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1. Väsentliga händelser inom verksamheten och ekonomin 

1.1 Kommundirektörens översikt 
 

Den här veckan har jag arbetat på distans i ett år.   

Jag minns knappt något av det, vilket berättar något om hur belastande det gångna året var. Ibland känns 

det som om man levde i en film eller i en mardröm.   

En kväll grät jag. Det var någon gång under våren. På dagen gick vi igenom med förpersonerna hur vi 

skall agera om en kund eller arbetskamrat avlider av corona. Man skulle vara förberedd för allt. Vad 

händer om någon i ledningsgruppen insjuknar, eller en familjemedlem, eller jag själv. Vi beslutade att 

föra längre vikariekedjor för ledningsgruppens del till beslutsfattande, ifall någon eller några av oss var 

frånvarande, på sjukhus eller död.  

Vi funderade i ledningsgruppen på olika scenarier ifall det uppstår smittningar i daghemmet, skolan, 

Tallmogården, i en arbetsgemenskap eller i en arbetsenhet. Jag deltog i samarbetsförhandlingar och förde 

vidare permitteringar och försökte analysera olika ekonomiska rapporter som utvärderingsgruppen 

behövde. Det kändes hopplöst. Jag såg på Facebook hur vissa ännu gick glatt på fester, ingen annan 

använde munskydd i affären. Viruset sprids och människorna tar det inte på allvar, tänkte jag och oron 

växte.  

Jag deltog i ett teams-möte för hela personalen som jag inlett under corona-året. Alla hade möjlighet att 

delta och jag såg bekanta namn från olika enheter. Jag berättade för den ansiktslösa skärmen om hur 

corona-pandemin förvärras, ekonomin försämras, alla kommer troligtvis att permitteras och jag bad att 

hela personalen skulle ta corona-restriktionerna på allvar. Jag försökte vara tillräckligt bestämd, för att 

man skulle följa corona-restriktionerna och samtidigt försöka skapa hopp, att vi tillsammans kommer att 

klara detta. Vi uppskattas nog ännu trots permitteringarna. Vi svänger inte ryggen till fast någon av oss 

får smittan. Vi hjälper varandra. Kontakta arbetshälsovården om det är svårt att orka. Ibland kände jag 

mej helt otillräcklig. Det plingade till med frågor i e-posten om varför vi fattat de beslut vi fattat och 

ledningsgruppens agerade kritiserades, trots att vi med liten grupp i en helt ny situation försökte räcka till 

i alla riktningar och göra vårt bästa. Jag skickade ett meddelande åt min mamma, att situationen förvärras 

hela tiden, gå inte någonstans nu bland andra människor. Barnet höll sig till sin egen tidtabell med 

tabletten, pyssel och dvd: n. Är du också en företagare, mamma, när du arbetar hela tiden, frågade hon. 

Jag hann gå ut i 20 minuter för att titta på cykelövningarna och samtidigt svara i smyg på e-

postmeddelanden via mobiltelefonen.   

Under kvällens möte frågade någon varför vi inte hade fått gjort någonting som blivit och hänga. Saken, 

som inte hade någon betydelse i den skala som vi försökte bli förberedda för allting, ta hand om hela 

gemenskapens välmående, utarbetade en ändrad budget och annat som jag inte ens minns vad. Det var 

frustrerande, trots att det är helt vanligt att bli frågad och att svara på dessa frågor. Förstår ingen hurdan 

situation det här riktigt är, tänkte jag.  

Vi lever alla i vår egen bubbla, där förståelsen för situationen varierar även om det pratats mycket om 

corona i media och statsrådet har hållit presskonferenser. Jag har inte ens hunnit berätta om allt eller 
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velat sätta i ord. Jag förstår Finlands regering från min egen lilla bubbla. När det är fullt upp med arbete 

och alla behöver hjälp kan det se ut som om ingenting blir gjort.  

Jag såg rubrikerna med antalen smittor och dödsfall. Jag funderade på våra teoretiska kalkyler om, hur 

många människor skulle dö i Lappträsk, om pandemins smittsamhet framskred i samma takt som i de 

värst drabbade länderna i Europa.  Det vore fler än det föds barn i Lappträsk på ett år. Jag såg i de 

sociala medierna hur någon kommenterade att corona bara var flunsa.   

Ja. Den kvällen grät jag. Av trötthet. Skräck. Besvikelse. Hopplöshet.  Allt det som man var tvungen att 

försöka hantera, även om man hade lust att lyfta händerna och fly. När jag gråtit färdigt tackade jag 

världen för min hälsa, familj, kärlek, mitt hem och min arbetsplats. Det är ju egentligen en stor 

lottovinst.  

Följande morgon fortsatte vi i teams. Ledningsgruppens möte igen en gång. Igen samma svåra saker och 

många av dem. Mitt bland allting skrattade vi åt någon meme.   

Jag ville berätta i denna översikt om dessa personliga upplevelser, för saker är saker, men kommunens 

ärenden sköts av människor. Människor som gråter och skrattar. Till all tur. Kommunens tjänster 

produceras av en människa till en annan.  I mars, när corona pandemin började visa tecken på att ha 

anlänt till Finland, fick vi nya frågor att fundera på och att hantera snabbt. Kommunstyrelsen och 

fullmäktige i Lappträsk visade ett stort förtroende för ledningsgruppen och vi kunde fokusera på att 

hantera den nya och främmande situationen relativt i fred. Det kändes bra att man litade på oss och vi 

försökte sköta om allting så bra som möjligt. Kommundirektören gavs till och med särskilda 

befogenheter, vilket är ytterst exceptionellt. Huvudmålet har varit att hålla invånarna i Lappträsk friska 

genom att begränsa corona pandemin på olika sätt och svara mycket snabbt på förändrade situationer.  

Alla elever övergick till distansundervisning under tiden 18.3.-13.5.2020. Det är ofattbart, hur smidigt vi 

lyckades att ordna distansundervisningen. Så där bara på ett par dagar. Till all tur hade vi redan tidigare 

fått resurser till upphandlingen av enheter, och som tur hade lärarna yrkeskompetensen att göra en så här 

stor förändring. Vi lyckades också få matkassarna snabbt utdelade. Huvudsakligen gick 

distansundervisningen bra, men det är sant att för de allra minsta skoleleverna är det viktigt med 

närundervisning. Det är alltså inte konstigt att staten gav direktiv på sommaren att i fortsättningen kan 

årskurs 0–3 inte längre övergå till distansundervisning. Samtidigt gavs direktiv, att maten måste utdelas 

som färdiga måltider om man ännu övergår till distansundervisning. I fortsättningen kan vi alltså inte 

längre dela ut likadana matkassar som förra våren, även om vårdnadshavarna upplevde huvudsakligen att 

matkassarna var bra.  

Mitt under corona våren tornade mörka orosmoln upp i och med förståelsen, att kriskommunkriteriet 

gällande koncernens underskott verkligen uppfylldes i bokslutet för år 2019. Ärendet bekräftades i 

februari, då den slutliga fakturan för samarbetsområdet för social- och hälsovårdstjänster anlände. 

Prognoser för corona årets ekonomi såg hemska ut. Det verkade redan vara en oöverkomlig utmaning 

för den redan utmanande ekonomiska situationen. I mars sa jag till ledningsgruppen att det redan var 

dags att stänga kranarna och öppna budgeten, eftersom ekonomin kommer att försämras på grund av 

coronan. Till all tur reagerade vi snabbt.  

Kommunstyrelsen beslöt att utse en ekonomisk balanseringsgrupp på sitt möte 30.3.2020 §48.  
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Utarbetningen av den ändrade budgeten inleddes i mars-april och fullmäktige godkände den på sitt 

sammanträde 10.6.2020 §23.  

Utvärderingsförfarandet av en kommun i en mycket svår ekonomisk situation inleddes officiellt i augusti. 

Utvärderingsgruppen bestod av tre officiella medlemmar. Kommundirektören fungerade som 

kommunens representant och Vesa Lappalainen var statsrådets representant. Kimmo Behm fungerade 

dessutom som utomstående ordförande. Med närvaro-rättighet deltog också från kommunen 

kommunstyrelsens ordförande och ekonomisekreteraren som personalens representant. Gruppens 

verksamhet överraskade, för jag hade aldrig tidigare varit med i en motsvarande grupp. Tyngdpunkten 

för gruppens arbete låg i kommunens egna utredningar och lösningar. Jag hade kanske förväntat mej att 

statens representanter skulle komma till kommunen och göra granskningar och ge order om var vi borde 

spara. Jag förväntade mej att man letar eter skyldiga och orsaker till situationen. I verkligheten var 

förfarandet helt den motsatta. Gruppen ställde frågor och vi svarade på dem och den gav stöd till 

kommunen i positiv anda. Vi fick stöd bl.a. med att göra prognoser om hur statsandelarna och 

skatteintäkterna utfaller samt hur den kommande statliga social- och hälsovårdsreformen påverkar vår 

kommun. I praktiken förblev dock analyserandet av ekonomin och vilka åtgärder det krävs för att 

korrigera den på kommunens axlar. Den ekonomiska balanseringsgruppen arbetade aktivt under flera 

kvällar och dessutom skaffade man utomstående konsulthjälp för att analysera skolnätverkslösningens 

ekonomi på koncernnivå, fastighets Ab Lilleputs ekonomiska inverkningar på koncernen samt Fastighets 

Ab Labyrintens ekonomiska situation. Baserat på de egna utredningarna och kalkylerna utarbetades ett 

balanseringsprogram, som innehåller tre huvudpunkter:   

1. förhöjningar av skattesatserna, som fullmäktige beslutade om i november 

2. anpassning av ekonomin genom att minska på utgifter och öka på intäkter samt  

3. Delvis försäljning av Kymmenedalens El Ab:s aktier.   

Det ekonomiska balanseringsprogrammet som presenterades tillsammans med alla ovanstående punkter 

räckte för utvärderingsgruppen som staten inrättat och som konstaterade, att i det här läget har 

kommunen fortfarande förutsättningar att producera tjänster till kommuninvånarna och det är inte 

nödvändigt att inleda utredningar om en kommunsammanslagning. Det kändes som en arbetsseger att 

ha lyckas undvika en utredning om en sammanslagning.  Nu måste vi fortsätta att göra dessa hemläxor, 

dvs. åtgärderna i det ovannämnda programmet.  

Under året försökte vi också informera förtroendemän, personal och invånare om corona situationen så 

bra som möjligt, men ibland var det svårt att få tiden att räcka till. Många av begränsningarna drabbar 

äldre människor och det fanns oro om hur man skulle lyckas nå dem samt deras välbefinnande. Vikten 

av infoblad i pappersformat betonades också och lyckligtvis fick vi hjälp av lokala idrottsklubbar med att 

distribuera dem. Dessutom beslutade man att alla personer över 70 år som förordnats i isolering skulle 

ringas igenom av personal som annars skulle ha blivit permitterad på grund av avbrott i tjänsten. 

Traditionstalko-teamet i projektet Välmående utrymmen planerade virtuella talkon och visade hur man 

t.ex. gör god vardagsmat från matsäcken som distribuerades till distanseleverna. Matkassen- och 

bokväntjänsterna fungerade också som en kommunal service enligt möjlighet. Under 

distansundervisningen minskade skoltaxiturerna, så man kom överens med lokala taxiföretagare om att 

ändra avtalet så att en del av tjänsten som betalades av kommunen överfördes till gratis butikshjälp för 

personer över 70 år. Även detta var en bra lösning ur de äldres perspektiv. Oundvikligen har emellertid 
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ensamheten ökat i takt med att antalet sociala kontakter har minskat. Förväntningarna om vaccin är 

stort, särskilt bland de äldre, av ovannämnda orsak, många saknar sina närstående. Hoppas vi får mer av 

vaccinet, så att vaccineringstakten kan öka.   

Förra året var exceptionellt för grundtrygghetens del för att branschen underskred sin budget. Det bör 

dock noteras att bakom detta finns att man inte kunde erbjuda tjänster på samma sätt som i normala 

förhållanden, dvs. det har bildats en s.k. vårdskuld både inom primärsjukvården och specialsjukvården.   

Dessutom har man inte kunnat ordna dagverksamhet på samföretagets sida, vilken inte heller är en 

positiv besparing. I framtiden måste vi vara beredda på de stigande kostnaderna för specialsjukvård när 

de åtgärder som skjutits upp under corona-perioden genomförs. Skyddsutrustningen, t.ex. munskydden, 

har medfört de största utgifterna inom grundtryggheten.   

Inom det tekniska väsendet påverkade corona pandemin på städningen och effektiveringen av hygien. 

Beslutet att inte anställa sommararbetare belastade det tekniska väsendet när det gäller skötsel av 

utomhusområden. Planläggningen av Korsbro-området kom i gång.  Brandstationens hyresavtal 

konkurrensutsattes, men på grund av en överklagan måste beslutet ogiltigförklaras och processen börjas 

om igen. En bra sak är att högstadieskolan i Porlom har äntligen nedskrivits helt och är inte längre ett 

problem.  

Distansarbetet märktes mest inom koncernförvaltningen då kontorsarbetarna har huvudsakligen arbetat 

på distans. Kommunkansliet har varit stängt för kunder med början 18.3.2020. Anslutningarna, 

programmen och maskinerna har huvudsakligen fungerat bra. Bristen på en sekreterare för 

anställningsärenden orsakade besvär för hela kommunen. Vi var utan en byråsekreterare i 9 månader. Av 

ekonomiska orsaker anställde man inte en kommunikationsassistent.  Man var tvungen att hålla 

Taitopaikka stängt under våren och först var personalen på semester, varefter utbetalningen av deras lön 

avbröts. Under året måste tjänsten tillhandahållas delvis på distans och tillgången till arbetsplatser blev 

svårare på grund av företagens ekonomiska oro orsakat av corona. Detta märktes genast i ökade 

arbetslöshetssiffror. I början av året, januari 2020 var arbetslöshetsprocenten 7,2 och i slutet av året var 

den 14,7 %.  

Man sålde två småhustomter och intresset för tomter var större än tidigare. Man fick även förfrågningar 

om företagstomter och lediga lokaler. Lämpliga områden hittades dock inte till de intresserade, trots hårt 

arbete. Ett företag bildades inom projektet Livskraft från biogas, och jag hoppas att det framskrider till 

en biogasanläggning någon dag. Företagarna har gjort ett fantastiskt samarbete inom projektet.  

Evenemangen som planerats för år 2020 inhiberades. Det gick inte att marknadsföra kommunen mycket 

och försäljningen av Husulabackens tomter fick baseras ganska långt på åtgärderna inom projektet 

Resurssmart med människo-orienterade metoder. Projektets invånarverkstäder kom i gång fint i Ode i 

Helsingfors i mars men lades snabbt ner i och med corona pandemin. Till området flyttade dock en 

invånare på prov som berättar om området och presenterar det för eventuella framtida gruppbyggare.   

Man genomförde en stor kampanj med Radio Nova, i vilken en tomt gavs gratis i samband med 

radiokanalens unboxing-kampanj i marknadsföringssyfte.  Kommunen fick mycket positiv 

uppmärksamhet med en liten satsning. Dessutom fick vi gratis tv-tid i Alfa-tv av Kunnallisalan 

kehittämissäätiö genom att vinna en tävling. Några väldigt trevliga program från Lappträsk visades på 

kanalen.  
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Den ekonomiska osäkerheten följde hela årets prognoser. Av statens sju tilläggsbudgeter innehöll fyra 

ändringar där kommuner ingick. I den andra budgeten i början av april beslöt staten om ersättningar till 

kommunerna för förlorade skatteintäkter i och med corona pandemin. Ersättningen ska betalas tillbaka 

under de kommande åren. I den femte tilläggsbudgeten i början av september drogs tre fjärdedelar av 

denna ersättning tillbaka, då de ackumulerade skatteintäkterna inte heller hade utfallit enligt vårens 

prognoser. Osäkerheten till statens ageranden präglade de ekonomiska prognoserna. Man funderade att 

kan man påverka på det man lovat. Samtidigt gavs kommunerna nya uppgifter, då man ville genomföra 

dem under denna mandatperiod. Dimensioneringen inom äldreomsorgen som registrerades i lagen, 

förlängningen av läroplikten och till exempel automatisk rapportering. Alla kostnadsökande och extremt 

sysselsättande. Som ordförande för det finska nätverket av små kommuner försökte vi påverka 

ministrarna att inte gå vidare med så här stora reformer mitt i pandemin, men utan framgång. Om 

sommaren verkade det fortfarande som om staten inte hör kommunernas ekonomiska bekymmer och 

prognoserna för 2020-resultatet var riktigt dåliga. Till slut vände sig situationen dock så att staten 

tilldelade en betydande kompensation till kommunerna. Detta märks t.ex. i och med att 223 kommuner i 

Finland gjorde underskottsresultat år 2019, medan år 2020 var resultatet negativt endast i 27 kommuner. 

Statlig ersättning till kommuner och samkommuner uppgick till cirka tre miljarder euro. 

Överskattades sedan dessa kompensationer av staten? Det här kan övervägas, men å andra sidan när jag 

förra året representerade små kommuner i gemensamma corona möten med staten, i vilka deltog alla 

Finlands största kommuner, ramstäder och förortsstäder, togs det också där upp hur t.ex. utvecklingen 

av skatteintäkter beräknades bli mycket lägre i kommunerna hela året pga. corona än de sedan sist och 

slutligen blev. Jag tyckte att beräkningarna säkert var riktigt bra uträknade, men precis som hela 

pandemin, var den ekonomiska effekten utmanande att förutse. Dessutom hade åtgärderna effekter på 

företagsverksamheten, till exempel när regeringen tillfälligt ändrade konkurslagen på ett sådant sätt att 

man begränsade hur en gäldenär som inte kan svara för sina skulder kan försättas i konkurs. Lagen 

trädde i kraft den 1 maj och fakturor som blivit obetalda efter mars 2020 kunde inte användas som 

grund för en konkursansökan. Nu har lagen tillfälligt förlängts till slutet av september 2021. Detta är inte 

en permanent lösning och även dessa lättnader kommer säkert att betalas för någon gång. Det är 

oundvikligt att den långvariga pandemin och åtstramningsåtgärderna har gjort vissa företag ekonomiskt 

olönsamma, även om konsumenterna i vissa avseenden också har ändrat sina vanor till förmån för 

inhemska företag. 

Småföretag stöttades genom corona subventioner med låg tröskel som förvaltades av kommuner. I 

Lappträsk beviljades stöd till 24 företag, det skulle ha funnits mer i potten att ansöka om, men kanske 

uppfylldes inte ansökningskriterierna eller man befarade byråkrati, vilken dock var mycket måttlig i 

ansökningsprocessen. 

Kommunens ekonomi underlättades också av statens beslut att höja samfundsskatten med 10 

procentenheter. Detta minskade statens andel på motsvarande sätt, dvs om vi tänker på den 

gemensamma ekonomiska basen i vårt välfärdssamhälle, så har det inte med tanke på helheten uppstått 

mer intäkter i samfundsskatter för fördelning. Bakom de kommunala kompensationerna har naturligtvis 

stått bakom de stora skulderna som staten tagit åt sig. 

De här enskilda förändringarna är exempel på hur de ekonomiska förlusterna som coronan orsakat har 

lappats i kommuner på ett antal olika sätt, och med ett anmärkningsvärt belopp på ett år. Effekterna av 

coronan var dock inte begränsade till 2020 utan kommer att kännas i åratal, till och med årtionden 
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framöver, medan pandemin fortsätter. Därför bör kommuner inte på något sätt bli alltför vana vid 

känslan av lättnad som det goda resultatet 2020 resulterade i. Med de svåra ekonomiska tiderna som 

orsakats av corona på kommande, och jag kan inte på något sätt föreställa mig att stöd från statskassan 

kommer att släppas i samma skala som i fjol, bör resultatet för 2020 anses kompensera helt för den 

ekonomiska nedgång som orsakats av corona även i många år framöver. 

