Social- och miljöavdelningen
22111 MARIEHAMN
Pb 1060

Projektplan över
anläggningsprojekt
inom socialvården

Kommun/kommunalförbund
Postadress
Telefon
Postgiro
Bank

Med hänvisning till 18 §  landskapslagen om planering av och landskapsandel för
socialvården tillställs projektplan för
___________________________________________________________________________p
projektets namn och art
___________________________________________________________________________
placeringsort
med anhållan om landskapsregeringens ställningstagande om

fastställande av anläggningsprojekt

förhandsbesked om projekt som kan inledas året efter verksamhetsåret

Allmän beskrivning av projektet (vid behov används särskild bilaga):
Projektet har godkänts i socialvårdsplan för åren _________________.

Allmän beskrivning av projektet (vid behov används särskild bilaga):

Bilagor:
Huvudritningar i skala 1:100
Kortfattad byggnadsbeskrivning
Kommunens/kommunalförbundets beslut beträffande projektet

Inledning av lokaliteterna enligt verksamhet:

socialservice

Nybyggnad,
nyttoareal
m2

Grundrenoveringsnyttoareal m2

Kostnader
euro

% av tot.kostnader

hälsovård
annat:
annat:

Totalt:
Redogörelse för behovet av att genomföra projektet ( barnomsorgssituation,
äldreomsorgssituationen o dyl.) (vid behov används särskild bilaga):

Faktorer som påverkar placeringsort och byggnadsplats (kommunikationer, service,
miljö, beskrivning av tomt) (vid behov används särskild bilaga):

Tidtabell för projektets genomförande:

KOSTNADSBERÄKNING
UTGIFTER OCH INKOMSTER

1
UTGIFTER
FAST EGENDOM
1.1) Anskaffning av bebyggd fastighet
- anskaffningskostnader för markområdet
1.2) Anslutningar och ersättningar för
kommunalteknink
FAST EGENDOM TOTALT
HUSBYGGNAD
2)

Byggherrens allmänna omkostnader

2.1) Förvaltning och övervakning
2.2) Arkitektplanering
2.3) Konstruktionsplanering
2.4) VVS-planering
2.5) Electricitetsplanering
2.6) Annan planering och undersökning
3)

Byggnadstekninska arbeten

3.1) Jordbyggnadsarbeten utanför byggnaden
3.2) Övriga byggnadstekniska arbeten
3.3) Byggnadsteknisk fast inredning och
utrustning
3.4) Ändrings och tillbyggnadsarbeten
4)

VVS-arbeten

4.1) Värme-, vatten- och avloppsledningsarbeten
4.2) Övriga rörarbeten
4.3) Ventilations- och regleringstekniska arbeten
4.4) Ändrings- och tilläggsarbeten
5)

El-arbeten

5.1) El-arbeten
5.2) Ändrings- och tilläggsarbeten
6)

Separata anskaffningar

6.1) Hissar
6.2) Transformator och reservmotor
6.3) Teleanläggningar
6.4) Övriga separata anskaffningar
HUSBYGGNAD TOTALT
Transport

Totalplan,euro

2

Belopp som ligger
till grund för landskapsandelen,
euro

Ifylls av landskapsregeringen

3

4

Transport
Totalplan, euro

1

2

Belopp som ligger
till grund för landskapsandelen
3

Ifylls av landskapsregeringen
4

VERKSAMHETSUTRUSTNING
7)

Anskaffning av verksamhetsutrustning

7.1) Inventarier
7.2) Maskiner och arbetsredskap
7.3) Grundförråd
7.4) Övrigt lösöre
VERKSAMHETSUTRUSTNING TOTALT
VÄRDEPAPPER
FÖRBEREDELSE FÖR VERKSAMHETEN
UTGIFTER TOTALT
INKOMSTER
8)

Inkomster som minskar utgifterna

8.1) Ersättningar och krediteringar från
entreprenörer
8.2) Övriga inkomster som minskar anskaffningsutgifterna
9)

Övriga inkomster som skall avdras

9.1) Försäkringsersättningar och skadestånd
9.2) Försäljningsinkomst eller -värde för avskriven
egendom
INKOMSTER TOTALT
Belopp som ligger till grund för landskapsandelen,
euro
(Utgifterna-Inkomsterna)
BERÄKNING AV LANDSKAPSANDELEN
Totalt
10.1) Av landskapsregeringen fastställt belopp, euro
10.2) Belopp som ligger till grund för landskapsandelen, euro
10.3) Landskapsandels-%
10.4) Av kommun eller kommunalförbund beräknad
landskapsandel (kalkyl som bil.) euro
10.5) Av landskapsregeringen godkänd
landskapsandel,
euro
UNDERSKRIFT OCH TILLÄGGSUPPGIFTER
Tjänsteställning och namn

Tilläggsuppgifter om kostnadsberäkningen ges vid behov av
(namn och telefonnummer)

