid förverkligandet av barnens rättigheter.
I Kyrkslätts kommun fäster man uppmärksamhet vid och satsar på småbarnspedagogik, eftersom
det är en viktig del i barnets utveckling. Med småbarnspedagogik avses en pedagogiskt betonad,
målinriktad och planmässig helhet som utgörs av vård och undervisning. Småbarnspedagogik kan
förutom i daghem och familjedagvård ordnas till exempel som klubb-, lek- och gruppverksamhet.
I fråga om barns och ungas välmående gäller i Kyrkslätt till exempel verksamhetsprogrammet för
förebyggande munhälsovård för barn och unga 2018 - 2020. Utöver dessa gäller flera planer,
program och strategier som anknyter till småbarnspedagogik, undervisning och fritid.

Åtgärder

Ansvarig instans

Tidsplan

3.1 Vi utvecklar branschövergripande
arbete inom utvecklingen av tjänster för
barn och unga.

Alla sektorer och
koncernförvaltningen

Budget
2018 2021

3.1.1 Vi genomför programmet En
skola som baserar sig på barnets
rättigheter som pilotprojekt.

Bildnings- och
fritidssektorn

Budget
2018 2021
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3.2 Vi verkar i dialog och systemiskt med
familjer och samarbetsparter (systemisk
verksamhetsmodell inom
familjetjänsterna och barnskyddet).

Vård- och
omsorgssektorn

Budget
2018 2021

3.3 Vi höjer deltagargraden inom
daghems- och familjedagvård samt
öppen verksamhet (klubbar och
invånarparker) enligt planerna.

Bildnings- och
fritidssektorn

Budget
2018 2021

3.4 Vi utökar konstundervisningen inom
Bildnings- och
småbarnspedagogiken och den
fritidssektorn
grundläggande utbildningen i samarbete
med medborgar- och musikinstitutet samt
bildkonstskolan.

Budget
2019 2021

3.5 Vi satsar på stöd till familjerna med
Vård- och
hjälp av hemservice för barnfamiljer och
omsorgssektorn
familjehandledare samt genom att utbilda
nya stödfamiljer.

Budget
2018 2021

3.6 Vi effektiverar handledningstjänsterna Bildnings- och
fritidssektorn
för unga.

Budget
2018 2021

4. Vi främjar de äldres välmående och jämställdhet i vår verksamhet.
Befolkningen i Kyrkslätt åldras kraftigt under de kommande åren. Enligt Statistikcentralens
befolkningsprognos för år 2015 kommer Kyrkslätt år 2040 att ha nästan 11 000 personer över 64
år, då det för närvarande finns drygt 6 000 personer i ifrågavarande åldersklass. Samtidigt som
befolkningen relativt sett föråldras, måste vår inställning till äldre förändras. Äldre kommer under
kommande år att längre än förr leva i en aktiv vardag. Vi bör se seniorerna som aktiva aktörer i
kommunen, som använder kommersiella tjänster, deltar i utvecklingen eller utför till exempel
frivilligarbete. Äldre ska ha rätt till ett gott och alltid människovärdigt liv. Äldre personers kunnande
och aktivitet ska stödas genom erbjudande av inlärnings- och hobbymöjligheter samt genom att
delaktiggöra dem vid ordnandet av kommunens tjänster och inkludera de äldre i den digitala
världen. Inom tjänster som riktas till äldre ska man stödja äldre personers möjligheter att bo
hemma och en hemlik omgivning inom servicepunkterna. Kyrkslätt har en gällande strategi för
äldreservice för åren 2011-2025.

Åtgärder

Ansvarig instans

Tidsplan
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4.1 Vi delaktiggör de äldre i olika
verksamheter med barn och unga.

Bildnings- och
fritidssektorn, Vård- och
omsorgssektorn

Budget
2018 2021

4.2 Vi utvecklar frivilligverksamheten till
att skapa mervärde för äldre i vardagen.

Vård- och
omsorgssektorn,
bildnings- och
fritidssektorn

Budget
2018 2021

4.3 Vi gör det möjligt för äldre att delta i
utvecklingen av tjänster.

Vård- och
omsorgssektorn

Budget
2018 2021

4.4 Vi stöder de äldres dagliga
välmående och aktivitet i vardagen.

Vård- och
omsorgssektorn

Budget
2018 2021

4.5 Vi förebygger den digitala
utslagningen av äldre t.ex. genom att
använda oss av frivilliga, unga eller den
tredje sektorn.

Alla sektorer och
koncernförvaltningen

Budget
2019 2021

4.6 Vi försäkrar oss om att planutbudet
för serviceboende är tillräckligt.

Kommunaltekniska
sektorn

Budget
2019 2021

4.7 Vi deltar aktivt i spetsprojektet I & O
(utveckling av hemvård för äldre och
stärkande av närståendevård för
personer i alla åldrar).