Det har frågats mycket om coronan orsakade några ekonomiska försvagningar eller kostnader alls i 

Lappträsk. Jag är glad att vi med hjälp av vår engagerade personal kunde driva förra årets 

serviceproduktion med extremt få resurser på ett sådant sätt att förlusterna inte steg betydligt.  

Sammantaget är inverkan av coronan på ekonomin svår att bedöma, men med hänsyn tagen till 

inkomstförlust, ökad arbetslöshet och ökade kostnader för material och tjänster försvagade coronan 

ekonomin i Lappträsk kommun med cirka 1 miljon euro. Men hur uppnåddes då ett så stort plustecken? 

Den första orsaken är statens ersättning till kommunerna, som för Lappträsk kommun var cirka 840 000 

euro. Dessutom fick Lappträsk kommun diskretionära statsandelar för 360 000 euro från staten. Och 

resten är sedan de besparingar som kommunen gjort. Förra året var exceptionellt och det skulle i längden 

inte vara god ekonomisk förvaltning eller ett högkvalitativt sätt att sköta kommunens ärenden att 

fortsätta med en lika hyvlad budget framöver. Som det framgår ur årsredovisningen sparades år 2020 

faktiskt från allt. Det är dock inte möjligt att spara varje år på underhåll, bidrag, obligatoriska 

upphandlingar av tjänsteproduktion, personalutbildning bara som ett exempel. Så vi får inte komma till 

den missuppfattningen att vi i kommunen har möjlighet att permanent dra tillbaka sådana nedskärningar 

från budgeten. Det skulle få kommuninvånarna att fly och köra slut på personalen. Permitteringarnas 

andel av besparingarna var endast cirka 76 000 euro, precis enligt beräkningarna. Lyckligtvis har det 

redan konstaterats i det ekonomiska balanseringsprogrammet att detta inte kan vara ett permanent sätt 

att spara, och det är inte heller ett kostnadseffektivt sätt. Summa summarum, under de kommande åren 

kommer det också att krävas strikt ekonomisk disciplin, men å andra sidan bör utvecklandet av 

kommunen fortsätta och det måste arbetas för att t.ex. se till att kommunens befolkning börjar växa. Det 

slutliga invånarantalet var 2 621, vilket var 15 fler än ett år tidigare. Naturligtvis påverkades detta av 

corona och att landsbygdens attraktionskraft hade ökat som en följd av den, men å andra sidan kan man 

säga att i östra Nyland lyckades endast Borgå, Borgnäs och vi öka invånarantalet. Ökningen av 

invånarantalet beror således inte bara på corona eller är en tillfällighet utan det är resultatet av ett 

långsiktigt arbete. 

Det exceptionellt goda resultatet i kommunen på mer än 2 miljoner känns bra efter många svaga år. Låt 

oss vara glada över det, men också förstå, att arbetet fortsätter. 

På något sätt är jag dock ganska hoppfull. Det blir nog bra.   

 

 

I Lappträsk 9.3.2021  

Tiina Heikka 

Kommundirektör 
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1.2 Kommunens förvaltning och förändringar i denna 
 

I kommunens förvaltning skedde inga stora ändringar under år 2020.  
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FULLMÄKTIGE I LAPPTRÄSK 2020 
(fullmäktigeperioden 2017–2021) 
  Namn   Parti 
Ordförande, 2020  Silfvast Sauli               SDP 
I vice ordförande, 2020  Jonna Nygård   SFP 
II vice ordförande, 2020  Sistola Mika   CENT. 
Fullmäktige   Andersson Pricella  SFP 
   Ceder Ilkka   SDP 
   Engård Benny  SFP 
   Hällfors Christoffer t.o.m. 29.1.2020 SFP 
   Jarno Storgårds fr.o.m. 30.1.2020 SFP 
   Ikäheimo Kaj   SDP 
   Jordas Kim     SFP 
   Kujala Arto   KOK. 
   Lempiö Päivi   SAML. 
   Lill-Smeds Jan-Erik  SFP 
   Lindfors Linnea    SFP  
   Lotila Mari   GRÖNA 
   Onnila Oskari  CENT. 

Onnila Ulla   CENT. 
Peltola Vesa   CENT. 
Salonen Mikko  SAML. 
Svennas Rea   SFP 
Virtala Timo   GRÖNA 
Wallén Sebastian  SFP 

 
 
KOMMUNSTYRELSEN I LAPPTRÄSK 2020 
   Namn   Parti 
    
Ordförande   Jordas Kim fr.o.m. 30.1.2020 SFP 

Hällfors Christoffer t.o.m. 29.1.2020 SFP 
I vice ordförande  Salonen Mikko  SAML. 
II vice ordförande  Lotila Mari   FRÖNA 
Ledamot   Engård Benny  SFP 
   Svennas Rea   SFP 
   Lindfors Linnea  SFP 
   Onnila Ulla   CENT. 

Peltola Vesa   CENT 
   Ikäheimo Kaj   SDP 
  
   Fullmäktige  Kommunstyrelsen 
Parti-indelning SFP   9 platser  4 platser 
  CENT.   5 platser  2 platser 
  SDP   3 platser  1 platser 
  SAML.   2 platser  1 platser 
  GRÖNA   2 platser  1 platser 
  Totalt 21 platser  9 platser 
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REVISIONSNÄMNDEN I LAPPTRÄSK KOMMUN 2020 

(Fullmäktigeperioden 2017-2021) 
 
 
Sammansättning: 
 
Ordförande  Kujala Arto 
Vice ordförande Lill-Smeds Jan-Erik 
Medlemmar  Simola Anni 
  Hovén Mirja 
  Rantanen Markku 
 
 
Ersättare   Westerlund Juha 

Hoffström Kalevi 
  Nieminen Henna 
  Alatalo Minna 

Ceder Ilkka 
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1.3 Det allmänna och det egna områdets ekonomiska utveckling 
 

Enligt bokslutsprognoserna för 2020 stärktes den kommunala ekonomin från en rekordlåg nivå till 

exceptionellt goda siffror. År 2020 gjorde endast 27 fastlandskommuner negativt resultat, medan antalet 

föregående år var 223. Kommunernas och samkommunernas sammanräknade resultat var 1,7 miljarder 

på plus. Årsbidraget stärktes i alla kommunstorleksgrupper, och kommunerna behövde knappast alls ta 

lån för löpande utgifter. Uppsvinget i den kommunala ekonomin förklaras av de corona stöd av 

engångsnatur som staten beviljat och av kommunalskattens oväntat positiva utveckling. Kommunerna 

och samkommunerna har fått statliga stöd på cirka tre miljarder euro för de ekonomiska svårigheter som 

coronan medför. Vid sidan av den starka inkomstutvecklingen har utgifterna ökat måttligt, eftersom flera 

kommunala verksamheter hade stängt under våren och hösten på grund av corona läget. Kommunerna 

har också genomfört rekordmånga permitteringar. 

Kommunernas och samkommunernas verksamhetskostnader ökade i fjol med 2,0 procent.  

Upphandlingen av material ökade med ca 300 milj. euro, vilket förklaras med corona upphandlingar- och 

förberedelse. Tillväxten i andra utgifter verkar ha varit mycket blygsam trots löneökningar, stigande 

priser och en åldrande befolkning. Skatteinkomsterna ökade år 2020 med ca 4 procent och 

statsandelarna med 27,2 procent. Kommunernas exceptionellt starka kommunalskatt förklaras bland 

annat av skattekortsreformen, som sköt upp cirka 350 miljoner euro av kommunalskatten från 2019 till 

2020. Samfundsskatteintäkternas störtdykning uppvägs av att kommunernas samfundsskatteandel höjts 

med 10 procentenheter. Således kan man konstatera, att statliga corona subventioner stoppade 

kommunernas nedåtgående spiral, men kommunbranschen är medveten om att utgiftstrycket relaterat till 

corona är högt och att inkomstutvecklingen de närmaste åren inte längre kommer att medföra tillväxt. På 

lång sikt kan de extra kostnaderna och förlusten av intäkter för kommuner som orsakas av corona 

mycket väl överstiga det statliga stödet. Överskottet som nu har bildats fungerar som buffertar för dessa 

effekter. Vi vet inte vad slutnotan för coronan kommer att bli. Demografiska förändringar kommer 

också att kräva stora justeringsåtgärder i framtiden och kommer att återspeglas i de kommunala 

ekonomiska siffrorna mer år för år.  

Lånebeståndet inom kommunekonomin ökade jämfört med år 2019 med ca 1,5 miljarder euro, totalt till 

ca 23,4 miljarder euro. Investeringarna ökade enligt preliminära uppgifter i kommuner och 

samkommuner med ca 5 %, således ca. 5,67 miljarder euro år 2020. 

Även om år 2020 var ekonomiskt ett bra år, ser år 2021 och de närmaste åren ut att bli väldigt 

utmanande ekonomiskt. Coronaviruspandemin fortsätter ännu, och ingen vet vilka de slutliga 

ekonomiska inverkningarna kommer att vara. Vårdskuld har bildats och måste återbetalas de kommande 

åren, dessutom fortsätter inte inkomstutvecklingen på samma nivå som år 2020 och 

besparingsåtgärderna som gjordes 2020 är på många sätt av engångsnatur.  
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1.3.1 Den ekonomiska utvecklingen i det egna området 

 

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter om befolkningsdata i Lappträsk är invånarantalet i Lappträsk 

2 621 invånare i slutet av år 2020, vilket är 15 fler än i slutet av år 2019. Det är glädjande att kommunens 

invånarantal ökar och den har fortsatt att göra det även i januari 2021. Enligt samma statistik fördelas 

befolkningen i Lappträsk enligt följande; under 25-åringar 22,3 %, 25–64-åringar 47,9 % och över 65-

åringar 29,7 %. Av befolkningen i Lappträsk är 14,1 % över 75 år. 

Arbetslösheten har ökat pga. corona pandemin. I Lappträsk var arbetslöshetsgraden 14,7 % i slutet av år 

2020, medan den motsvarande siffran var 8,4 % i slutet av år 2019. Antalet arbetslösa uppgick i slutet av 

år 2020 till sammanlagt 174 personer, vilket är 72 personer fler än i slutet av år 2019, då siffran var 102 

personer. Av de arbetslösa var 33 personer permitterade i slutet av år 2020.  8 personer var unga, under 

25-år (6 personer år 2019) och 82 personer var över 50 år (44 personer år 2019). I hela Nyland var 

arbetslöshetsgraden i slutet av år 2020 i genomsnitt 13,4 %, då den var 8,5 % i slutet av år 2019. I 

Nyland var arbetslöshetsgraden högre än i Lappträsk endast i två kommuner. Arbetslöshetsgraden i våra 

grannkommuner Lovisa var 16,8 % och i Mörskom 14,6 %. Pga. coronaviruspandemin har kommunens 

egen sysselsättningsverksamhet Taitopaikka inte kunnat fungera som vanligt, vilket syns i 

arbetslöshetsstatistiken. Även projektet Traditionstalkot var tvungen att minska sin verksamhet under 

våren 2020.   

Lappträsk BS 2015 BS 2016 BS 2017 BS 2018 BS 2019 BS 2020 

Arbetslösa arbetssökanden totalt 182 141 125 95 102 174 

Långtidsarbetslösa 76 61 45 38 35 61 
Arbetslösa arbetssökanden under 
25 år 18 14 11 9 6 8 

Lediga arbetsplatser 3 7 11 15 12 22 

Arbetslöshetsgrad 14,2 % 11,1 % 10,0 % 7,7 % 8,4 % 14,7 % 

 

 

Resultatet i Lappträsk kommun 

Lappträsk kommuns och vattentjänstverkets sammanlagda resultat för redovisningsperioden 2020 visar 

ett överskott på 2 257 810 euro. Kommunens omfattande åtstramningsåtgärder har gett resultat, även 

om en stor del av resultatet beror på nedskärningar orsakade av pandemin samt stora statliga 

stödåtgärder och de diskretionära statliga bidraget till Lappträsk. Kommunens beräknade resultat 

exklusive statligt stöd är cirka 1 miljon euro.  

Under början av 2020 blev det klart, att Lappträsk är i en mycket svår ekonomisk situation baserat på 

bokslutet för år 2019 och hamnar i ett utvärderingsförfarande eftersom kriskommunkriteriet som gäller 

koncernunderskottet uppfylldes. Detta ledde till att alla sektorer öppnade sin budget och letade efter 

sparåtgärder. Corona pandemin som hade börjat under våren förde med sig dessutom väldigt mörka 

moln över kommunekonomin. Lyckligtvis för Lappträsk har år 2020 ännu inte fört viruset hit i 

okontrollerbar utsträckning.  
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Den ursprungliga budgeten för år 2020 hade utarbetats att visa ett överskott på 276 774 euro. Den 

ändrade budgeten som utarbetades under våren godkändes av fullmäktige i juni, och i samband med 

delårsrapporten på hösten fanns med några budgetändringar. Den slutliga budgeten uppvisade ett 

underskott på 174 764 euro. År 2020 var verkligen utmanande ur prognosmässig synvinkel, vilket 

exemplifieras av statens sju tilläggsbudgeter, varav fyra också gällde poster som skulle betalas till 

kommunerna, av det sista beslutet i november skedde betalningen först i december. 

Verksamhetskostnaderna för året 2020 minskade med ca 6,3 %, dvs. ca 1,226 milj. euro jämfört med 

budgeten för året 2019, verksamhetskostnaderna var totalt ca 18,3 milj. euro år 2020.  

Verksamhetskostnaderna underskred budgeten med ca 1,027 milj. euro. Den största underskridningen 

skedde i kontogrupperna köp av tjänster (632 000 euro) och personalkostnader (344 000 euro).  

Verksamhetsintäkterna ökade med 2 %, dvs. med ca. 56 000 euro jämfört med år 2019, och var därmed 

2,832 milj. euro år 2020. Verksamhetsintäkterna var något högre än budgeterat, ca 6 000 euro. I 

synnerhet i förhållande till budgeten överskred intäkterna från avgifter budgeten, medan subventioner 

och bidrag samt försäljningsintäkter underskred budgeten. Anledningen till den positiva realiseringen av 

intäkter från avgifter var ökningen av antalet barn inom småbarnspedagogiken samt ökningen av 

klientavgifter inom äldreomsorgen. Intäkterna förutspåddes bli betydligt lägre under våren, men i 

slutändan utföll intäkterna från avgifter bättre än prognosen. Understöd och bidrag underskred 

budgeten, för att största delen av projekten inte kunde fungera enligt plan pga. coronaviruspandemin.   

Skatteintäkterna i Lappträsk var ca 58 000 euro mindre än år 2019, totalt 8,782 milj. euro år 2020. Detta 

trots att fullmäktige beslutade i november 2019 att höja inkomstskattesatsen från 20,5 % till 21,0 %. 

Coronaviruspandemin märks också i Lappträsk kommuns ackumulerade inkomstskatter, men i mindre 

omfattning år 2020 än man hade fasat för. Inverkningarna från coronaviruspandemin kommer att 

märkas som minskade skatteintäkter även de kommande åren. De ackumulerade inkomstskatterna var ca 

7,63 milj. euro, vilket är 47 000 euro mindre jämfört med år 2019 och ca 210 000 euro mer än den 

ändrade budgeten för år 2020. Fastighetsskatten uppgick till cirka 532 000 euro, vilket är cirka 29 000 

euro mindre än år 2019 och cirka 3 000 euro under budgeten. Detta berodde delvis på att staten införde 

vid fastighetsbeskattningen ett förnyat, flexibelt slutförande, vilket för vissa objekt innebar att 

fastighetsskatten 2020 inte skulle betalas förrän 2021. När det gäller samfundsskatter ändrade staten 

kommunernas gruppandel med 10 procentenheter under året. Totalt innebar detta 130 000 euro för 

Lappträsk. Detta var signifikant när det gäller ackumuleringen av samfundsskatter, som annars skulle ha 

varit låg på grund av coronaviruspandemin. För Lappträsk del är samfundsskattens andel inte särskilt 

hög, men tack vare ökningen är de upplupna samfundsskatterna nästan i enlighet med den ursprungliga 

budgeten. Jämfört med den ändrade budgeten var de upplupna samfundsskatterna ca 170 000 euro mer. 

Ackumuleringen av samfundsskatter var cirka 619 000 euro år 2020, medan den år 2019 var 601 000 

euro. År 2020 var skatteintäkterna per capita 3 351 euro (3 392 euro per capita år 2019). I november 

2020 beslutade fullmäktige att höja inkomstskattesatsen med 0,5 procentenheter år 2021 på grund av 

kommunens svåra ekonomiska situation. Inkomstskattesatsen år 2021 är därför 21,5 %.   

Statsandelarna ökade med cirka 20 % år 2020, dvs. med cirka 1,45 miljoner euro från år 2019. Detta 

beror på att staten stödde kommuner på grund av corona pandemin, och dessutom fick Lappträsk ett 

diskretionärt statligt bidrag 2020. Under året gjorde staten sju tilläggsbudgeter, av vilka minst fyra 

påverkade på statsandelarna till kommunerna. I en andra tilläggsbudget i början av april beslutade staten 

att kompensera kommunerna för förlusten av skatteintäkter på grund av corona pandemin. Ersättningen 

ska återbetalas under kommande år. I den femte tilläggsbudgeten i början av september drogs dock tre 
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fjärdedelar av kompensationen tillbaka när ackumuleringen av skatteintäkterna inte hade uppnåtts enligt 

vårens beräkningar. För Lappträsk är denna ändrade tilläggsersättningen för förlusten av skatteintäkter 

cirka 52 000 euro, som återbetalas till staten 2021 med ränta. I den fjärde tilläggsbudgeten i början av 

juni beslutade staten att stödja kommuner på grund av corona pandemin genom att öka statens bidrag 

till bastjänster genom olika kriterier. Dessutom beslutade staten här att ändra samfundsskatternas 

gruppandel med 10 procentenheter till förmån för kommunerna. Ökningen av statens bidrag till 

bastjänster från den fjärde tilläggsbudgeten var cirka 325 000 euro för Lappträsk. I statens sjunde 

tilläggsbudget i början av november ökade statens bidrag till grundläggande kommunala tjänster 

ytterligare och kommunerna fick också ersättning för coronatestning och spårningsarbete. Lappträsk fick 

cirka 385 000 euro för detta. Totalt har Lappträsk fått corona subventioner från staten i form av en 

ökning av statsandelar till bastjänster cirka 710 000 euro, kompensation för förlust av skatteintäkter cirka 

52 000 euro och en ökning av samfundsskatternas gruppandelar cirka 130 000 euro. Lappträsk fick en 

diskretionär ökning av statsandelar 360 000 euro år 2020. Staten ökade mängden diskretionära 

statsandelar i den fjärde tilläggsbudgeten för att även täcka de ekonomiska svårigheterna som orsakats av 

coronaviruspandemin, Lappträsk ansökte om diskretionära statsandelar främst på grund av den mycket 

svåra ekonomiska situationen som redan hade inträffat före corona pandemin. Statsandelarna ändrades i 

budgeten endast i den ändrade budgeten i juni och därmed erhölls statligt bidrag på cirka 1,07 miljoner 

euro mer än budgeterat, totalt. 8,679 miljoner euro, vilket alltså inkluderar ett diskretionärt statligt bidrag 

på 360 000 euro. Statsandelarna var 3 311 euro per invånare (2 773 euro 2019). 

De finansiella intäkterna och kostnaderna var cirka 55 000 euro högre än budgeterat. Jämfört med 

budgeten ökade ränteintäkterna och andra finansiella intäkter med cirka 16 000 euro och 

räntekostnaderna minskade med cirka 39 000 euro. Marknadsräntorna var fortsatt låga under 2020. Inga 

långfristiga lån togs upp under räkenskapsåret. Kommunala certifikat användes fortfarande vid 

likviditetshantering, beloppet är detsamma som under 2019, 3 miljoner euro. Gränsen för det 

kommunala certifikatprogrammet höjdes till 6 miljoner euro 2020, om coronaviruspandemin hade krävt 

ett ytterligare köp för att säkerställa likviditet. Inga ytterligare köp krävdes dock 2020. 

Lappträsk kommun och vattentjänstverkets ihop räknade årsbidrag per invånare är 1 133 euro (år 2019: 

67 euro/inv.). Årsbidraget räcker till att täcka avskrivningar enligt plan samt värdesänkningar, 

räkenskapsperiodens resultat är positivt. Avskrivningar verkställdes år 2020 för ca 600 000 euro, och 

dessutom värdesänkningar för ca 112 000 euro för högstadie- och gymnasiebyggnaden i Porlom, den här 

delen av fastigheten är nu helt nedskriven. Vattentjänstverkets resultat år 2020 visar ett underskott på 

9522 euro, avvikelse till budgeten är -49 626 euro. De uteblivna intäkterna inom vattentjänstverket 

uppgick till ca 37 000 euro jämfört med budgeten, man använde mindre vatten pga. corona pandemin. 

Det ackumulerade underskottet i vattentjänstverkets balans är totalt 501 672 euro. 

Nedan några kalkyler om de viktigaste nyckeltalen i bokslutet för Lappträsk kommun år 2020 samt 

jämförelse med de tidigare bokslutsåren.  
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  BS 2017 BS 2018 BS 2019 BS 2020 

BS2019 
Kommuner 

vars  
invånarantal 
var mellan 
2000–5000 
invånare 

BS 2019 
Kommunerna 

i Nyland i 
medeltal 

Invånarantal 2 706 2 665 2 606 2 621   1 689 725 

Inkomstskattesats 20,50 % 20,50 % 20,50 % 21,00 % 21,21 %* 18,66 %* 

  €/inv. €/inv. €/inv. €/inv. €/inv. €/inv. 

Skatteintäkter 3 197 3 173 3 392 3 351 3 422 4 921 

Statsandelar 2 513 2 560 2 773 3 311 3 384 594 

Lån 2 585 2 724 3 053 2 882 2 946 2 886 

            *år. 2020 
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1.4 Väsentliga händelser och förändringar i kommunens verksamhet och 

ekonomi 
 

Resultatet i Lappträsk kommun var bättre än budgeterat, men som det framkommer i det tidigare 

kapitlet, finns orsakerna till största delar annanstans än i kommunens egen verksamhet. Det är viktigt att 

beräkna i år och över de kommande åren vilka saker som verkligen inverkar på kommunens ekonomi på 

långsikt. Den exceptionella underbudgeteringen inom grundtryggheten kommer sannolikt inte att 

realiseras igen 2021, utan en motsatt trend är sannolik. Redan 2020 organiserades en del av tjänsterna för 

äldre av Mehiläinen och tjänsterna för äldre överfördes i sin helhet 2021 till samföretaget.  Den 

utkontrakterade tjänsteproduktionen kräver omfattande ekonomisk övervakning och kontroll från 

kommunen för att upprätthålla kvalitetskriterierna och att kostnaderna inte överstiger budgeten.  

Man beslöt att fortsätta kommunstrategin till slutet av maj 2021, strategin hade annars upphört i slutet av 

år 2020. Utarbetningen av strategin genom att brett involvera kommuninvånarna pågår och meningen är 

att fullmäktige godkänner strategin 26.5.2021.  

I Finland har pågått en omfattande reform av social- och hälsovårdstjänsterna i flera år. Lappträsk tillhör 

det välfärdsområde som bildas av kommunerna i Östra Nyland. För utvecklingen av välfärdsområdet 

erhölls projektfinansiering för två projekt där SOTE-reformen förs vidare både vad gäller strukturer och 

tjänster. En betydande del av arbetstiden för direktören för social- och hälsovårdstjänster kommer att 

användas till projektarbete. Dessutom sysselsatte reformen kommundirektören och den kommer i 

fortsättningen att sysselsätta kommundirektören samt kommunens ekonomiplanerare och ICT-ansvarig. 

Dessutom har en politisk övervakningsgrupp utsetts till projektet, till vilken har utsetts från Lappträsk 

ordföranden från fullmäktige, kommunstyrelsen och grundtrygghetssektionen.  

Lappträsk kommun föreslog för Östra Nylands regionråd att modellen för Östra Nylands region skulle 

utvecklas och implementeras redan innan den separata lösningen träder i kraft, men initiativet fick inte 

medhåll av andra kommuner. Kommunernas led är fortfarande vidöppen i samband med att reformen 

går vidare. Tidsplanen för att starta välfärdsområden från början av 2023 verkar extremt brådskande och 

det verkar som om just denna Östra Nylands region ligger mest efter i förberedelserna jämfört med 

andra områden i Nyland.  

Skatteintäktsbasen i Lappträsk har förblivit rätt oförändrad de senaste åren. Den effektiva skattegraden 

är låg på grund av det stora antalet låginkomsttagare i kommunen. Jämförelsen av skatteintäkterna måste 

ta hänsyn till den tillfälliga förändringen i fördelningen av intäkter från samfundsskatter, utan vilken 

samfundsskatteintäkterna skulle ha blivit under budgeten. Coronapandemin fruktades påverka 

småföretag i kommunen omfattande och det har funnits betydande utmaningar. Företagen har kunnat 

anpassa sin verksamhet ganska bra till den förändrade situationen. Under våren tilldelade arbets- och 

näringsministeriet ett corona bidrag på 2000 euro till enskilda företagare, vars bidrag samordnades av 

kommunens näringsväsende. Stödet underlättade situationen för vissa företagare. Det finns utmaningar, 

särskilt inom restaurang- och turism- och tjänstesektorn. I synnerhet äldre kunder har minskat 

användningen av lokala tjänster samtidigt som de undviker kontakter av rädsla för viruset. Antalet 

företag ökade dock med 23 företag 2020, vilket är mycket positivt för kommunen. Kommunen har aktivt 

hjälpt företag med t.ex. att hitta potentiella affärsområden eller lokaler. Lokaler har också tillhandahållits 

från den privata sidan till företag. På den gamla busstationen förvandlades de lediga affärslokalerna till en 
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så kallad Pop-up lokal som för första gången kan hyras gratis som affärslokal. Tanken är att sänka 

tröskeln för att starta, expandera eller genomföra ett företag i Lappträsk. Vi håller nära kontakt med 

företagarna, men förutom några enstaka företagsbesök har kontakten flyttats att hållas på distans pga. 

corona. En betydande investering i utvecklingen av affärsverksamheten har varit projektet Livskraft från 

biogas, inom vilket ramarna för biogasproduktion i Lappträsk har kartlagts som ett företagsgrupp-

projekt. I projektet Resurssmart med människo-orienterade metoder har resurssmarta produkter och 

tjänster utvecklats åt företag i Lappträsk. 

Det största beslutet när det gäller bildningsväsendet var att lägga den planerade skolinvesteringen i 

Kapellby på is och använda det befintliga servicenätet effektivare än tidigare. Från och med nästa höst 

delas de finskspråkiga eleverna mellan två befintliga skolor så att anläggningar och lärarresurser kan 

användas mer rationellt. Sedan 1.8.2020 har högstadieundervisningen skett i Lovisa stad för de 

finskspråkiga elevernas del. 2020 började kommuntillägget för hemvård av barn att utbetalas, den 

avskaffades också år 2020 av besparingsskäl.  

Bolaget Careeria Oy som erbjuder finskspråkig utbildning på andra stadiet gjorde ett dåligt resultat år 

2019, men år 2020 har läroverket lyckats korrigera sin ekonomiska situation.  

Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland upplöstes och det investerade kapitalet återbetalades. 

Upplösningen kommer att ha en positiv effekt på koncernens resultat med 24 555 euro. Lappträsk 

kommun upphandlade 10 aktier i Prakticum (Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab), vilket 

innebär att vi är med en liten satsning fortfarande med i organiseringen av svenskspråkig utbildning på 

andra stadiet.   

Invånarantalet i Lappträsk sjönk med 59 invånare år 2019 och år 2020 ökade invånarantalet med 15 

invånare. Förändringen var verkligen betydande. Det föddes 18 barn och 34 människor dog. Det flyttade 

184 människor till kommunen under året och 162 människor flyttade bort från kommunen.  Genom 

invandring skedde en nettomigration på 12 personer till kommunen. Invånarantalet är ytterst viktigt för 

kommunen eftersom den inverkar bl.a. på hur skatteintäkterna utdelas.   

De senaste åren har man satsat stort på skötsel av sysselsättning i Lappträsk. Arbetslöshetsgraden i 

Lappträsk var 8,4 % i december 2019 och i början av 2020 lyckades man sänka arbetslöshetsgraden till 

under 8 %. Arbetslösheten började stiga i och med effekterna från pandemin, när företagens situation 

blev sämre och det inte längre fanns lika många möjligheter att finna arbetsplatser till de arbetslösa. 

Många arbetsplatser har också haft permitteringar. Driften av den egna sysselsättningscentralen 

Taitopaikka har påverkats av corona pandemin som en komplicerande faktor i ordnandet av tjänster. I 

tjänsten är det viktigt att träffa människor och också komma till arbetsplatser för att presentera 

verksamheten såväl som potentiella anställda, vilket inte har varit lika möjligt 2020 som under ett 

normalt år.  

Av fastigheterna såldes Konsthemmet och radhuset i Kimoböle. Vi fortsätter att målmedvetet avstå från 

onödiga fastigheter.   

Ett planläggningsprogram utarbetades för de kommande åren. En näringslivssekreterare inledde sitt 

arbete på deltid och dessutom köpte man rådgivningstjänster från Posintra till nya företagare. Under 

våren beslutade man att upphandla tilläggstjänster från Posintra på visstid i samband med 
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tilläggsrådgivning gällande bland annat ansökning av understöd samt för att kunna över huvud taget 

stödja företagarna att klara av pandemin.   

Företagstomterna var fortfarande till salu för halva priset t.o.m. slutet av året. Dessutom såldes vatten- 

och avloppsanslutningar till halva priset.   

2 företagstomter reserverades och 8 småhustomter var reserverade i slutet av året.   

KSOY: s utdelning av 933 673 euro år 2020 betyder fortfarande mycket för kommunens ekonomi. 

Lappträsk kommun har 16 303 KSOY-aktier, om värdet på portföljen beräknas till exempel till samma 

försäljningspris som Askola kommun fick för sina aktier (1 351 euro per aktie) är värdet på Lappträsks 

aktier cirka 22 miljoner euro. I det ekonomiska balanseringsprogrammet beslutade man att sälja 2200 

aktier, vilket är alltså mindre än 15 procent av kommunens aktieinnehav. Det är meningen att handeln 

ska genomföras sommaren 2021. Tanken angående antalet aktier har varit att man med försäljningen 

täcker koncernunderskottet från slutet av 2019. Prognosen är att olika regulatoriska förändringar och 

förändringar orsakade av corona kommer att sänka utdelningsnivån från den nuvarande nivån, som har 

varit cirka 50 euro per aktie. Beräknat på nuvarande nivåer kommer försäljningen av aktier att alltså 

minska utdelningsintäkterna i Lappträsk kommun med cirka 110 000 euro per år. Det har beslutats att 

intäkterna från försäljningen av aktier används till att sänka lånebeståndet, vilket kommer att minska 

något på låneskötselkostnaderna (cirka 100 000 euro på årsnivå).  

Ytterligare 35 000 euro placerades i samföretaget. I samföretaget ingår fortfarande en förskottsbetalning 

på cirka 90 000 euro. 

År 2020 gjordes några justeringar till avskrivningsprogrammet, bl.a. avskrevs f.d. Porlammin yläkoulus 

oanvända del.    

Flera projekt pågår i kommunen och de kräver mycket av projektuppföljningen och ålägger ansvar på 

projektens styrgrupper. Utan utomstående finansiering hade man inte kunnat genomföra denna 

utvecklingsverksamhet. Projektet Välmående utrymmen tog slut. Mycket välfärdsarbete och 

förebyggande arbete genomfördes som en del av projektet. Särskilt för äldre personer kommer 

avslutandet av projektet att påverka de inkluderande tjänsterna. Det beslutades att en servicehandledare 

skulle anställas till kommunen för att föra några av dessa tjänster framåt även i fortsättningen.  

Verksamhetskostnaderna underskred budgeten med ca 1,027 milj. euro. Den största underskridningen 

skedde i kontogrupperna upphandlingar (totalt 632 000 euro) och personalkostnader (344 000 euro). På 

kommunmoderns sida gentemot budgeten överskred endast kontogruppen Understöd (-6 000 euro) 

budgeten, arbetsmarknadsstödets kommunandel överskred budgeten med ca 50 000 euro, när åter 

hemvårdsstödet av barn, stöd till närståendevårdare samt understöd till samfund underskred budgeten 

totalt med ca 44 000 euro.  I de övriga kontogrupperna överskreds budgeten bl.a. inom upphandlingen 

av kundtjänster, hälsovårdstjänster och i kostnaderna för skatteandelar, då betydliga underskridningar 

skedde inom bl.a. köp av kundtjänster av samkommuner, sakkunnigtjänster, byggtjänster av byggnader 

och områden, tjänster för resor och transporter samt utbildningstjänster.   

Hela kommunens personal permitterades. För lärarnas del varade permitteringen i en vecka och för 

resten av personalen 2 veckor. Permitteringarna inbringade totalt ca 76 000 euro. När det gäller 

Tallmogården kunde permitteringar inte genomföras på grund av det lagstadgade kravet på 
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vårddimension, men på grund av förändringar i tjänsteproduktionen, orsakat av corona pandemin 

överfördes personal från andra branscher till Tallmogården och semestrarna kunde hållas utan 

utomstående vikariering. Semesterersättningen var vid övergången till samföretaget mindre än beräknat. 

Personalens flexibilitet i detta fall medförde också besparingar för kommunen. Personalen arbetade i en 

svår ekonomisk situation engagerat och med kommunens intresse i beaktande, samtidigt som pandemin 

pågick. Personalens flexibilitet och förmåga att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet med mycket små 

resurser gjorde att Lappträsk kommun kunde göra ett exceptionellt bra resultat. Trots ett ovanligt 

stressande år började sjukfrånvaron inte öka. 

Verksamhetsintäkterna växte 2 %, dvs ca 56 000 euro jämfört med år 2019, och var därmed 2,832 milj. 

euro år 2020. Verksamhetsintäkterna var något mer än budgeterat, ca 6 000 euro. 

I synnerhet bör det noteras att staten delade ut betydande corona kompensationer för år 2020. 

Effekterna av coronan kommer dock att märkas i ekonomin under en mycket längre tid och ingen 

liknande ersättning förväntas. På grund av corona pandemin har social- och hälsovårdstjänsterna ådragit 

sig en stor vårdskuld, som kommer att förfalla under de kommande åren.  

Social- och hälsovårdstjänsterna var på tapeten år 2020 då Lovisa stad ville stänga hälsostationen i 

Lappträsk. Tack vare den aktiva politiska sidan och strikta förhandlingar nåddes slutligen en 

överenskommelse där hälsostationen hölls kvar i Lappträsk.   

En separat utredning av kostnader samt fakturering av samarbetsområdet genomfördes 2020 och det 

visade sig att Lovisa stad har fakturerat pensionsbaserade avgifter av Lappträsk på felaktig grund. Den 

felaktigt fakturerade andelen är betydande. Ärendet är på hälft. Lappträsk kommun har meddelat att den 

väntar på information från Lovisa stad om hur man avser att ersätta de felaktigt fakturerade posterna till 

Lappträsk kommun.   

 

Koncernens investeringar 

Inga betydande investeringar gjordes i koncernen. Koncernbolagen förbinder sig till kommunens strikta 

ekonomiska linjering och balansering av ekonomin.   

Det bör noteras att Fastighets Ab Lilleput belastades av de betydande investeringarna i 

Civiltjänstcentralen under de senaste åren. I en separat utredning konstaterades att Civiltjänstcentralens 

hyresavtal har en positiv effekt på resultatet i kommunen och koncernen. Det är oroväckande att bolaget 

inte nådde den överenskomna avskrivningsnivån. Ökning i avskrivningsnivån måste ske till den nivå som 

överenskommits i koncernen 2021. 

När det gäller Fastighets Ab Labyrinten måste förberedelser göras för förnyelsen av hyresbostäderna, 

eftersom många av lägenheterna börjar nå slutet av sin livslängd.  

 

Koncernens verksamhetsstyrning 

De kommunala bolagen har godkänt koncerndirektivet. Kommundirektören har regelbundet träffat 

bolagens vice direktörer och dialogen har varit öppen. Separat bolagsstyrning har knappast 
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tillhandahållits utanför bolagsstämmorna. Garantier granskades och bolagen fick instruktioner om hur 

garantierna ska granskas vid kommunstyrelsemötet den 14 december 2020 §188.  

Ägarstyrningen som avgavs 2019 gäller ännu: 

Lab Labyrinten ansvarar för:  

–Att slutföra utvecklingsprojektet Lappträskhusen och låta bygga dem, 

–Disponentverksamhet och uthyrning av Lappträskhusen och andra seniorbostäder, 

– Att planera och bygga området för Lappträskhusen i enlighet med planen för en minnesvänlig tätort, 

– Att riva de radhus som bolaget äger och som inte behövs eller som till följd av planen för en 

minnesvänlig tätort ska rivas, 

– Att med kommundirektörens hjälp hitta en finansiär för kommande Lappträskhus 

 

Lappträsk Värme Ab ansvarar för: 

– Att i Kapellby bygga en stomlinje för fjärrvärme, inklusive kostnaderna för detta, på det sätt som 

förutsätts i planen för en minnesvänlig tätort, bland annat för Lappträskhusens behov. 

 

Alternativen för att utveckla bioekonomin har utretts i kommunen sedan år 2015 och en riktlinje i 

strategin har utvecklats till ”Lappträsks ekosystem för en biocirkulär ekonomi”, utifrån vilket bland 

annat projektet Resurssmarta Lappträsk förverkligades år 2018. Kommunens roll som 

bioekonomikommun innebär såväl kommunens egen roll som kommunens roll som möjliggörare av 

företagens verksamhet. Alla bolag ska inom sin verksamhet aktivt eftersträva ekologisk verksamhet, 

energieffektivitet och förverkligandet av förfaringssätten inom cirkulär ekonomi, både vad gäller 

verksamhet och investeringar. 

Alla kommunens fastigheter ingår i kommunens fjärrvärmenät eller värms alternativt upp med bland 

annat miljövänliga alternativ, till exempel jordvärme. Dessutom utnyttjas andra ekologiska alternativ, 

såsom solpaneler. 

 

Lappträsk Värme Ab:s ansvar för att förverkliga målet med en bioekonomisk kommun: 

– producera fjärrvärme för kommunens och dess bolags behov med hänsyn till ägarens strategi för en 

människoorienterad kommun och samtidigt stödja den lokala livskraften, 

– utveckla och införa nya ekologiska värme- och energiproduktionsalternativ för kommunkoncernens 

behov och i enlighet med den biocirkulära ekonomin, 

– på annat sätt främja utvecklingen av kommunens ekosystem inom biocirkulär ekonomi, bland annat 

genom att delta i projektsamarbete. 

 

Dessutom konstaterade kommunstyrelsen i sitt beslut att ägarstyrningen vid förverkligandet av dessa 

frågor ges av kommundirektören och vid behov av kommunstyrelsens ordförande. Dessutom 

förpliktigas bolagen att i gott samarbete med varandra och kommunägaren fortsätta med de frågor som 

har presenterats i ägarpolitiken, det vill säga strategin En människoorienterad kommun. 

Inom koncernen har man uppnått merparten av de mål som fullmäktige har ställt upp. De ekonomiska 

målen har delvis uppnåtts. Dotterbolagens egna resultat har utfallit enligt följande; Fastighets Ab 

Labyrintens resultat uppvisar ett överskott på 10 243 €, Fastighets Ab Lilleputs resultat uppvisar ett 

överskott på 29 001 €, Fastighets Ab Porlammin Taitotalos resultat uppvisar ett överskott på 3 573 € och 

Lappträsk Värme Ab:s resultat uppvisar ett underskott på 40 240 €. 
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Bolagen har rapporterat om sin verksamhet till kommunägaren på kommunstyrelsens möten. Skilda 

utredningar om Lilleput och Labyrinten gjordes i samband med den ekonomiska situationen. Man 

beslutade att göra Lappträsk Värme Ab:s utredning år 2021.  