Vård- och
omsorgssektorn

Budget
2018 2020

5. Vi utvidgar möjligheterna till samarbete mellan kommuninvånare, den tredje
sektorn och företag.
Kommuninvånarna, föreningarna och företagen har nuförtiden - och i framtiden ännu mer - en
viktig roll då det gäller att stödja kommuninvånarnas välmående. Kommunens roll förutspås i
framtiden ändras till att bli en nätverksledare för hela kommunens serviceproduktion. Under denna
strategiperiod eftersträvar vi att öka samarbetet och interaktionen med företag och tredje sektorn.
Samarbetet ska byggas på kommunens ansvar och styrning men för samarbetsparterna ska man
erbjuda utrymmen, stöd och handledning för ordnande av verksamhet som kompletterar
kommunens serviceverksamhet såväl för företag som för den tredje sektorn. Kommunen har redan
tidigare erbjudit bidrag och utrymmen men under denna strategiperiod eftersträvar vi att bedöma
bidragens inverkan på kommuninvånarnas välmående och att inrikta föreningsbidragen på basis
av bedömningen.
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Åtgärder

Ansvarig instans

Tidsplan

5.1 Vi tryggar organisationers och andra
aktörers verksamhetsförutsättningar,
justerar fördelningsprinciperna för bidrag
och bedömer deras effektivitet.

Bildnings- och
fritidssektorn,
kommunaltekniska
sektorn, vård- och
omsorgssektorn

Budget
2019 2021

Vi utvecklar integreringen av invandrare
och samarbetar med tredje sektorn.

Vård- och
omsorgssektorn

Budget
2018 2021

5.3 Vi utreder och anvisar utrymmen för
organisationer och andra aktörer.

Kommunaltekniska
sektorn

Budget
2018 2021

6. Vi övervakar aktivt kommuninvånarnas intresse.
I skrivande stund av programmet för välmående ser det ut som om ansvaret för ordnandet av de
offentliga social- och hälsovårdstjänsterna överförs från kommunerna och samkommunerna till
landskapen fr.o.m. 1.1.2021. Även om det ännu kommer ändringar i reformens innehåll och
tidtabellen för den, verkar det rätt säkert att någon sorts reform av social- och hälsovårdstjänsterna
är på kommande inom de närmaste åren. I detta planerings- och beredningsarbete samt vid
genomförandet av reformen ska Kyrkslätts kommun aktivt hålla fast vid kommuninvånarnas
intresse. Detta innebär att kommunen deltar aktivt i beredningen av reformen och ser till att det
kommande landskapet ordnar servicen tillräckligt nära och tillgängligt med tanke på
Kyrkslättsborna.

Åtgärder

Ansvarig instans

Tidsplan

6.1 Vi deltar aktivt i vårdreformens
beredningsgrupper samt pilotprojekt.

Alla sektorer och
koncernförvaltningen

Budget
2018 2020

6.2 Vi främjar vård- och omsorgssektorns Bildnings- och
och bildnings- och fritidssektorns
fritidssektorn, Vård- och
omsorgssektorn
gränssnittsarbete (SISOTE).

Budget
2018 2020

6.3 Vi deltar aktivt i beredningen av
Programmet för utveckling av barn- och
familjetjänster (LAPE).

Budget
2018 2020

Bildnings- och
fritidssektorn, Vård- och
omsorgssektorn

7. Inom välfärdstjänsterna förflyttar vi tyngdpunkten till förebyggande arbete.
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Vid stödjande av kommuninvånarnas välmående är det i praktiken alltid förmånligare att förebygga
illamående på förhand än att korrigera problem som redan har uppstått. Goda exempel på
förebyggande arbete är att uppmuntra kommuninvånarna till vardagsmotion och sunda
levnadsvanor samt att förebygga arbetslöshet och utslagning bland kommuninvånarna. I
kommunen har man vaknat upp när det gäller långtidsarbetslöshet och ungdomsarbetslöshet
bland kommuninvånarna och satsningar på att minska arbetslösheten kommer också att fortsätta
under kommande år. Inom kommunens serviceproduktion ska man reservera tillräckliga anslag för
förebyggande service och s.k. tjänster med låg tröskel som kommuninvånarna enkelt kan utnyttja
redan i ett tidigt skede innan problemen växt sig för stora. Inom det förebyggande arbetet är det
utomordentligt viktigt att lyssna på kommuninvånare och agera i enlighet med deras behov.

Åtgärder

Ansvarig instans

Tidsplan

7.1 Vi utvecklar förebyggande tjänster och
tjänster med låg tröskel samt tidigt stöd.

Alla sektorer

Budget
2018 2021

Alla sektorer

Budget
2018 2021

7.2.2 Vi utvecklar verksamhetsmodeller Alla sektorer
med vilka vi kan främja sysselsättning
av unga.

Budget
2018 2019

7.2 Vi förbättrar sysselsättningen i Kyrkslätt
med tillgängliga åtgärder inom kommunen.
7.2.1 Vi utvecklar modeller för
anställning med lönesubvention,
arbetsprövning och anställning i
kommunen genom läroavtal.