 

 

1.4.1 Hur dotterbolagens målsättningar har utfallit 

 

STYRKORT, Fastighets Ab Labyrinten 

KRITISK  
FRAMGÅNGSFAKTOR  

MÅLSÄTTNINGAR ÅTGÄRDER MÄTARE /  
UTFALL 

LIVSKRAFTSTJÄNSTERNA – Vi förstärker områdets livskraft 
 

Vi tar hand om vår miljö och håller 
platserna i skick 
 
Vi är en aktiv markanvändare och 
ansvarsfull ägare 
 
 
Vi erbjuder olika alternativ för 
boende 
 
Vi använder närtjänster, stödjer 
närarbete och äter närproducerad 
mat 

Erbjuda rimligt prissatta 
bostäder att hyra. 
 
Upprätthålla ett mångsidigt 
bostadsbestånd. 
 
 
Erbjuda bostäder från ettor till 
fyrarummare, från studerande 
till åldringar. 
 

Vi använder tjänster som 
levereras av företagare i 
närområdet i den omfattning 
det är möjligt. 

Vi håller bolagets kostnader i 
balans. 
 
Vi utför reparationer i tid och 
gör reparationsplaner på lång 
sikt. 
 
Vi ser till att bostadsbeståndet 
hålls mångsidigt och lockande. 
 
Vi informerar lokala företag 
om anbudsbegäranden. 

Bolagets resultat i jämförelse 
med den planerade budgeten 
/Uppnåddes bra förutom för 
avskrivningarnas del 
 
 
Planen på lång sikt / Inte ännu 
gjorts pga. bolagets ekonomiska 
situation 
 
 
 
Antalet tomma bostäder 
/Nästan alla bostäder är 
uthyrda. 
 
 
Antalet anbudsbegäranden och 
köpta tjänster i relation till 
anbud av lokala / Tjänsterna 
upphandlas i huvudsak av lokala 
aktörer. 
 
 

DELTAGANDE OCH PÅVERKAN   
– Vi erbjuder möjlighet att enkelt delta i och påverka gemensamma ärenden 

Vi introducerar möjligheter att 
påverka där människor befinner sig 
 
Det är lätt att få kontakt med oss 
och aktörerna är kända 
 

Det genomförs 
boendedemokrati i bolaget. 
 
Kontaktuppgifterna är lätta att 
få tag på. 
 
 
 
 

Årligt boendemöte 
 
 
De boende känner till och har 
i bruk 
fastighetsservicebolagets 
kontaktuppgifter samt 
disponentens direkta 
kontaktuppgifter 

Styrelsens boendemedlemmar 
/En boendemedlem har valts till 
styrelsen. 
 
 
Informering /Bolaget har ett 
kundtjänstnummer till 
förfogande i tillägg till 
disponentens nummer. 
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STYRKORT, Fastighets Ab Lappträsks Lilleput 

KRITISK  
FRAMGÅNGSFAKTOR  

TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT /  
TOTEUTUMINEN 

LIVSCYKELSTJÄNSTER 
– Vi är med i livets alla skeden 

Vi möjliggör bastjänster av god 
kvalitet 
 
Vi stöder som bolag en självständig 
kommuns smidiga 
verksamhetskultur 
 
 

 
Att ytterligare höja nivån på 
fastighetsunderhåll och service  
 
Att uppfölja kvaliteten på köpta 
tjänster.  

 
Att informera interna kunder 
om hur man gör 
tjänsteförfrågningar och vid 
behov utbildning i 
användningen av systemet 

Uppföljning av utfallet 
 
Vi följde upp på veckomöten 
med användarna och utvecklar 
fastighetsskötseln samt 
samarbete.  
I fastighetsmöten utvecklade vi 
tillsammans en servicehelhet 
mellan användare, hyresgäster 
och bolaget. 

LIVSKRAFTSTJÄNSTERNA  
– Vi förstärker livskraften i området 

Vi tar hand om vår miljö och håller 
platserna i skick 
 
 
 
Vi använder närtjänster, stödjer 
närarbete. 

Vi erbjuder ett trivsamt och 
rent område.  
 
 
 
 

Vi satsade på att förebygga 
vandalism och nedskräpning 
(genom att reagera snabbt).  
 
 
 

Uppföljde och utvecklade under 
veckomöten förebyggande av 
vandalism och nedskräpning 
tillsammans med användarna. 
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STYRKORT, Fastighets Ab Porlammin Taitotalo 

KRITISK  
FRAMGÅNGSFAKTOR  

MÅLSÄTTNINGAR ÅTGÄRDER MÄTARE /  
UTFALL 

LIVSKRAFTSTJÄNSTERNA  
– Vi förstärker områdets livskraft 

Huolehdimme ympäristöstämme ja 
pidämme paikat kunnossa 
 
Olemme aktiivinen maankäyttäjä ja 
vastuullinen omistaja 

Utrymmena hålls i gott skick 
och hyresgästen nöjd. 
 
Bolagets ekonomi hålls i balans 

Regelbundet underhåll av 
utrymmena. 
 
 
Omsorgsfull uppföljning av 
ekonomin. 
 

Feedback från användarna. 
/Ingen respons 
 
 
Bolagets resultat. /Resultatet 
bättre än budgeterat. 

DELTAGANDE OCH PÅVERKAN   
– Vi erbjuder möjlighet att enkelt delta i och påverka gemensamma ärenden 

Det är lätt att få kontakt med oss 
och aktörerna är kända 
 

Vi svarar snabbt vid 
kontaktförfrågningar. 
 

Det är lätt att få kontakt med 
oss och aktörerna är kända. 
 

Vi tar snabbt hand om 
underhållsbegäranden o.d. / De 
få begäranden som inkommit 
har skötts snabbt. 
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STYRKORT, Lappträsk Värme Ab 

KRITISK  
FRAMGÅNGSFAKTOR  

MÅLSÄTTNINGAR ÅTGÄRDER MÄTARE /  
UTFALL 

LIVSKRAFTSTJÄNSTERNA  
– Vi förstärker områdets livskraft 

Vi tar hand om vår miljö och håller 
platserna i skick 
 
Vi är en aktiv markanvändare och 
ansvarsfull ägare 
 
Vi använder närtjänster, stödjer 
närarbete och äter närproducerad 
mat 

Väsentliga mål för 
verksamheten i ett värmebolag 
som använder bioenergi är 

• konkurrensförmåga och -
fördel 

• kostnadseffektivitet 

• leveranssäkerhet 

• kundtillfredsställelse 

• miljövänlighet 

• utnyttjande av 
närproducerad bioenergi 

 
Värmebolagets mål passar bäst 
in i avsnittet om 
livskraftstjänster 
 

Driften av anläggningarna har 
lagts ut på det lokala 
energiandelslaget (Lappträsk 
energiandelslag) 

• lokalt företagande 

• sysselsättning 

• skatteintäkter 
 
Kostnaderna och 
processernas effektivitet följs 
upp per anläggning. 
 
Utnyttjande av aska 

• Analys av aska gjorts 
under början av året. 

• Beställts utredning om 
att utnyttja aska. 

 
Utredning om 
koldioxidavtryck 
 

• Utredning om 

koldioxidavtrycket i 

anläggningarna är 

under arbete. Den 

preliminära 

utredningen har 

gjorts. 

 

Kunden: 

• Kundrespons (st.) och 
åtgärder med anledning av 
respons  

 

• Kommuninvånarna har 
möjlighet att följa med hur 
solpanelerna i Kapellbyns 
värmeanläggning 
producerar el. 

 
Process: 

• värmeproduktion: 
o produktion: 7786 MWh 

• försäljning av värme:  
o försäljning: 6877 MWh 
o distributionens 

verkningsgrad: 88 % 

• Inga avbrott i 
distributionen 

 
 
Kunnande och utveckling:  

 

• deltagande i projektet 
Livskraft från biogas som 
finansiär och användare av 
slutresultaten 

 
Ekonomi: 

talen i ett annat dokument 
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1.4.2 Kommunens avvikelser från budgeten för bokslutsåret 2020  

 

AVVIKELSER FRÅN BUDGETEN FÖR BOKSLUTSÅRET 2020

För driftshushållningens del är budgetens bindande nivå i förhållande till fullmäktige n e t t o.

Investeringarnas bindande nivå är o b j e k t s v i s. 

Driftshushållningen Driftshushållningens intäkter 100,2 %

Driftshushållningens kostnader 94,7 %

Verksamhetsbidrag 93,7 %

Kommunfullmäktige har godkänt följande budgetändringar:

16.4.2020 §16

10.6.2020 §23 och §27

2.9.2020 §30

21.10.2020 §37

Avvikelser som gjorts i budgeten för bokslutsåret 2020 och vilka inte behandlats på 

fullmäktigenivå:

Driftshushållning

Koncernförvaltning

10 Netto 58 216 €      104,3 %

Grundtrygghetssektionen

20 Netto 512 457 €-    94,7 %

Bildning- och fritid

30 Netto 371 872 €-    90,8 %

Tekniska tjänster

40 Netto 212 512 €-    83,8 %

Investeringar

Projekt

9062 Sanering av biblioteket 3 200 €        

9200 Mark- och vattenområden 3 000 €        

9222 Kommunalteknik på Industriområdet 2 400 €        

9229 Skyltar och belysning, minnesvänligt centrum 1 878 €        

Finansiering

Skatteintäkter 377 937 €-    

Statsandelar 1 069 705 €- 

Finansieringsintäkter- och kostnader 55 507 €-      
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1.5 Ekonomiska balanseringsåtgärder 
 

Fullmäktige godkände 9.12.2020 §48 ett ekonomiskt balanseringsprogram samt utvärderingsgruppens 

slutrapport i februari 2021. Dessa fungerar som riktlinjer till en balanserad ekonomi i Lappträsk 

kommun under de kommande åren.   

Det ekonomiska balanseringsprogrammet baserar sig på två bestående strukturförändringar samt en 

engångspost som korrigerar koncernunderskottet; 

➢ Skattenivå 

Inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna har höjts för 2021 i enlighet med den 

ekonomiska balanseringsgruppens slutrapport, vilket innebär cirka 250 000 €. Skattenivån måste 

fortsätta att revideras vid behov i förhållande till kommunens ekonomiska situation. Man måste 

dock försöka hålla nivån i linje med andra små kommuner i östra Nyland.  

➢ Engångspost som påverkar koncernresultatet 

Delvis försäljning av Kymmenedalen El Ab:s aktier (cirka 2200 aktier) i enlighet med 

aktieägaravtalet 2021, förutsatt att det finns en köpare och prisnivån är tillräcklig. Försäljningen 

skulle ha en vinsteffekt på cirka 3 miljoner euro genom realisationsvinsten. Intäkterna får inte 

användas för att öka de fasta kostnaderna. 

➢ Permanent anpassning av aktiviteter 

Verksamhetsbidraget kommer att justeras permanent med 210 000 euro årligen under det 

framtida balanseringsprogrammet. Förändringen av verksamhetsbidraget kommer att fördelas för 

2022 € 110 000 och för 2023 € 100 000. 

Det ekonomiska balanseringsprogrammet förutsätter, att man kan uppnå resultat som visar överskott 

genom att anpassa, återuppliva, höja skatter eller genom andra åtgärder. Åtgärderna måste beslutas 

årligen inom ramen för skattehöjningsbeslutet och budgetbeslutet. Koncernen måste också uppnå ett 

årligt överskott. Kommunala bolag måste uppnå ett noll- eller ett positivt resultat under det ekonomiska 

balanseringsprogrammet.  

Ekonomin balanserades tillfälligt 2020, t.ex. genom följande åtgärder: permittering av personal i 1–2 

veckor, halvering av mötesavgifter, inte tillsätta lediga arbetsplatser, upphörande av morgonverksamhet, 

centralisering av eftermiddagsverksamhet, upphörande av kommuntillägg av stöd för hemvård av barn, 

obetalda föreningsbidrag, halvering av understöd till privatvägar, uppskjutande av renoveringsarbeten. 

En ändring gjordes också till investeringsplanen. 
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Ekonomiska balanseringsåtgärder i Lappträsk 2020 – 2024

Åtgärd

Besparing/tilläggs-

intäkt på årsnivå 

under 

balanseringsåren Övrig inverkan på ekonomin

Förhöjning av inkomstskatter och fastighetsskatter 25 000 €

Utredning och fastighetsskatter: alla omfattas av fastighetsbeskattningen 25 000 €

Avskaffning av Tallmogården och förändring av verksamheten, fastighetskostnader 100 000 €

Undvikande av vårdheminvesteringar, 

undvikits en ökning av avskrivningsnivån 

150.000 € / år

Daghemmets luncher har utkontrakterats, minskning med 1 årsverk 10 000 €

Undvikande av köksinvesteringar, 

undvikits ökning av avskrivningsnivå 30 000 

€ / år

Utjämning av eleverna i de finskspråkiga skolorna mellan två befintliga 

fastigheter, inletts med att sammanslå åk 0-1 40 000,00 €

Undvikande av skolinvesteringar, undvikits 

ökning av avskrivningsnivå min. 150.000 € / 

år

Avskaffat kommuntillägget för hemvård av barn 40 000 €

Avstått från morgonverksamheten 5 000 €

Eftermiddagsverksamheten centraliserats till en plats 5 000 €

Skära ned bidrag med 1/3 40 000 €

Ökning av vattenavgifter 15 000 €

Avgifter för lokaler inom bildningsväsendet har höjts 1 000 €

Skogsförsäljning 10 000 €

Totalt 541 000 € 330 000 € 871  000€ 

Övriga åtgärder 2 021 €

Försäljning av Kymmenedalens El Ab:s aktier 3 000 000 €

Extern granskning av kostnader för samarbetsområdet €-inverkan?

Andra faktorer som påverkar kommunens ekonomi På årsnivå

Fastighets Ab Lilleputs utredning, full hyra, inverkan på resultatet 250 000 €

Fastighets Ab Labyrinten utredning, bostadsreservation inverkan på resultatet 0-250000

Att vidare utredas, redan beslutats 2021

Utdelningsmöjligheter för koncernbolag €-inverkan?

Lappträsk Värme Ab, ekonomisk utredning €-inverkan?

Fastighets Ab Taitotalo, ekonomisk utredning €-inverkan?

Utkontraktering av tekniska väsendet €-inverkan?

Fastigheter som ska överföras €-inverkan?

Ökning av tomtförsäljning, kampanjer €-inverkan?

Försäljning av tilläggsmark €-inverkan?

Man gör en ekonomisk analys om hur sote-reformen inverkar på 

kommunens ekonomi €-inverkan?

Uppdatering av avtalet för elevvård €-inverkan?

Aktiv projektverksamhet €-inverkan?

Erbjuda verksamhetslokaler till företag på ett nytt sätt €-inverkan?

Satsning på förebyggande arbete (äldre människor) €-inverkan?
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1.6 Kommunens personal 
 

En skild personalrapport har utarbetats och medföljer som bilaga till denna Bokslutsbok. Sjukfrånvaron 

hölls på låg nivå trots att året var exceptionellt belastande för personalen.  Det satsades även på 

arbetshälsovården mer än budgeterat för man ville stöda personalen att orka och möjliggöra corona 

tester i snabbare takt än den offentliga sektorn hade möjlighet till under den mest belastande 

testningsfasen under året.   

 

 

PERSONALORGANISATION 

 

 

 

 

 
   

 
KOMMUNDIREKTÖR 

FÖRVALTNING 

OCH 

KOMMUNLEDNI

NG 

GRUND-

TRYGGHETS-

TJÄNSTER 

BILDNINGS-

TJÄNSTER 

TEKNISKA 

TJÄNSTER 

KONTORSTJÄNSTER 

ICT-ansvarig 

Ekonomiplanerare       

Servicesekreterare     

Byråsekreterare   

Sekreterare för 

anställningsärenden  

Välfärdsdirektör 

NÄRINGSVERKSAMHET 

Näringssekreterare 

Förvaltningsdirektör 

TALLMOGÅRDEN 

Ansvarig 

sjukskötare/förperson 

Hoitohenkilöstö 

Direktör för bildningsväsendet 

UNDERVISNINGSTJÄNSTER 
Rektorer 

 Lärare 

Speciallärare 

Personal inom undervisningsväsendet  

 

            Opetustoimen henkilöstö 
TJÄNSTER INOM 

SMÅBARNSPEDAGOGIK      

Chef för småbarnspedagogik  

Speciallärare inom 

småbarnspedagogik 

Barnträdgårdslärare  

Barnskötare  

Personal inom småbarnspedagogik 

Gruppfamiljedagvårdare 

Familjedagvårdare/t.o.m. 30.6.20 

UNGDOMSVERKSAMHET 

Uppsökande ungdomsarbetare 

Ungdomsledare 

BIBLIOTEKSVERKSAMHET 

Biblioteksdirektör 

Biblioteksfunktionär 

Teknisk direktör 

FASTIGHETSTJÄNSTER 

Teknisk arbetsledare  

Yrkesmän 

 Timmermän  

Fastighetsskötare 

Trädgårdsmästare 

KOST- OCH 

STÄDTJÄNSTER     

Chef för kost- och 

städtjänster              

Städare                  

Personal inom 

kosthållstjänster 

VATTENTJÄNSTVERKET 

Skötare av vatten- och 

avloppsverket 
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Personalantalet i Lappträsk kommun 31.12.2020 

RESULTATOMRÅDE Ordinarie Tillfälliga Vikarier Sysselsatta Läroavtal TOTALT 

Samman-
lagt 
förutom 
sysselsatta 

Kommunens ledning 1         1 1 

Allmän förvaltning 8 4   1   13 12 

Grundtrygghetstjänster 11   1     12 12 

Undervisningstjänster 42 7 1     50 50 

Fritidstjänster 2         2 2 

Tekniska tjänster 15 2   1   18 17 

TOTALT 79 13 2 2 0 96 94 

 

 

 

1.7 Miljöärenden 
 

Lappträsk kommun köper miljötillsynstjänster av Lovisa stad. Miljöärendena rapporteras i ett separat 

miljöbokslut som finns som bilaga till denna Bokslutsbok.  

Personalkostnader åren 2019-2020 ÅR ÅR

2020 2019

Löner under räkenskapsperioden 3 364 881 3 695 461

Semesterlöneskuld -49 010 44 829

Mötesarvoden 54 533 74 455

Personalersättningar -41 497 -62 477

Löner /arvoden totalt 3 328 907 3 752 268

Skattepliktiga förmåner (fastställt av skattestyrelsen) 21 920 28 465

Totalt 3 350 827 3 780 733

Stöd för närståendevård 111 743 143 509

Övriga arvoden totalt 111 743 143 509

Pensionskostnader

 - KomPl-, StPL-avgift 584 775 677 907

 - Pensionsutgiftsbaserad- och förtidsavgift/arbetslöshetsförsäkringsavgift 380 967 365 048

 - Semesterlöneskuld -11 337 -21 140

Övriga obligatoriska personalkostnader

 - Socialskyddsavgift 44 620 28 179

 - Socialförsäkringsavgifter för semesterlönereservering 1 123 14 893

 - Olycksfalls-, arbetslöshets- och grupplivförsäkring 92 861 75 046

Övriga personalkostnader totalt 1 093 009 1 139 933

Personalutgifter totalt 4 555 579 5 064 175
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Miljötillsynsbestämmelserna uppdaterades år 2019.  

För den preliminära utredningen av investeringarna i avloppsreningsverket i Kapellby slutfördes en 

avhandling 2020 och en annan kommer att slutföras 2021. Olika modeller för genomförande av 

investeringen har undersökts. Det föreslås att investeringen förbereds med en finansiering på 1 miljon 

euro.  

Lappträsk kommuns fastigheter omfattas nu av egen flisvärme, med undantag för huvudbyggnaden på 

Husulabacken. Kommunen planerar att avstå från fastigheten. Lappträsk har arbetat hårt för att främja 

den biocirkulära ekonomin och för att utveckla ett biocirkulärt ekosystem.   

För avfallshanteringen svarar Kymenlaakson Jäte Oy. 

 

1.8 Övriga icke-finansiella ärenden 
 

Inga risker kopplade till mutande har identifierats i verksamheten.  

Ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare har gjort redogörelser för bindningar. 

Korruption har inte varit synlig i Lappträsk kommun, men om någon aktivitet som hänvisar till den 

skulle kunna upptäckas skulle den omedelbart åtgärdas.  

Beredskapsplanen godkändes av kommunstyrelsen 24.3.2020 §39. 

Ihku-agentverksamheten som utvecklats i Lappträsk kommun belönades som en inspirerande 

utvecklingshandling av arbetslivsutvecklingsprogrammet inom kommun- och landskapssektorn, 

Kunteko. 

Kommunen har en jämställdhetsplan och spelregler för arbetslivet som främjar lika aktiviteter i 

kommunen. 

Arbetarskyddet inledde en omfattande kartläggning av risker år 2020 i alla kommunala enheter.  

 

1.9 Bedömning av den sannolika framtida utvecklingen 

 

Vad gäller koncernens underskott uppfyller bokslutet för år 2019 kriteriet för kriskommun. Till följd av 

detta genomfördes ett program för att balansera ekonomin i kommunen. På basen av programmet 

konstaterade staten, att utredningar om kommunsammanslagning bör inte inledas. Staten kommer dock 

att fortsätta att övervaka kommunens situation och om det ekonomiska balanseringsprogrammet inte 

följs och kriskriterierna uppfylls kommer förfarandet att startas om och resultatet skulle inte längre vara 

positivt för en självständig kommun.  
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Effekterna av coronaviruspandemin kommer att vara betydande för Lappträsk kommun de kommande 

åren och man bör förbereda för dåliga ekonomiska år. Kommunens egen serviceproduktion måste 

fortsättningsvis utvecklas och man måste förhålla sig kritisk till investeringar.   

Utomstående finansiering behövs fortfarande. Tyngdpunkten ska finnas på sådana projekt som hjälper 

kommunens ekonomiska situation och stöder bl.a. den positiva företagsverksamheten som kommit i 

gång och det ökade befolkningsantalet.  

Den mest anmärkningsvärda osäkerhetsfaktorn är den fortfarande pågående corona pandemin. Att 

begränsa den måste tas på stort allvar. En annan sak som kommer att förändra kommunens verksamhet 

och ekonomi avsevärt är SOTE-reformen, som ska träda i kraft 2023. Reformen behandlas på ett mycket 

hektiskt schema och det verkar utmanande att sätta ihop en arbetsmodell inom den nuvarande 

tidtabellen. Hotet med reformen är att den skattebas som kvarstår i kommunen inte kommer att vara 

tillräcklig för att täcka de tjänster som finns kvar i kommunen och att lokaltjänsten försvinner när 

beslutsfattande tjänster försvinner utanför kommunen. 

 

 

1.10 Bedömning av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna 

samt andra faktorer som påverkar utvecklingen av verksamheten  

 

Strategiska risker 

Risken är att vi i en föränderlig situation inte klarar av att omarbeta strategin till att motsvara den 

nuvarande lägesbilden eller att vi saknar förmågan att se längre in i framtiden. Coronapandemin orsakar 

stor osäkerhet vad gäller framtidsprognoserna.  

 

Ekonomiska risker 

Den största risken är, att det godkända ekonomiska balanseringsprogrammet inte följs i beslutsfattandet 

och att man inte förbinder sig vid utvärderingsgruppens slutrapport.   

Kommunkoncernens lånestock är stor. Detta innebär en stor risk för kommunen, med tanke på att 
kommunen är garant för största delen av lånestocken.  

Kommunens och koncernens kreditportfölj måste hela tiden följas upp och hålla den på en försvarbar 
nivå med tanke på riskhanteringen (t.ex. sambandet mellan långsiktiga och kortsiktiga lån).  

Att företagen överlever i en pandemi och därefter måste stödjas för att bevara så mycket av 

företagsbasen som möjligt i ett utmanande ekonomiskt klimat.  

Försäljningen av de planlagda områdena ska effektiveras och vi ska fortsättningsvis satsa på att planera 
och planlägga markanvändningen. Vi måste fortsätta att aktivt sälja tomter.  

Vi måste avstå från onödiga fastigheter.   
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Vi måste satsa särskilt mycket att på att finna lokaler eller områden för företag som vill komma till 

kommunen.  

 

Verksamhetsmässiga risker och personalrisker  

Många av kommunens tjänster inom bland annat social- och hälsovårdssektorn, den grundläggande 

utbildningen och specialundervisningen, ekonomiförvaltningen, miljöskyddet och byggnadstillsynen 

produceras av andra aktörer än kommunen själv. En risk är att uppföljningen av avtalens och tjänsternas 

kvalitet eller uppföljningen av kostnaderna misslyckas. Vi kan redan nu se att de största överrasknings- 

och överskridningsfakturorna gäller tjänster som kommunen inte producerar själv eller beställer direkt.  

En risk kan vara att en serviceproducent i sin verksamhet inte förverkligar samma värdegrund som 

Lappträsk kommun eller att man tappar kontrollen över kostnaderna när producenten och betalaren är 

olika aktörer. Därför krävs förhandlingar och noggrann uppföljning av avtalen. Man har inte heller alltid 

åstadkommit ett önskat resultat genom förhandlingar, så man måste överväga att lägga till sanktioner i 

avtalen. Vad gäller samarbetsområdet har man redan i det inrättande avtalet kommit överens om en 

produktifiering av tjänster, men detta har inte förverkligats.  

I den dagliga verksamheten kan en risk vara små ekonomiska resurser och personalresurser, som leder 

till att vissa funktioner prioriteras och vissa uppgifter skjuts upp. Det kan också vara svårt att identifiera 

de frågor som man måste reagera snabbt på i informationsflödet. En del kärnprocesser har inte 

beskrivits. Vissa instruktioner och planer har inte uppdaterats. Egentligen finns bara en person i 

kommunen för varje expertuppdrag. Mycket kunnande finns bara hos enstaka personer. Särskilt år 2019 

kunde man lägga märke till detta när vissa anställda på kommunkansliet var frånvarande eller inte längre 

med i arbetslivet. Under ett undantagstillstånd och i en krissituation är belastningen på ledningsgruppen 

verkligen omfattande.  

Kommunens personalresurser är knappa, och detsamma gäller kommunens bolag. I en liten organisation 

är alla anställda nyckelpersoner. Personalrisken framhävs alltså när bred kompetens och ansvarsfullhet 

krävs av alla. Även arbetstagarnas ork prövas. Därför är det viktigt att säkerställa att personalen och i 

synnerhet de personer som har chefsroller deltar i utbildningar för att få information om exempelvis 

aktuella förändringar i lagstiftningen och den framtida utvecklingen. Man måste också ta hand om 

välbefinnande i arbetet och satsa på bland annat förebyggande verksamhet och chefsarbete. Ett bra 

samarbete med Företagshälsovården är viktigt och samarbetet har fungerat ganska bra år 2020. 

Chefsutbildningarna har stärkt samhörigheten, vilket möjliggör ett tväradministrativt kamratstöd. 

 

 

1.11 Redogörelse om den interna övervakningen i kommunen och 

ordnande av riskhantering 

 
Enligt bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar ska kommunstyrelsen uppge 
uppgifter om ordnande av intern kontroll och riskhantering och centrala slutsatser samt 
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utvecklingsplaner i verksamhetsberättelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för ordnandet av kommunens 
interna kontroll och riskhantering enligt de grunder för intern kontroll och riskhantering som 

kommunfullmäktige har godkänt. Dessutom ansvarar alla organ och tjänsteinnehavare som har blivit 
tilldelade befogenheter i användningen av kommunens resurser och som fungerar som myndigheter, för 
att förverkliga intern kontroll och riskhantering.  

Syftet med intern kontroll och riskhantering är att försäkra att man når de mål som man satt upp för 
kommunen och att verksamheten är ekonomisk och framgångsrik. Dessutom är syftet att försäkra att 

uppgifterna som besluten utgår från är tillräckliga och pålitliga och att bestämmelserna i lagen, 
myndighetsinstruktionerna och organens beslut följs.  

Intern kontroll förverkligas bl.a. som tydlig indelning av uppgifter, befogenheter och ansvar, 

övervaknings- och rapporteringsskyldigheter, skydd av data och datasystem, skydd av egendom, 
avtalshantering, kunnande och förebyggande av missbruk. 

Lappträsk kommunfullmäktige godkände Grunderna i intern kontroll och riskhantering 22.4.2015 §16. 
Anvisningarna för intern kontroll har godkänts av kommunfullmäktige 14.12.2005. Dessutom har man 
gett anvisningar i intern kontroll i samband med budgeten samt i förvaltningsstadgan.  

Kommunens nuvarande förvaltningsstadga har utarbetats i enlighet med den nya kommunlagstiftningen 

genom att följa Kommunförbundets modell för förvaltningsstadga. Lappträsks förvaltningsstadga har 

godkänts av kommunfullmäktige 31.5.2017 § 20. Den nya organisationsstrukturen som 

kommunfullmäktige godkänt 22.3.2017 § 8 har beaktats i förvaltningsstadgan. Under 2020 har 

förvaltningsstadgan uppdaterats för kommuncertifikatprogrammets del 6.5.2020 § 19 samt för de delar 

som behandlar rapportering av ekonomi 9.12.2020 § 51 I förvaltningsstadgan finns tydligt definierade 

uppgifter, ansvar och skyldigheter för att redovisningsskyldigheten ska förverkligas. Förvaltningsstadgan 

finns på den gemensamma O-stationen samt på kommunens webbplats.  

Uppföljningen av hur ändamålen, användningen av medel och verksamhetens resultat förverkligas 

presenteras i verksamhetsberättelsen och i tablån över budgetutfallet. Ledande tjänsteinnehavare ska 

under året kontinuerligt följa upp förverkligandet av ändamålen och användningen av medel. Syftet är att 

genast reagera på väsentliga förändringar såväl vad gäller ändamål som anslag. Organen följer upp 

förverkligandet av budgeten i samband med sina möten. 

En delårsrapport lämnas till fullmäktige 30.4 och 31.8 beroende på situationen. År 2020 behandlade 

fullmäktige delårsrapporterna 10.6.2020 § 25 och 21.10.2020 § 37. 

Resultaträkningsrapporterna för varje månad lämnas till kommunstyrelsen. År 2020 lämnades ingen 

resultaträkningsrapport i mars, juni, september och november. Inom ekonomi- och 

personalförvaltningen har man strävat efter att undvika att s.k. farliga arbetskombinationer uppstår. Med 

tanke på kommunens storlek och personalresurser har funktionerna delegerats tämligen bra. Man kan 

ändå konstatera att kommunens organisation är sårbar. Personalomsättningen orsakar utmaningar för 

organisationens funktionalitet och personalens förmåga. År 2020 var ledningsgruppen oförändrad 

bortsett från att man fick en ny teknisk direktör. Den tekniska direktörens tjänst var otillsatt under några 

månader på hösten, under vilken kommundirektören och den tekniska arbetsledaren delade den tekniska 

direktörens uppgifter. Den partiella utkontrakteringen av personalförvaltning och övergången till 

elektronisk personalförvaltning fortsatte att belasta hela kommunens organisation och personal 

fortfarande år 2020, och situationen lindrades inte av att vakansen som sekreterare för 

anställningsärenden var otillsatt sedan i augusti.  
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Sarastia Oy, verksamhetsstället i Kouvola, har hand om bokföringstjänster och reskontra, som för sin del 

stödjer ekonomiförvaltningens upptäckande och förebyggande kontroll inom den interna kontrollen. 

Kommunen och Sarastia har haft regelbunden kontakt under året. Även systemens inbyggda regler samt 

arbetsföljderna stödjer intern kontroll och fungerar förebyggande. De personer som kontrollerar och 

godkänner fakturor har fastställts inom organen.   

Riskhantering är en del av den interna kontrollen och innebär systematiska metoder, med vilka man 

identifierar och beskriver risker kopplade till kommunens verksamhet, bedömer riskernas betydelse och 

sannolikheten att de förverkligas samt fastställer förvaltnings-, övervaknings- och rapporteringssätten för 

dem. Kommunens riskhanteringsnivå och tillräcklighet bedöms utgående från risker kopplade till den 

egentliga verksamheten, investeringarna, finansieringen och förlusterna. Riskerna påverkar kommunens 

status, ekonomi, servicekapacitet, tillgängligheten till arbetskraft och den allmänna konkurrenskraften 

vad gäller invånare och företag.  

Kommunens beredskapsplan utarbetades år 2019 och godkändes i mars 2020. Arbetet med att utveckla 

sektorspecifika beredskapsplaner fortsätter. Beredskapsledningen har träffats en gång i sin helhet och 

reducerat flera gånger under året. De planerade platsrelaterade inspektionerna kunde inte genomföras 

2020 på grund av pandemin.  

Finansiella risker hanteras genom att förutse kassaflöden inom kommunens resultatområden och följa 

betalningsberedskapen. Betalningsberedskapen rapporteras i samband med delårsrapporterna. 

Kommunens lånestock på dagen för bokslutet är 7,554 miljoner euro. År 2020 ökade inte de långfristiga 

lånen. Mängden kortfristiga lån förblev oförändrad 2020 och uppgick till 3 miljoner euro. För att 

säkerställa likviditet, särskilt under coronaviruspandemin, godkände fullmäktige att limiten för det 

kommunala certifikatprogrammet höjs till 6 miljoner euro. För att hantera ränterisken har man tagit till 

lån med fasta räntor över 50 procent i fallen samt räntederivat i marknadsräntorna.  

Det finns många projekt i Lappträsk kommun, vilket kan vara en risk för kommunens ekonomi och 

verksamhet. Man har satsat på projekten genom att utse styr/ledningsgrupper för projekten, även om de 

inte skulle ha krävt sådana. De största projekten har varit direkt underställda kommundirektören och de 

andra projekten har varit under ledningsgruppens övervakning.  

Skaderiskhanteringen har ordnats genom att försäkra fastigheterna på vederbörligt sätt, försäkringarna 

konkurrensutsätts per fullmäktigeperiod. För verksamheten finns separata ansvarsförsäkringar. 

Dessutom har kommunen en skadefond. Försäkringsuppgifterna har uppdaterats vid behov. 

Försäkringarna har senast konkurrensutsatts år 2018. Man har säkerställt att säkerhetsskyddet i en 

krissituation även gäller distansarbete och distansundervisning.  

83 § och 84 § i förvaltningsstadgan föreskriver intern kontroll och övergripande riskhantering. 

Kommunstyrelsen ansvarar för ordnandet av övergripande intern kontroll och riskhantering, godkänner 

anvisningarna och metoderna samt övervakar och rapporterar om centrala slutsatser och 

utvecklingsförfaranden. Kommundirektören samt sektorernas ledande tjänsteinnehavare ansvarar för 

implementeringen av intern kontroll och riskhantering och effektiviteten inom sin sektor och på sitt 

resultatområde, vägleder sina underordnade samt rapporterar i enlighet med kommunstyrelsens 

anvisningar. Koncernens ledning ansvarar för vägledningen av koncernenheterna samt ordnandet av 

intern kontroll och riskhantering inom enheterna och övervakningen av effektiviteten.  
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Ett överklagande gjordes till marknadsdomstolen om tekniska nämndens beslut om uthyrningen av 

brandstationen. Kommunen blev tvungen att betala 4 500 euro i rättegångskostnader.   

Man har fäst uppmärksamhet vid hinderfria röstningsplatser, men det har blivit en utmaning att finna 

byggnader i alla områden som lämpar sig som en hinderfri röstningsplats.  

 

1.11.1 Styrelsens redogörelse om ordnande av koncernövervakning 

Kommunens nuvarande koncerndirektiv har godkänts av kommunfullmäktige 13.11.2019 § 35. Arbetet 

med förnyandet av koncerndirektivet och ägarstrategin genomfördes i växelverkan med dotterbolagens 

styrelser och verkställande direktörer. I beredningsskedet gav dessutom kommunens revisor och 

Finlands Kommunförbunds jurist sina utlåtanden gällande koncerndirektivet. Koncerndirektivet följer 

noga den rekommendationsmodell som kommunförbundet har utarbetat.  

I Lappträsk kommunkoncern ingår de av kommunen helägda bolagen Lappträsk Värme Ab, 

Fastighetsaktiebolaget Labyrinten, Fastighetsaktiebolaget Porlammin Taitotalo och 

Fastighetsaktiebolaget Lappträsks Lilleput. Delårsrapporterna över dotterbolagens ekonomi lämnas till 

kommunstyrelsen och fullmäktige i samband med kommunens delårsrapporter. År 2020 har alla 

dotterbolag kombinerats i koncernbokslutet samt uppgifterna för fem samkommuner i enlighet med 

ägarandelarna.  

Bolagen har följt koncerndirektivet.  
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1.12 Hur räkenskapsperiodens resultat har bildats och finansiering av 

verksamheten 

1.12.1 Hur räkenskapsperiodens resultat har bildats  

Kommunens resultaträkning  

  

 

  1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 

 (1 000 €) (1 000 €) 

Verksamhetsintäkter   

Försäljningsvinst 715 795 

Avgiftsintäkter 739 648 

Stöd och bidrag 284 285 

Övriga verksamhetsintäkter 1 095 1 047 

Verksamhetsintäkter 2 832 2 776 

Tillverkning för eget bruk  6 7 

Verksamhetsutgifter    

Personalutgifter   

Löner och arvoden -3 329 -3 752 

Personalbikostnader   

Pensionskostnader -954 -1 022 

Övriga personalbikostnader -139 -118 

Köp av tjänster -11 796 -12 213 

Material, förnödenheter och varor -850 -1 081 

Understöd -546 -640 

Övriga verksamhetskostnader -657 -671 

Verksamhetsutgifter  -18 271 -19 498 

VERKSAMHETSBIDRAG -15 434 -16 714 

Skatteintäkter 8 782 8 840 

Statsandelar 8 679 7 226 

Finansiella intäkter och kostnader   

Ränteintäkter 3 1 

Övriga finansieringsintäkter 975 859 

Ränteutgifter -30 -34 

Övriga finansieringskostnader -5 -5 

Finansiella intäkter och kostnader 942 822 

ÅRSBIDRAG 2 970 174 

Avskrivningar och värdesänkningar   

Avskrivningar enligt plan -600 -584 

Arvonalentumiset -112 0 

Avskrivningar och värdesänkningar -712 -584 

BOKFÖRINGSPERIODENS RESULTAT 2 258 -410 

ökning (-) eller minskning (+) av reserveringar -1 000 0 

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 1 258 -410 
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Resultaträkningen nyckeltal 2020 2019 

Verksamhetinstäkter / verksamhetskostnader, % 15,5 14,2 

Årsbidrag / avskrivningar, % 417,1 29,8 

Årsbidrag, € / invånare 1 133 67 

Invånarantal 2 621 2 606 

 

 

  

 

Uträkning och tolkning av resultaträkningens nyckeltal 
 
Verksamhetsbidrag är skillnaden mellan verksamhetsintäkter och -kostnader, vilket visar 

skattefinansieringens andel av verksamhetens kostnader. I en samkommun, vilken inte har 

skattefinansiering, ska verksamhetsbidraget visa överskott. Avgiftsfinansieringens andel av 

verksamhetsutgifterna beskrivs med nyckeltal, vilka beräknas med formeln:  

 

Verksamhetsintäkter procent av verksamhetskostnaderna  

= 100 * Verksamhetsintäkter/ (Verksamhetskostnader – Produktion för eget bruk) 

 

Årsbidraget visar inkomstfinansieringen som blir kvar till investeringar, placeringar och låneamorteringar. 

Årsbidraget är ett centralt bidrags tal då man utvärderar om inkomstfinansieringen är tillräcklig. 

Grundantagandet är att ifall årsbidraget är lika stort som avskrivningarna som minskas från den är 

kommunens inkomstfinansiering tillräcklig. 