7.2.3 Vi utvecklar verksamhetsmodeller
för förebyggande av användning av droger
tillsammans med olika aktörer.

Vård- och
omsorgssektorn och
bildnings- och
fritidssektorn

Budget
2019 2021

7.3 Vi utvecklar arbetsfördelningen och
förbättrar tillgången på social- och
hälsovårdstjänster med låg tröskel.

Vård- och
omsorgssektorn

Budget
2018 2021

8. Vi befrämjar kommuninvånarnas välmående bland annat genom att utveckla
fritidsställen och service.
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Trivsam och mångsidig fritid är viktigt inte bara som attraktionsfaktor för kommunen utan också
viktigt med tanke på upprätthållandet av kommuninvånarnas välmående. Motionsmöjligheter,
kulturutbud, bibliotekstjänster och annan trevlig verksamhet som kommunen erbjuder, gör Kyrkslätt
till en attraktiv kommun i det vardagliga livet. Kyrkslätts kulturutbud kompletteras dessutom av det
rika kulturutbudet i huvudstadsregionen, men trots det måste det hända även i Kyrkslätt och
invånarna trivas i kommunen utan att de måste åka någon annanstans. Kyrkslätt har reda nu
attraktiva rekreationsområden och trevlig sysselsättning och mer är på kommande under denna
strategiperiod - särskilt tack vare det nya biblioteket. Under kommande år erbjuder vi
verksamhetsplatser och händelser för kommuninvånare och tar fram kulturen i Kyrkslätt. I Kyrkslätt
träder kommunens egen kulturstrategi i kraft 2019.

Åtgärder

Ansvarig instans

Tidsplan

8.1 Vi skapar en central händelseplats av
det nya huvudbiblioteket.

Bildnings- och
fritidssektorn

Budget
2018 2019

8.2 Vi förbättrar och bygger nya
mångsidiga allmänna områden och
funktioner för kommuninvånarna
(invånarparker, motionsplatser, parker
m.m.).

Kommunaltekniska
sektorn, bildnings- och
fritidssektorn

Budget
2018 2021

8.3 Vi främjar utvecklingen av det lokala
kulturutbudet.

Bildnings- och
fritidssektorn,
koncernförvaltningen

Budget
2018 2021

8.4 Vi befrämjar förverkligandet av en
hobbygaranti för barn och unga.

Bildnings- och
fritidssektorn

Budget
2018 2021

8.5 Vi främjar strukturell mångsidighet: vi
utvecklar möjligheterna till
hobbyverksamhet dagtid under skoldagar;
gränserna måste rivas för att kunna göra
saker tillsammans.

Bildnings- och
fritidssektorn

Budget
2018 2021

8.6 Uppgörande och verkställande av en
kulturstrategi.

Bildnings- och
fritidssektorn

Budget
2018 2021

8.7 Uppgörande av en motions- och
rekreationsstrategi

Alla sektorer

Budget
20192021

12

9. Vi ser till att utrymmena och inlärningsmiljöerna är sunda och fungerande samt
att undervisningsredskap och inlärningsmaterial är moderna.
Under de senaste åren har det framkommit att många verksamhetsutrymmen i Kyrkslätt lider av
dålig inomhusluft. Till följd därav har kommunen varit tvungen att uppdatera sin investeringsplan
samt ordna tillfälliga ersättande utrymmen. Under denna strategiperiod bildar vi oss en
helhetsuppfattning om problemen i verksamhetsutrymmena och planerar och genomför de
åtgärder som behövs. Under tiden för utförande av reparationsåtgärder i verksamhetsutrymmena
ser vi till att verksamheten kan fortlöpa i ändamålsenliga utrymmen. Vi sköter också om övriga
materiella brister i verksamheten, som till exempel att arbetsredskap, möbler m.m. uppfyller
användarnas behov. Det här innefattar att vi t.ex. ser till att institutens läromedel följer läroplanen.

Åtgärder

Ansvarig instans

Tidsplan

9.1 Vi utreder helhetsbilden beträffande
Kommunaltekniska
problemen med inomhusluften i
sektorn
kommunens utrymmen och genomför
behövliga åtgärder samt vid behov
lösningar för befolkningsutrymmen. Vi ser
till att kommunikationen är tillräcklig.

Budget
2018 2021

9.2 Vi tar hand om fastighetsegendomen
och utvecklar förutseende underhåll av
utrymmena. Vi prioriterar underhåll och
reparation av utrymmena i enlighet med
portföljsättningen av fastigheterna.

Budget
2018 2021

Kommunaltekniska
sektorn