 

Årsbidrag procent av avskrivningarna  

= 100 * Årsbidrag/Avskrivningar och värdesänkningar  

Då nyckeltalets värde är 100 % antar man att kommunens eller samkommunens inkomstfinansiering är 

tillräcklig. Antaget kan dock endast anses vara godtagbart om avskrivningarna och värdesänkningarna 

motsvarar kommunens årliga investeringsnivå i genomsnitt. Med investeringar avses då de avskrivningsbara 

investeringarnas självkostnadsutgift, vilken beräknas genom att från anskaffningsutgiften avdra 

statsandelarna och övriga finansiella andelar. 

 

Årsbidrag euro/invånare  

Årsbidrag per invånare är ett allmänt använt nyckeltal för att utvärdera om inkomstfinansieringen är 

tillräcklig. Det kommunvisa målvärdet för nyckeltalet fås genom att dela ovan nämnda årliga investeringsnivå 

med invånarantalet. 
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1.12.2 Verksamhetens finansiering 

 

Kommunens finansieringsanalys 

 

 

  

 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 

 (1 000 €) (1 000 €) 

Verksamhetens kassaflöde   

Årsbidrag 2 970 174 

Inkomstfinansieringens korrigeringsposter  -27 64 

 2 943 238 

Investeringarnas kassaflöde   

Investeringsutgifter -610 -1 087 

Finansiella andelar i investeringsutgifter 13 28 

Försäljningsintäkter av anläggningstillgångar 250 548 

 -347 -511 

   

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 2 595 -273 

   

Finansieringsverksamhetens kassaflöde   

Ändringar i lånestocken   

Ökning av långfristiga lån 0 1 000 

Minskning av långfristiga lån -402 -402 

Ändring i kortfristiga lån 0 100 

 -402 698 

   

Övriga förändringar i betalningsberedskapen   

Ändringar i förvaltade medel och kapital -13 -17 

Ändringar i fordringar -242 131 

Ändringar i räntefria skulder -258 125 

 -513 239 

   

Finansieringens kassaflöde -915 937 

   

Ändringar i kassamedel 1 680 664 

   

Kassamedel 31.12. 2 405 724 

Kassamedel 1.1. 724 60 

Ändringar i kassamedel 1 680 664 
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Finansieringsanalysens nyckeltal 2020 2019 

Upplupet kassaflöde inom verksamheten och 

investeringar 

  

för 5 år, 1000 € -86 -1 853 

Investeringarnas inkomstfinansiering, % 497,5 16,4 

Nominellt kreditförvaltningsbidrag 3,1 0,2 

Kreditförvaltningsbidrag 6,9 0,5 

Kassadagar 45 13 

Invånarantal 2 621 2 606 

 
 

 Uträkning och tolkning av finansieringsanalysens nyckeltal 
 
Verksamhetens och investeringarnas ackumulerade kassaflöde, €  

Finansieringsanalysens delresultat för ”Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde” är i sig självt ett 

nyckeltal, vars positiva (överskott) siffertal beskriver hur mycket det blir kvar av kassaflödet till 

nettoutlåningen, låneamorteringar och förstärkning av kassan och negativa (underskott) siffertal beskriver 

att utgifterna måste täckas antingen genom att minska befintliga kassamedel eller genom att ta mera lån.  

 

Med hjälp av delresultatet för Verksamhetens och investeringarnas ackumulerade kassaflöde för 

bokslutsåret och fyra tidigare år kan man följa upp utfallet av investeringarnas självfinansiering på längre 

sikt. Kravet för självfinansiering uppfylls om ackumuleringen under bokslutsåret är positiv. Verksamhetens 

och investeringarnas ackumulerade kassaflöde får inte fortlöpande vara negativt. 

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är negativt för den avslutade bokföringsperioden. För 

föregående bokföringsperiod var kassaflödet också negativt. 

 

Investeringarnas inkomstfinansiering, %  

= 100 * Årsbidrag/Investeringarnas självanskaffningsutgift  

Nyckeltalet för investeringarnas inkomstfinansiering beskriver hur stor del av investeringarnas 

självanskaffningsutgift har finansierats med inkomstfinansiering. Nyckeltalet subtraherat från hundra visar 

procentandelen som blivit kvar för att finansieras med eget kapital, det vill säga genom försäljning av 

anläggningstillgångar, lån eller genom att minska på kassamedlen. 

 

Kalkylmässiga låneskötselbidrag 

= (Årsbidrag + Räntekostnader) / (Räntekostnader + Kalkylmässiga låneskötselbidrag) 

Det kalkylmässiga låneskötselbidraget räknas ut med en formel, där räntekostnader läggs till årsbidraget i 

koncernresultaträkningen och den resulterande summan divideras med summan av räntekostnaderna och 

de kalkylmässiga amorteringarna. De kalkylmässiga amorteringarna fås genom att lånebeloppet i 
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koncernbalansräkningen divideras med talet åtta, vilket beskriver det antagna kvarvarande låne-tiden. Till 

lån räknas långfristiga och kortfristiga lån med räntor, så som kommuncertifikat.  

 

Gränsvärdena för de nyckeltal som avses i 3 mom. räknas ut årligen utgående från de 

koncernbokslutsuppgifter som Statskontoret tillhandahåller och den inkomstskattesats som kommunen 

fastställt. Det årsbidrag som avses i 1 punkten i det momentet räknas ut utan sådan höjning av statsandelen 

enligt prövning som avses i 30 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). Dessutom 

räknas koncernbokslutets kalkylmässiga låneskötselbidrag som avses i 4 punkten i det momentet ut med en 

formel där räntekostnaderna läggs till årsbidraget i koncernresultaträkningen och den resulterande summan 

divideras med summan av räntekostnaderna och de kalkylmässiga amorteringarna. De kalkylmässiga 

amorteringarna fås genom att lånebeloppet i koncernbalansräkningen divideras med talet åtta. 

 

Kreditförvaltningsbidrag  

= (Årsbidrag + Ränteutgifter)/(Ränteutgifter + Låneamorteringar)  

Kreditförvaltningsbidraget beskriver hur kommunens inkomstfinansiering räcker till betalning av räntor för 

främmande kapital och amorteringar. Inkomstfinansieringen räcker till för låneskötseln om nyckeltalets 

värde är 1 eller större.  

En pålitlig bild av kommunens skuldtjänstkapacitet får man genom att granska nyckeltalet under en period 

på flera år. 

 

Kassadagar  

= 365 dagar x Kassamedel 31.12./Betalningar från kassa under bokföringsperioden.  

Kommunens betalningsberedskap beskriver för hur många dagar kassan räcker. Nyckeltalet visar för hur 
många dagar avgifterna från kassan kan täckas med kommunens kassamedel. 
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1.12.3 Finansiell ställning och dess ändringar 

Kommunens balans 

 

AKTIVA 
  

 
31.12.2020 31.12.2019  

(1 000 €) (1 000 €)    

BESTÅENDE AKTIVA 
  

Immateriella tillgångar 
  

Övriga långfristiga utgifter 106 128 

Immateriella tillgångar 106 128    

Materiella tillgångar 
  

Jord- och vattenområden 1 763 1 586 

Byggnader 3 148 3 394 

Fasta konstruktioner och anläggningar 2 809 2 957 

Maskiner och inventarier 4 16 

Förskottsbetalningar och pågående 
upphandlingar 

296 454 

Materiella tillgångar 8 020 8 406    

Placeringar 
  

Aktier och andelar 7 493 7 422 

Övriga lånefordringar 251 251 

Övriga fordringar 182 182 

Placeringar 7 925 7 854    

BESTÅENDE AKTIVA 16 051 16 388    

FÖRVALTADE MEDEL 
  

Övriga förvaltade medel 22 22 

FÖRVALTADE MEDEL 22 22    

RÖRLIGA AKTIVA 
  

Fordringar 
  

   

Kortfristiga fordringar 
  

Kundfordringar 304 361 

Övriga fordringar 59 145 

Resultatregleringsfordringar 726 340 

Kortfristiga fordringar 1 089 846 

Fordringar 1 089 846    

Kassa och bankfordringar 2 405 724    

  



46 
 

RÖRLIGA AKTIVA 3 493 1 570    

AKTIVA 19 566 17 981 

 

 

 

PASSIVA   

 31.12.2020 31.12.2019 

EGET KAPITAL   
Grundkapital 7 173 7 173 

Övriga egna fonder 123 123 
Över- (underskott) från 
tidigare bokföringsperioder 407 817 

Bokföringsperiodens över- (underskott) 1 258 -410 

EGET KAPITAL 8 961 7 703 

   
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER   

Reserver 1 000 0 

AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER 1 000 0 

   
FÖRVALTAT KAPITAL   

Övrigt förvaltat kapital 51 64 

FÖRVALTAT KAPITAL 51 64 

   
FRÄMMANDE KAPITAL   
Långfristigt främmande kapital   

Lån från penning- och 
försäkringsanstalter 4 152 4 554 

Långfristigt främmande kapital 4 152 4 554 

   
Kortfristigt främmande kapital   

Obligationer 3 000 3 000 
Lån från penning- och   

försäkringsanstalter 402 402 

Erhållna förskott 347 87 

Leverantörsskulder 505 932 

Övriga skulder 112 117 

Resultatregleringsskulder 1 036 1 122 

Kortfristigt främmande kapital 5 402 5 660 

   
FRÄMMANDE KAPITAL 9 554 10 214 

   
PASSIVA 19 566 17 981 
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Balansens nyckeltal 2020 2019 

Självförsörjningsgrad, % 51,8 43,0 

Relativ skuldsättning, % 45,4 53,7 

Ackumulerat över-/underskott, 1000 € 1 665 407 

Ackumulerat över-/underskott, € / invånare 635 156 

Lånebestånd 31.12., 1000 € 7 554 7 956 

Lånebestånd 31.12., € / invånare 2 882 3 053 

Lån och hyresansvar 31.12. 7 573 7 971 

Lån och hyresansvar, € / invånare 2 889 3 059 

Lånefordringar, 1000 € 251 251 

Invånarantal 2 621 2 606 
 
 

 Uträkning och tolkning av balansens nyckeltal 
 

Nyckeltal som räknas ur balansen beskriver kommunens självförsörjningsgrad, finansiella tillgångar och 

skuldsättning.  

 

Självförsörjningsgrad, %  

= 100 * (Eget kapital + Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar) /(Hela kapitalet – Erhållna förskott)  

Självförsörjningsgraden mäter kommunens soliditet, underskottstolerans och förmåga att klara av 

förbindelser på lång sikt. Målet för bra självförsörjningsgrad inom kommunalekonomi kan anses vara då 

självförsörjningsgraden är i genomsnitt 70 %. En självförsörjningsgrad under 50 % eller lägre betyder att 

kommunalekonomin har en betydande skuldbörda.  

 

Relativ skuldsättning, %  

= 100 * (Främmande kapital – Erhållna förskott) /Driftsinkomster  

Nyckeltalet beskriver hur mycket av kommunens driftsinkomster skulle behövas för återbetalning av 

främmande kapital.  

Den relativa skuldsättningen är ett mera användbart nyckeltal än självförsörjningsgraden då kommunerna 

jämförs med varandra eftersom anläggningstillgångarnas ålder, deras värdering eller avskrivningsmetod inte 

inverkar på nyckeltalets värde.  Ju mindre nyckeltalets värde är, desto bättre möjlighet har kommunen att 

klara av återbetalning av skulder med inkomstfinansieringen.  

 

Upplupet överskott (underskott)  

= Överskott (underskott) från tidigare bokföringsperioder + Bokföringsperiodens överskott (underskott)  

Talet visar kommunens upplupna överskott för de kommande årens marginal eller hur stort det upplupna 

underskottet är som ska täckas under kommande år.  

 

Upplupet överskott (underskott), €/invånare  

= Överskott (underskott) från tidigare bokföringsperioder + Bokföringsperiodens överskott 

(underskott)/Invånarantal  

Talet visar det upplupna överskottet per invånare eller storleken på det upplupna underskott som ska 

täckas.  
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Lånestock 31.12.  

= Främmande kapital – (Erhållna förskott + Leverantörsskulder + Resultatregleringsfonder + Övriga skulder)  

Med kommunens lånestock avses räntebelagt främmande kapital. Till lånestock räknas härvid hela det 

främmande kapitalet minskat med erhållna förskott och leverantörsskulder, resultatregleringsfonder och 

övriga skulder. 

 

Lån euro/invånare  

Lån per invånare räknas genom att dela ovan nämnda lånestock med befolkningsmängden vid 

bokföringsperiodens sista dag. 

 

Lån och hyresansvar 31.12 

= Främmande kapital - (Erhållna förskott + Leverantörsskulder + Resultatregleringsskulder + Övriga skulder) + 

Hyresansvar 

 

Lån och hyresansvar, €/invånare 

= Lån och hyresansvar 31.12 / Invånarantal 

 

Lånefordringar 31.12.  

= I placeringar antecknade masskuldebrevsfordringar och övriga lånefordringar  

Med lånefordringar avses i anläggningstillgångar antecknade lån till utomstående för finansiering av 

investeringar i kommunens egna och övriga samfund. 
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1.13 Helhetsintäkter och -utgifter 
 

 

  

VERKSAMHETSINTÄKTER 2 831 985 18 271 267

SKATTEINTÄKTER 8 781 937 -5 669

STATSANDELAR 8 679 108 30 357

RÄNTEINTÄKTER 2 990 4 822

ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER 974 669

INKOMSTFINANSIERINGENS KORRIGERINGSPOSTER -21 098

ÖVERLÅTELSEVINSTER FÖR BESTÅENDE AKTIVA 

FÖRNÖDENHETER

-48 436

610 360

FINANSIERINGSANDELAR AV INVESTERINGSUTGIFTER 13 355

  VINST FÖR ÖVERLÅTELSE AV BESTÅENDE AKTIVA 

FÖRNÖDENHETER

249 806 402 054

21 485 414 19 292 094

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Ändring i kassamedel -

Övriga ändringar i betalningsberedskapen =  1 680 418 - (-512 903) = 2 193 321

MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN

TOTALA INKOMSTER TOTALT TOTALA UTGIFTER SAMMANLAGT

Avstämning:

Totala inkomster - Totala utgifter = 21 485 414 - 19 292 094 = 2 193 321

ÖVRIGA FINANSIELLA UTGIFTER

INKOMSTFINANSIERINGENS KORRIGERINGSPOSTER

FÖRLUST FÖR ÖVERLÅTELSE AV BESTÅENDE AKTIVA 

FÖRNÖDENHETER

INVESTERINGAR

INVESTERINGAR INVESTERINGSUTGIFTER

VERKSAMHET VERKSAMHET

VERKSAMHETSKOSTNADER

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK

RÄNTEUTGIFTER

LAPPTRÄSK

TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER 1-12/2020

INKOMSTER UTGIFTER
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1.14 Kommunkoncernen 2020 

LAPPTRÄSK KOMMUNKONCERN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPPTRÄSK KOMMUN 

DOTTERSAMFUND SAMKOMMUNER SOM TAS MED I 

KONCERNBOKSLUTET 

Fastighets Ab Labyrinten 
100 % 

Fastighets Ab Lilleput 

100 % 

Fastighets Ab Porlammin 

Taitotalo 

100 % 

Lappträsk Värme Ab  

100 % 

Eteva kuntayhtymä 

0,97 % 

Helsingfors och Nylands 

sjukvårdsdistrikt  

0,22 % 

Kårkulla samkommun 

0,11 % 

Samkommunen för yrkesutbildning 

i Östra Nyland 

3,09 % / t.o.m. 31.10.2020  

Nylands förbund 

0,19 % 
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1.14.1 Koncernbokslut och nyckeltal 

 

Koncernens resultatanalys 

 

 
1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 

 (1 000 €) (1 000 €) 

   
Verksamhetsintäkter 10 842 10 402 

Verksamhetskostnader  -25 768 -26 592 

Andel av dottersamfundens vinst (förlust) 0 2 

VERKSAMHETSBIDRAG -14 926 -16 187 

Skatteintäkter 8 744 8 820 

Statsandelar 8 679 7 302 

Finansiella intäkter- och kostnader   
Ränte-intäkter 4 2 

Övriga finansiella intäkter 976 861 

Ränte-utgifter -110 -116 

Övriga finansiella kostnader -44 -41 

Finansiella intäkter- och kostnader 826 705 

ÅRSBIDRAG 3 322 640 

Avskrivningar och värdesänkningar   
Avskrivningar enligt plan -1 441 -1 353 

Elimineringsskillnader i ägande 1 -1 

Värdesänkningar -116 1 

Avskrivningar och värdesänkningar -1 556 -1 353 

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 1 766 -713 

Minoritetens andel av bokslutets resultat -1 -3 

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 1 765 -716 
 

Nyckeltal för koncernens finansieringsanalys 2020 2019 

Verksamhetsintäkter / verksamhetskostnader, % 42,1 39,1 

Årsbidrag / avskrivningar, % 213,3 47,4 

Årsbidrag, € / invånare 1 268 246 

Invånarantal 2 621 2 606 
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Uträkning och tolkning av koncernresultaträkningens nyckeltal 

 
Verksamhetsintäkter procent av verksamhetskostnaderna  
= 100 * Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader  

Årsbidraget visar koncernens inkomstfinansiering som blir kvar till investeringar, placeringar och 

låneamorteringar. Årsbidraget är ett centralt bidrags tal då man utvärderar om inkomstfinansieringen är 

tillräcklig. Grundantagandet är att ifall årsbidraget är lika stort som avskrivningarna som minskas från den är 

kommunens inkomstfinansiering tillräcklig.  

 
Årsbidrag procent av avskrivningarna  
= 100 * Årsbidrag/ (Avskrivning enligt plan + Värdesänkningar) Då nyckeltalets värde är 100 % anses 

koncernens inkomstfinansiering vara tillräcklig.  

 
Årsbidrag euro/invånare  
Årsbidrag per invånare är ett allmänt använt nyckeltal för att utvärdera om inkomstfinansieringen är 

tillräcklig. Det koncernspecifika målvärdet för nyckeltalet fås genom att dela ovan nämnda årliga 

genomsnittliga investeringsnivå med invånarantalet. Ett genomsnittligt målvärde gällande alla 

kommunkoncerner kan inte uppställas. Bland annat inverkar innehållet i koncernsamfundens funktioner på 

fastställandet av årsbidragsmålet i koncernen.  
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Koncernens finansieringsanalys 

 

 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 

 (1 000 €) (1 000 €) 

Verksamhetens kassaflöde   
Årsbidrag 3 322 640 

Inkomsfinansieringens korrigeringsposter  243 13 

 3 565 653 

Investeringarnas kassaflöde   
Investeringsutgifter -1 022 -3 224 

Finansieringsandelar till investeringsutgifterna 26 177 

Intäkter för överlämnande av bestående aktiva 767 1 028 

 -229 -2 019 

   
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 3 337 -1 366 

   
Finansieringens kassaflöde   
Ändringar i utlåningar   

Minskningar i utlåningar 0 1 

 0 1 

Ändringar i lånestocken   
Ökningar i långfristiga lån 533 2 990 

Minskningar i långfristiga lån -1 558 -1 264 

Ändringar i kortfristiga lån -268 140 

 -1 292 1 866 

   
Övriga ändringar i betalningsberedskapen   

Ändringar i förvaltade medel och kapital -13 -17 

Ändringar i omsättningstillgångar -75 6 

Ändringar i fordringar 87 26 

Ändringar i räntefria skulder -258 -15 

 -259 -1 

   
Finansieringens kassaflöde -1 551 1 867 

   
Ändringar i kassamedel 1 785 500 

   
Kassamedel 31.12. 3 570 1 785 

Kassamedel 1.1. 1 785 1 285 

Ändringar i kassamedel 1 785 500 
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Nyckel för koncernens finansieringskalkyl 2020 2019 
Ackumulerat kassaflöde för verksamhet och investeringar 
för 5 år, 1000 € -3 488 -5 677 

Investeringarnas inkomstfinansiering, % 333,7 21,0 

Nominellt låneskötselbidrag 1,4 0,3 

Låneskötselbidrag 2,1 0,5 

Kassadagar 46 21 
 

Uträkning och tolkning av nyckeltal i koncernens finansieringsanalys 

 
Verksamhetens och investeringarnas ackumulerade kassaflöde, €  
Finansieringsanalysens delresultat för Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är i sig självt ett 

nyckeltal vars positiva siffertal (överskott) beskriver hur mycket det blir kvar av kassaflödet till 

nettoutlåningen, låneamorteringar och förstärkning av kassan. Negativa siffertal (underskott) beskriver att 

utgifterna måste täckas antingen genom att minska befintliga kassamedel eller genom att ta mera lån.  

Med hjälp av delresultatet för Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde kan man följa upp hur 

bokslutsårets och ackumuleringen för de fyra tidigare åren har utfallit på lång sikt gällande investeringarnas 

självfinansiering till de delar ackumuleringen kan räknas ut. Kravet för självfinansiering uppfylls om 

ackumuleringen under bokslutsåret är positiv. Verksamhetens och investeringarnas ackumulerade 

kassaflöde får inte fortlöpande vara negativt.  

 

Investeringarnas inkomstfinansiering, %  
= 100 * Årsbidrag/Investeringarnas självanskaffningsutgift  

Nyckeltalet för investeringarnas inkomstfinansiering beskriver hur stor del av investeringarnas 

självanskaffningsutgift har finansierats med inkomstfinansiering. Nyckeltalet subtraherat från hundra visar 

procentandelen som blivit kvar för att finansieras med eget kapital, det vill säga genom försäljning av 

anläggningstillgångar, lån eller genom att minska på kassamedlen.  

Kalkylmässiga låneskötselbidrag 

= (Årsbidrag + Räntekostnader) / (Räntekostnader + Kalkylmässiga låneskötselbidrag) 

Det kalkylmässiga låneskötselbidraget räknas ut med en formel, där räntekostnader läggs till årsbidraget i 

koncernresultaträkningen och den resulterande summan divideras med summan av räntekostnaderna och 

de kalkylmässiga amorteringarna. De kalkylmässiga amorteringarna fås genom att lånebeloppet i 

koncernbalansräkningen divideras med talet åtta, vilket beskriver det antagna kvarvarande låne-tiden. Till 

lån räknas långfristiga och kortfristiga lån med räntor, så som kommuncertifikat.  

 

Kreditförvaltningsbidrag  
= (Årsbidrag + Ränteutgifter)/(Ränteutgifter + Låneamorteringar)  

Kreditförvaltningsbidraget beskriver hur koncernens inkomstfinansiering räcker till betalning av räntor för 

främmande kapital och amorteringar. Inkomstfinansieringen räcker till för låneskötseln om nyckeltalets 

värde är 1 eller större. 
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En pålitlig bild av koncernens skuldtjänstkapacitet får man genom att granska nyckeltalet under en period på 

flera år. Koncernens skuldtjänstkapacitet är bra om nyckeltalets värde är över 2, tillfredsställande om talet är 

1–2 och svag om talet är mindre än 1. 

 

Kassadagar  
= 365 dagar x Kassamedel 31.12./Betalningar från kassa under bokföringsperioden.  

Koncernens betalningsberedskap beskriver för hur många dagar kassan räcker. Nyckeltalet visar för hur 

många dagar avgifterna från kassan kan täckas med koncernens kassamedel. 
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Koncernbalans 

 

AKTIVA   

 31.12.2020 31.12.2019 

BESTÅENDE AKTIVA   

Immateriella tillgångar   

Immateriella rättigheter 1 1 

Övriga långfristiga utgifter 298 321 

 298 323 

   

Materiella tillgångar   

Jord- och vattenområden 1 831 1 829 

Byggnader 16 341 17 760 

Fasta konstruktioner och anordningar 3 516 3 699 

Maskiner och inventarier 362 389 

Övriga materiella tillgångar 27 29 

Förskott och pågående upphandlingar 992 913 

 23 069 24 619 

Placeringar   

Aktier och andelar i samfund 90 65 

Övriga aktier och andelar samt aktiernas 
värdeökning 1 066 1 092 

Övriga fordringar 236 236 

 1 393 1 393 

BESTÅENDE AKTIVA 24 760 26 335 

   

FÖRVALTADE MEDEL   

Statens uppdrag 10 2 

Donationsfondernas specialtäckningar 16 13 

Medel från övriga uppdrag 33 28 

 59 43 

RÖRLIGA AKTIVA   

Omsättningstillgångar 137 62 

   

Fordringar   

Långfristiga fordringar 13 0 

Kortfristiga fordringar 1 449 1 550 

 1 462 1 550 

   

Kassa- och banktillgodohavanden 3 570 1 785 

RÖRLIGA AKTIVA 5 169 3 397 

   

AKTIVA 29 988 29 775 
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PASSIVA   

 31.12.2020 31.12.2019 

EGET KAPITAL    
Grundkapital 7 173 7 173 

Övriga egna fonder 1 707 1 708 

Över- (underskott) från tidigare bokf.per. -2 889 -2 173 

Bokf.per. över-/underskott 1 765 -716 

 7 757 5 992 

   
MINORITETSANDELAR 12 12 

   
OBLIGATORISKA RESERVERINGAR   

Pensionsreserveringar 2 2 

Övriga obligatoriska reserveringar 88 94 

 90 96 

   
FÖRVALTAT KAPITAL 88 84 

   
FRÄMMANDE KAPITAL   
Långfristigt   
Långfristigt räntebelagt främmande kapital 14 127 15 168 

Långfristigt räntefritt främmande kapital 246 246 

 14 373 15 414 

   
Kortfristigt   
Kortfristigt räntebelagt främmande kapital 4 163 4 414 

Kortfristigt räntefritt främmande kapital 3 505 3 763 

 7 668 8 178 

   
FRÄMMANDE KAPITAL 22 041 23 592 

   
PASSIVA 29 988 29 775 

 

 

Koncernbalansens nyckeltal 2020 2019 

Självförsörjningsgrad, % 26,3 20,3 

Relativ skuldsättning, % 76,4 88,3 

Ackumulerat över-/underskott, 1000 € -1 124 -2 889 

Ackumulerat över-/underskott, €/invånare -429 -1 109 

Koncernens lånebestånd 31.12., 1000 € 18 289 19 582 

Koncernens lån, €/invånare 6 978 7 514 

Koncernens lån och hyresansvar 31.12. 19 508 20 656 

Koncernens lån och hyresansvar, €/invånare 7 443 7 926 

Koncernens lånefordringar, 1000 € 0,1 0,1 

Koncernens personalantal 177 196 
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Uträkning och tolkning av koncernbalansens nyckeltal 
 
 

Nyckeltal som räknas ur koncernens balans beskriver kommunens självförsörjningsgrad, finansiella tillgångar 

och skuldsättning.  

 

Självförsörjningsgrad, %  

= 100 x (Eget kapital + Minoritetsandel + Koncernreserv + Avskrivningsdifferens och frivilliga 

reserveringar) / (Hela kapitalet – Erhållna förskott)  

Självförsörjningsgraden mäter kommunens soliditet, underskottstolerans och förmåga att klara av 

förbindelser på lång sikt. Målet för bra självförsörjningsgrad kan anses vara då självförsörjningsgraden 

överskrider 50 %. En lägre självförsörjningsgrad betyder att kommunalkoncernen har en betydande 

skuldbörda.  

 

 

Relativ skuldsättning, %  

= 100 * (Främmande kapital – Erhållna förskott)/Driftsinkomster  

Nyckeltalet beskriver hur mycket av koncernens driftsinkomster skulle behövas för återbetalning av 

främmande kapital. Den relativa skuldsättningen är ett mera användbart nyckeltal än självförsörjningsgraden 

då koncernerna jämförs med varandra eftersom anläggningstillgångarnas ålder, deras värdering eller 

avskrivningsmetod inte inverkar på nyckeltalets värde.  Ju mindre nyckeltalets värde är, desto bättre 

möjlighet har koncernen att klara av återbetalning av skulder med inkomstfinansieringen.  

 

 

Upplupet överskott (underskott)  

= Överskott (underskott) från tidigare bokföringsperioder + Bokföringsperiodens överskott (underskott)  

Talet visar koncernens upplupna överskott för de kommande årens marginal eller hur stort det upplupna 

underskottet är som ska täckas under kommande år.  

 

 

Upplupet överskott (underskott), €/invånare  

= Överskott (underskott) från tidigare bokföringsperioder + Bokföringsperiodens överskott 

(underskott)/Invånarantal  

 

Talet visar det upplupna överskottet per invånare eller storleken på det upplupna underskott som ska 

täckas.  

 

Koncernens lånestock 31.12.  

= Främmande kapital – (Erhållna förskott + Leverantörsskulder + Resultatregleringsfonder + Övriga skulder)  

Med koncernens lånestock avses räntebelagt främmande kapital  

Koncernens lån, euro/invånare  

 

Koncernens Lån och hyresansvar 31.12 

= Främmande kapital - (Erhållna förskott + Leverantösrsskulder + Resultatregleringsskulder + Övriga skulder) 

+ Hyresansvar 
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Koncernens Lån och hyresansvar, €/invånare 

= Lån och hyresansvar 31.12 / Invånarantal 

 

Koncernens Lånefordringar 31.12.  

= I placeringar antecknade masskuldebrevsfordringar och övriga lånefordringar  

 

Koncernens personalantal 
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1.15 Kriskommunkriterier 

 

Kriterier för kriskommun år 2020:  

  
    
1.Det ackumulerade underskottet i kommunens balansräkning har inte 
täckts inom den fastställda tidsfristen (fyra bokföringsperioder) Kriteriet 
uppfylls INTE (det finns överskott)    

    

2. Kommunkoncernens nyckeltal   
(kriteriet på underskott eller alla fyra kriterier uppfylls i två   
på varandra följande bokslut)   

    

    

Nyckeltal   

Kommunkoncernens ackumulerade underskott i det senaste bokslutet minst   

1000 €/invånare och i bokslutet innan 500 €/invånare   

Kriteriet UPPFYLLDES BS 2019 (1 109 €/invånare, år 2018 = 815 €/invånare)   
BS 2020 nyckeltal: 429 €/invånare, år 2019 = 1 109 €/invånare 
     

eller   

    

1. Kommunkoncernens årsbidrag utan en behovsprövad   
    höjning av statsandelen är negativt 
    Kriteriet uppfylls INTE (årsbidraget är positivt BS 2020: 3 322 t€ - 360 t€ = 2 962 
    t€)   

    

2. Kommunens inkomstskattesats är minst 1,0 procent   

    högre än alla kommuners viktade genomsnittliga   
    inkomstskattesats 
    Kriteriet UPPFYLLS (21,0 vs. 19,97+1,0=20,97)   

    

3. Kommunkoncernens lånebelopp beräknat per invånare   

    överstiger alla kommunkoncerners genomsnittliga   
    lånebelopp med minst 50 procent 
    Kriteriet uppfylls INTE   

   (6 978 € vs. 7 084 € + 50 %=10 626 €/inv. /talet år BS2019)   

    

4. Kommunkoncernens relativa skuldsättning är   
    minst 50 procent   
    Kriteriet UPPFYLLS (76,4 %)   
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1.16 Behandling av räkenskapsperiodens resultat 

1.16.1 Kommunstyrelsens förslag om behandling av räkenskapsperiodens resultat 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens resultat 2 257 809,72 euro år 2020 behandlas enligt 

följande: 

 

  Räkenskapsperioden 2020 resultat +         2 257 809,72 €  

        

     

        

  
   - överförs till balansposten Investeringsreservering / 
Sanering av reningsverket pr. 9518 +         1 000 000,00 €  

       

       

  

   - balansposten räkenskapsperiodens över- 
/underskott överförs till 
kommunens resultat (utesl. VTV), som visar 
överskott +          1 267 331,91 €  

       

        

  

 - balansposten Räkenskapsperiodens över- 
/underskott överförs till 
avskilda balansenheten Vattenverkets underskott     -                9 522,19 €  

        

        

  Räkenskapsperiodens överskott +         1 257 809,72 €  
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Utfallsja mfö relse 
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2 Utfallsjämförelse 
 

2.1 Koncernförvaltningen 

KONCERNSTYRELSEN  
 
Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare: 

Kommundirektören (koncernförvaltning), förvaltningsdirektör 
(centralförvaltning) 

 
Uppgiftsområden och resultatenheter 

Koncernförvaltning (näringstjänster, landsbygdstjänster, byggnads- och 
miljötjänster) 

 Centralförvaltningen (centralförvaltningstjänster, ekonomiförvaltning, IT 
förvaltning, personalförvaltning)  
 

  
Verksamhetsidé:  Koncernförvaltningens uppgift är att leda samt utveckla kommunens 

organisation och koncern samt att tjäna både yttre (förtroendevalda, 
kommuninvånare och andra samarbetspartners) och inre (kommunens 
övriga organisation) kunder på ett vänligt, människo-orienterat, effektivt och 
ekonomiskt sätt. Resultatområdets verksamhetsidé är att producera väl 
förberedda förslag på beslut till förtroendevalda organisationen. 
Även valorganisering skötsel av och revisionsväsendet hör till 
resultatområdet.  

 
 
 
Budgetutfallet inom uppgiftsområdet på bindande nivå mot fullmäktige 
 

KONCERN- 
FÖRVALTNING 

BS 2019 BU 2020 
inkl. ändringar 

BS 2020 Utf. -% 

Intäkter 244 272 381 505 320 780 84,1 % 

Utgifter -1 923 522 -1 747 139 -1 744 630 99,9 % 

Verksamhetsbidrag -1 679 251 -1 365 634 -1 423 850 104,3 % 

 
 
Verksamhetsmiljön och dess förändringar under bokslutsåret 
 
Tjänsterna inom branschen påverkades stort av corona pandemin under hela året. Eftersom kommunen 
beslutade att samtidigt under corona pandemin permittera personalen, var inverkningarna av dessa två 
olika faktorer verkligen omfattande. Personalens ork prövades under året och många av de operativa målen 
i budgeten kunde inte uppnås för att arbetsbördan som coronan orsakade tog så mycket av branschens 
arbetstid och förhindrade närkontakter och arrangering av evenemang. 
 
Lappträsk kommun uppfyllde kriskommunkriteriet gällande koncernens underskott i bokslutet för år 2019. 
Utvärderingsgruppen som staten utsett samt den egna ekonomiska balanseringsgruppen sysselsatte genom 
olika utredningar. Dessutom beställdes separata utredningar om Fastighets Ab Lilleputs lönsamhet samt 
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lösningar till skolnätverket samt Fastighets Ab Labyrintens ekonomiska situation. I början av året utreddes 
orsakerna till de ackumulerade underskotten i koncernen av en extern revisor. Externa undersökningar 
sysselsatte särskilt ekonomiplaneraren och kommundirektören.  
 
Coronasituationen förutspåddes kraftigt försvaga kommunens ekonomi, och därför öppnades budgeten 
redan under våren och en nedskärning gjordes, vilket också minskade kostnaderna 2020 avsevärt inom 
koncernförvaltningen. 
 
Den övergripande reformen av social- och hälsovården i Finland återspeglades i form av två stora projekt 
som inleddes i Östra Nyland. Projekten sysselsatte också koncernförvaltningen. Kommundirektören, ICT-
ansvarige och ekonomiplanerarens arbetstid kommer att överföras till projekten. 
 
Ytterligare en investering på 35 000 euro gjordes i samriskföretaget för att täcka kostnaderna som uppstod 
vid inledningen av verksamheten.   
 
 
Översikt 
 
Koncernförvaltningen är den enda branschen i kommunen som överskrider sin budget, med 73 216 euro. 
Det bör noteras att i koncernförvaltningen ingår kostnader som berör hela kommunen. Orsaker till 
överskridningen är bl.a. utredningarna i samband med kriskommunförfarandet, arbetshälsovården för hela 
kommunen, överskridningen av kommunens andel av arbetsmarknadsunderstöden pga. corona samt 
överskridning inom personalförvaltningen.  
 
2020 visade sig vara ett mycket exceptionellt år på grund av corona-epidemin. Detta hade en stor inverkan 
på ordnandet av tjänster också i Lappträsk. Det var utmanande att förutse kostnader på grund av de 
förändringar som orsakades av corona-epidemin. Direktörerna för branscherna instruerades pga. 
pandemin att acceptera endast de allra nödvändigaste kostnaderna och endast fokusera på viktiga 
bastjänster och fördela medel till dem. 2020-budgeten behandlades på nytt och den godkändes av 
fullmäktige i juni 2020. 
 
Intern ekonomiutbildning har ordnats för ledningsgruppen för att förbättra övervakningen och 
förutseende när det gäller ekonomin.   
 
Kommunkansliet var till en stor del stängt på grund av corona och de flesta anställda arbetade på distans 
helt eller delvis. Möten mellan de anställda och politiska organen hölls virtuellt i teams-systemet från och 
med mars.  Fullmäktiges sammanträden ordnades som hybrid när corona-situationen tillät och delvis 
strömmades delvis. 
 
Hela kommunens personal permitterades tillsammans med högsta ledningen. Samarbetsförhandlingarna 
genomfördes i god anda. Permitteringarna genomfördes inom koncernförvaltningen huvudsakligen under 
sommaren.  
 
Regionalt samarbete mellan förtroendemän och kommunledare har upprätthållits genom att delta i 
regionrådet i Östra Nylands möten.  
 
Man strävade efter att undvika corona smittor genom att växla distans- och närarbete. Coronan sysselsatte 
byråpersonalen väldigt mycket. Ytterligare belastande var faktumet att en byråsekreterares uppgift var 
otillsatt i 9 månader och förvaltningsdirektören var tvungen att sköta i 4 månader sekreteraren för 
anställningsärendens uppgifter vid sidan om sina egna uppgifter. Man beslutade av ekonomiska skäl att 
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inte anställa en kommunikationsassistent. Frieri-evenemanget ordnades i februari, men alla evenemang för 
resten av året inhiberades.   
 
Man deltog inte i utbildningar av besparingsskäl. Utbildningarna på läroavtal som inleddes år 2019 för 
ledningen och förpersonerna avslutades för många först år 2020. Förvaltningsdirektören slutförde en 
Specialyrkesexamen i företagsledning och kommundirektören slutförde en specialyrkesexamen inom 
produktutveckling. Även inom de andra branscherna slutförde utbildningar som var föremål för kollegial 
granskning.  
 
Man tog del i modellen för Unicefs Barnvänliga kommun även inom koncernförvaltningen.  
 
 
 
Förändringar i servicenätet och serviceproduktionen under bokslutsåret 
 
Automatisk ekonomirapportering togs i användning. Kimoböle konsthem och radhus såldes. Man 
försökte sälja tomter på auktion och två småhustomter såldes. 
 
 
Förverkligandet av verksamheten och anslag i förhållande till budgeten per resultatområde 
 
Revision  
BDO granskar administrationen och ekonomin under åren 2018–2021.   
Revisionsnämnden sammanträdde 7 gånger och behandlade 56 ärenden under år 
2020.   
 
Revisionsnämndens kostnader år 2020: 15 995 € 
  
Val  
Inga val ordnades under år 2020.   
 
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen sammanträdde 21 gånger och behandlade 196 ärenden under år 2020.  
  
Näringsverksamhet  
Inom näringsväsendet var man också tvungen att justera verksamheten på grund av både corona 
situationen och den ekonomiska situationen. En kommunikationsassistent anställdes inte, även om den 
fanns med i den ursprungliga budgeten. Näringssekreteraren och kommundirektören har skött dessa 
uppgifter, men i stor utsträckning har det inte varit möjligt på grund av brist på resurser. Det enda 
evenemanget som kunde anordnas i februari var Skottdagens frieri-evenemanget, som arrangerades som 
en inköpstjänst. I evenemanget deltog sex par som friade och mer än tre hundra deltagare. Jani Toivola 
var konferencier. Lokala företag deltog i arrangemangen för evenemanget, och paren fick omfattande 
produktpaket och kommunen lovade varje par en tomt till halva priset. Skottdagen fick god 
mediebevakning. 
 
Under våren sysselsattes näringssekreteraren av ett bidrag som beviljats av arbets- och näringsministeriet 
till enskilda företagare. Bidragsansökningar, beslutsfattande och betalning skedde via kommunen. Antalet 
inkomna ansökningar var betydligt lägre än den budget som tilldelats dem till arbets- och 
näringsministeriet. 31 ansökningar mottogs, 24 bidrag beviljades, 5 avvisades och 2 drogs tillbaka. 
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Tomtprocessen började ytterligare tydliggöras och en tomträknare utarbetades för hemsidorna, som dock 
inte kunde beställas i praktiken av besparingsskäl. Kontakt med entreprenörerna hölls virtuellt, och endast 
ett fåtal företagsbesök gjordes. Man visade dock företagen tomter och lediga lokaler alltid vid behov. Det 
kom fler förfrågningar än tidigare. Ett par större företag skulle ha velat överföra sin verksamhet till 
Lappträsk, men tyvärr mötte inte markområden och affärslokalerna företagens behov. Mycket arbete har 
lagts ned i kommunen för också aktivt kunna erbjuda lediga lokaler för privata parter. Att stärka den 
biocirkulära ekonomins ekosystem gjordes genom nätverkande och projekt. Lapp´sApp avslutades av 
besparingsskäl. 
 
Församlingens lokaler lämnades tomt och deras utveckling till ett s.k. kontorshotell inleddes. Den 
kommersiella lokalen på den gamla busstationen lämnades tom och en popup-lokal utformades av den. 
 
Styrgruppen Människo-orienterat boende, utveckling och näringsverksamhet sammanträdde två gånger.   
 
Corona situationen inverkade stort på företagarnas verksamhetsförutsättningar, och därför köptes 
ytterligare rådgivningstjänster av Posintra. Näringssekreterarens satsning har varit betydlig för att få 
näringsväsendets ärenden att framskrida och en god växelverkan med företagen har upprätthållits trots 
den svåra corona situationen.   
 
Kreativitet användes i marknadsföringen. Ett brev skrivet av kommundirektören vann gratis tv-tid på Alfa-
TV i en tävling som organiserats av Kunnallisalan Kehittämissäätiö. Radio Novas Unboxing-kampanj gavs 
en tomt som överläts av fullmäktige och man fick gott om medieuppmärksamhet. 
 
Kostnader för näringsverksamhet 2020: 56 244 euro 
 
Personaladministration  
Man satsade på arbetshälsan genom att erbjuda arbetstagarna Virike-sedlar. Genom att stödja motion 
och kultur uppmuntras personalen till mångsidiga intressen. När arbetstagaren själv får välja vad han 
eller hon ska utöva och var, ökar motivationen att sköta om den egna konditionen. Varje arbetstagare 
fick 15 sedlar á 5 euro. 
 
Från och med 1.6.2019 har löneräkningstjänsterna utkontrakterats till Sarastia Oy. Den deltidsanställda 
servicesekreteraren sade upp sig i september. Under resten av året utförde förvaltningsdirektören uppgifter 
relaterade till personalförvaltningen utöver sitt eget arbete, för trots flera försök lyckades man inte anställa 
en ny sekreterare för anställningsärenden. Under året etablerades användningen av det elektroniska 
löneförvaltningsprogrammet Populus och antagandet av en ny driftskultur.  
 
Man deltog inte i utbildningar pga. att man skulle spara pengar.   
 
Samarbetskommittén förhandlade om permitteringarna. Permitteringarna verkställdes i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut. Besparingarna inom koncernförvaltningen var totalt 14 472 euro.  
 
Teams-möten för hela personalen har ordnats ungefär en gång i månaden fr.o.m. våren 2020.   
 
En så kallad Ihku-agentutbildning har utvecklats i Lappträsk. Det är förändringsledning som ger 
färdigheter i ett människo-orienterat arbetssätt. Kunteko, som är kommun- och landskapssektorns 
arbetslivsutvecklingsprogram, tilldelade Lappträsk kommun ett kommunalt utvecklingspris för 
utbildningen av Ihku-agenter.   
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Ekonomiförvaltning 
Kommunen har sedan 2013 köpt ekonomiförvaltningstjänster av Sarastia Oy. Under 2020 har Sarastia 
inlett ett projekt för att implementera automatisk rapportering från 2021 och framåt. Den nya 
rapporteringsprocessen har krävt en exceptionellt stor arbetsinsats år 2020, och arbetet fortsätter ännu år 
2021. Samarbetet har varit nöjaktigt, förbättringar i systemet önskas. Utvecklingen av verksamheten 
fortsätter ännu.  
I tilläggsbudgeten för år 2020 reserverades 8 620 euro till att förnya rapporteringen. Ibruktagandet kostar 
kommunen totalt 28 723,50 euro under två års tid. Dessutom kostar underhållet 300 euro i månaden.  
 
 
IT-förvaltning 
De exceptionella omständigheterna som coronan skapat och de mer digitala och ökade distansförhållanden 
var kärnan inom ICT under hela året. 
 
Förändringar i driftsmiljön och strängare utvecklingskrav genom lagstiftning sysselsätter 
informationsförvaltningen i allt större omfattning. 
 
Kommundirektören är medlem i Tiera Smart City-styrgruppen.  
 
Beredskapsgruppen deltog i mars i TAISTO20-övningen som ordnades av Myndigheten för digitalisering 
och befolkningsdata och övade inför ett eventuellt säkerhetsintrång. Baserat på övningen beslutade man 
att ändra några av systemens driftsmetoder och säkerhet. 
 
Tjänster som stödjer sysselsättningen 
Kommunen sysselsatte år 2020 sammanlagt 6 personer som arbetade med lönestöd. Vi har också satsat på 
sysselsättningen i samarbete med andra aktörer t.ex. Hela Byns Arbetsrum, vars verksamhet avslutades 
under sommaren. Principen i kommunen har varit att arbetstagare med lönesubvention inte skiljs från 
annan personal utan alla är lika viktiga medlemmar i arbetsgemenskapen, och deras bidrag har blivit riktigt 
värdefullt för kommunen när arbetslösa har haft färdigheter som kommunens fasta personal inte har.  
Lönestödsarbetstagarnas arbetsuppgifter har även alltid anpassats med beaktande av personens egen 
kompetens och starka sidor, vilket innebär att man har kunnat definiera arbetsuppgifterna så att de stöder 
personens möjligheter att vidare sysselsättas. På det här sättet har både arbetsgivaren och arbetstagaren 
nytta av anställningen.  
 
Det var inte möjligt att anställa sommararbetare till kommunen under sommaren 2020 pga. 
begränsningarna som corona pandemin orsakade samt de rådande permitteringarna bland den ordinarie 
personalen.  
 
Sommarjobbsstöd (170 €) betalades för anställningen av tre sommarjobbare.   
 
Taitopaikkas mål är att snabbt få deltagarna på den öppna arbetsmarknaden. Taitopaikka har också 
fungerat som kommunens s.k. snabbinsats, dvs. hjälpt t.ex. vid mindre bygg- och städprojekt. År 2020 
nådde Taitopaikka ut till 24 personer av vilka 11 fick grepp om en fortsatt väg, t.ex. en provtid på en 
arbetsplats eller studieplats (4), eller sysselsattes på fria marknaden (7). Tyvärr var Taitopaikka tvungen att 
stänga i april pga. corona direktiv. Verksamheten startades på nytt i augusti. Utvecklingen av verksamheten 
fortsätter fortfarande och enligt uppgift från TE-byrån har responsen på verksamheten varit positiv.  
Utgifterna för Taitopaikka uppgick till 82 690 € och intäkterna till 470 € euro. Mörskom kommun beslutade 
år 2020 att inte längre köpa tjänsterna utan producerar dem själva. 
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I januari var kommunens betalningsandel av arbetsmarknadsstödet som betalades åt personer som varit 
arbetslösa i mer än 300 dagar 19 690 euro. I december var kommunens andel 26 850 euro. På 
årsnivå var kommunandelen av arbetsmarknadsstödet ungefär 267 758 euro (240 294 euro år 2019). 
Överskridningen på 51 758 euro beror på det snabbt försämrade läget med sysselsättningen under året.  
 
Nettokostnaderna för sysselsättningsverksamheten 2020: 366 492 € inklusive kommunandelen av 
arbetsmarknadsstödet 
Arbetshälsovård och samarbetsverksamhet 
Samarbetstjänsterna köps av Mehiläinen.   
Överskridningen på 12 820 € beror på den större användningen än planerat av arbetshälsovårdstjänster 
(corona tester och stödtjänster till orken inom arbetet).  
 
Samarbetskommittén har sammanträtt nio gånger under året. Samarbetet har fungerat bra.   
 
Miljöförvaltning 
Byggnadstillsynens tjänster har utvecklats så att byggnadsinspektören är anträffbar också i Lappträsk 
enligt behov. Det har knappt kommit någon negativ respons, dvs. man kan vara nöjd med Lovisa stads 
tjänster.  
 
Åtgärdstillstånd 2020 (beviljade) 10 st. (16 st. år 2019) 
Bygglov 2020 (beviljade) 26 st. (26 st. år 2019) 
Syneförrättningar 2020 94 st. (196 st. år 2019) OBS! Förrättningar under byggnadsprocessen har minskats 
år 2020.  
Tillstånd för miljöåtgärder 2020 1 st. (0 st. år 2019) 
Rivningstillstånd 2020 0 st. (2 st. år 2019) 
 
Man har haft en nära kontakt och dialog med miljöskyddet angående vissa projekt eller problemområden 
i Lappträsk 
 
Antalet inrättningar som förutsätter miljötillstånd och som ska registreras inom den ordinarie tillsynen 
uppgick 31.12.2020 till sammanlagt 28 st.  
 
Avtalet mellan Lovisa stad och Lappträsk om gemensamma byggnadstillsyn och miljöskydd 
trädde i kraft i början av år 2020. Ändringen medför ökade kostnader för Lappträsk, särskilt 
vad gäller miljöskyddet, men det är motiverat att ändra kostnadsfördelningen att bättre motsvara det 
aktuella läget.  
 
Nettokostnader för byggnadstillsyn 2020 sammanlagt: 27 433 € 
Kostnader för miljöskydd 2020 sammanlagt: 49 473 € 
 
Landsbygdsförvaltning 
Landsbygdstjänsterna för Lappträsk och hela östra Nyland har fr.o.m. början av 2013 lagstadgat skötts 
av samarbetsområdet där Lovisa stad fungerar som värdkommun. Landsbygdsväsendet betjänar i alla 
frågor i anknytning till landsbygdsförvaltningen och stödsystemen samt sköter även om avbytartjänsterna 
i Lappträsk kommun. Servicen har fungerat bra. 
 
Arrendekontrakten för kommunens åkermark har tecknats för perioden 2017–2021. Arrendeintäkterna 
uppgår i sin helhet till cirka 35 000 euro per år. 
 
Kostnader för landsbygdsförvaltning år 2019: 46 592 € 
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Bindande målsättningar för fullmäktige presenteras i styrkortet.  
 
De största budgetöverskridanden och underskridanden i branschen var följande: 
- Överskridning av arbetsmarknadsstödets kommuntillägg 51 758 euro 
- Inköp av tjänster (för utredningar samt advokattjänster som skaffades åt utvärderingsgruppen och 
balanseringen av ekonomin, översättningsarbeten och streamingar av fullmäktigemöten): överskridning 16 
513 euro  
-Överskridning inom näringsväsendet inklusive överskridning inom marknadsföringen (Ytterligare tjänster 
upphandlade av Posintra, corona blankett till hemsidorna): 18 974 euro 
- Kostnader för arbetshälsovård (corona tester, stöd för personalen att orka i sitt arbete) 12 000 euro 
- Den största ändringen inom intäkter var att projektintäkterna förblev under 46 000 euro, eftersom 
projektutgifterna inte utföll enligt budgeten för att man inte kunde utföra alla åtgärder pga. coronan.  
 
 
Projekt 
 

Projektets namn 

och tid 

Syftet med projektet och de 

viktigaste åtgärderna under BS-

året  

Helhetsbudgeten 

under hela 

projektet 

Kommunens 

finansieringsandel 

under hela 

projektet 

(uppdelat € och 

överföringar av 

arbetstid) 

Nettokostnad 

(inkomster-

utgifter) 

Resurssmart med 

människo-

orienterade 

metoder 

1.9.2019-

31.12.2021 

Att främja byggandet av 

bostadsområdet på Husulabacken 

genom att skapa en resurssmart 

verksamhetsmodell för 

gruppbyggande, samt utveckla nya 

resurssmarta produkter och tjänster 

till företagen på Lappträsk-området. 

Att främja hur känt Husulabacken är 

har man ordnat flera evenemang 

samt fotograferat och lanserat en 

marknadsföringsvideo. Utvecklingen 

av verksamhetsmodellen har inletts. 

Utvecklingen av produkter och 

tjänster har inletts med företag och 

kommuninvånarna har fått delta i 

utvecklingsprocessen.  

203 548 € 61 065 € 27 084 € 

Livskraft från 

biogas 

25.1.2019-

31.12.2021 

Att främja inledningen av 

biogasproduktion i Lappträsk genom 

att genomföra nödvändiga 

utredningar åt företagen som deltar i 

projektet om lönsamhet, teknologi 

och för biogasanläggningarnas 

verksamhetsmodellernas del, samt att 

kartlägga lämpliga samarbetspartners. 

Under år 2020 har man bl.a. utrett 

om flera olika alternativ till 

verksamhetsmodeller, grundat ett 

133 754,75 € 5 000 € 10 555 € 
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biogasföretag samt ansökt om 

understöd för trafikinfrastruktur.  

 
Biogasprojektets nettokostnader ser stora ut nu, då företagens egen finansieringsandel inte går hand i hand med utgifterna. 
Företagen har fakturerats i enlighet med avtalet som ingicks i början av projektet 2 029,24 € /företag = 12 175,44 € + 2 000 € 
för värmen. År 2021 kommer intäkterna att vara de samma, men kostnaderna blir avsevärt mindre. I praktiken kommer år 2021 
att gå på plus med ca 6 000 € för denna projektets del. 
 

Projektets namn 

och tid 

Syftet med projektet och de 

viktigaste åtgärderna under BS-

året  

Helhetsbudgeten 

under hela 

projektet 

Kommunens 

finansieringsandel 

under hela 

projektet 

(uppdelat € och 

överföringar av 

arbetstid) 

Nettokostnad 

(inkomster-

utgifter) 

Välmående 

utrymmen  

11/2017–10/2020 

• Fortsättningsplanen för 

övervåningen i biblioteket. 

• Flyttning av en Människo-

orienterad verksamhet till den 

virtuella världen 

• Avslutande evenemang 

• Rapportering 

274 000 € 55 000 € 11 824 € 

 
 
Projektet Välmående utrymmen är treårigt och påbörjades år 2018. Lappträsks delprojekt heter 
Traditionstalko och i projektet utvecklas den nya tidens talko för att öka deltagande och kunna utnyttja  
lokaler som står tomma. Inom Traditionstalkot sökte man en lösning för att avveckla passiviteten hos 
människor som är i en svagare position inom arbetsmarknaden och för att underlätta deras integration i 
samhället. År 2020 var projektets sista verksamhetsår.  
 
År 2020 uteslöts de flesta aktiviteterna på grund av corona: sysselsättningsfrämjande aktiviteter på plats, 
bokvän, väntjänster och besök på vårdhem kunde inte genomföras. I stället bestod aktiviteterna av: 
- Bokvän – hemleverans av böcker (3 regelbundna kunder) 
- Butikshjälp – hemleverans från butiken för över 70-åringar (7 kunder) 
- Torsdagstalko – Facebook live videon (videorna har tittats på i genomsnitt 346 gånger, allra flest gånger 
har man sett på videon om omplantering av växter 786 gånger) 
- Mat- och bakningsvideo (videorna hr tittats på i genomsnitt 299 gånger, allra flest gånger har man sett 
på videon med matlagningstips från skolelevernas matkasse 958 gånger) 
- Aktiveringsvideo för keldjur, vad du kan göra med/lära ditt keldjur (videorna tittats på i genomsnitt 192 
gånger) 
- Odla nyttoväxter och donera plantor till dagiset, Tallmogården och Gyllene Tiders Hem 
-Att plantera nyttoväxter i planteringslådor som är gemensamma för alla vid biblioteket 
23 kunder deltog i projektet år 2020.  
Totalt deltog 70 deltagare i projektet som hade skrivit under ESF:s anmälningsblankett (målsättningen 
uppfylldes). 
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Projektets avslutningsevenemang hölls 1–9 september 2021 på distans, Traditionstalkots dag var den 4 
september, där dokumentären Hela Byns Matta fick sin premiärvisning. Efter projektet har Bokvän-
verksamheten blivit en etablerad aktivitet.    
 
Projektet Open Agenda beviljades ett positivt beslut i slutet av året och inleds först år 2021, därmed 
rapporteras om projektet i översikterna för år 2021.  
 
 
Verkställande av kommunstrategin inom sektorn 
Kommunstrategin har främjats genom att säkra grundläggande tjänster på två språk i en snabbt föränderlig 
verksamhetsmiljö. Man har eftersträvat att stärka livskraften genom att använda lokala tjänster och stöda 
företagarna i vardagen. Deltagande har genomförts virtuellt på grund av corona pandemin. Dessutom har 
bioekonomiområdet utvecklats särskilt i projekt. När det gäller en Minnesvänlig tätort har man fört 
utvecklingen till praktiken.   
 
Banbrytande har uppnåtts genom att berätta om kommunens utveckling under följande evenemang:  
Gemensamma målsättningar i utvecklingen av Nylands landsbygd – landsbygdsstrategin i Nyland 2027 
(Livskraftig utveckling av kommunen), Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:s Alla Hjärtansdags utbildning i 
Jyväskylä (minnesvänlig kommun), Skogscentralen Skogsbrukets vinterdagar -evenemanget (om 
kommunens roll och möjligheter inom klimatarbete), Projektets Uudistuvat elinvoimataajamat 
avslutningsseminarium – temat var människo-orienterad kommun och uppbyggandet av livskraften i en 
liten kommun, fullmäktigeseminarium i Vaala kommun (Lappträskhus), Hiilineutraaliudesta kilpailuetua 
Novagos evenemang (kolneutral kommun), Kirkonkylän koulus lektion åk 5 i samhällskunskap (vad är en 
kommun och hur fungerar den). 
 
Kommundirektören deltog också i uppföljningsgruppen för projektet Statsrådets Lägesbild på 
Finansministeriets begäran samt i Sitras utvecklingsgrupp Framtidens förnyare samt i Skogscentralens 
Klimatsmart skogsägarestyrgrupp. Genom grupperna är det möjligt att få aktuell utvecklingsinformation 
till Lappträsk.  
 
Statistik över de viktigaste verksamheterna 
 

Verksamhetens 
efterfrågan och 
omfattning  

BS 17 BS 18 BS 19 BS 20 

Fullmäktiges 
sammanträden 

8 7 9 11 

Fullmäktiges 
seminarier och 
aftonskolor 

4 4 3 2 

Revisionsnämn-
dens möten 

8 8 7 7 

Kommunstyrel-
sens möten 

21 19 17 21 
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Utfallet av personalplanen 
 
Ordinarie personal 
 

 BS 18 BS 19 BU 20 BS 20 

Koncernförvalt-
ning  

1 1 1 1 

Näringslivstjäns-
ter 

 0,6 0,6 0,42 

Förvaltnings-
tjänster 

1,5 1,5 1,5 1,75 

Kontorstjänster  5,7 5,7 5,7 4,66 

Tjänster som 
stödjer 
sysselsättningen 

1,5 1,5 1,5 1,5 

Branschen totalt 9,7 10,3 10,3 9,33 

 
 
Personal inom projekten samt övrig tillfälligt anställd personal 
 

Kommunkoncernen BS 18 BS 19 BU 20 BS 20 

Täytyy-projekt 1    

Resurssmarta 
Lappträsk  

1    

Välmående 
utrymmen  

 2 1,58 1,58 

Livskraft från biogas  0,22 0,4 0,4 

Resurssmart med 
människo-
orienterade metoder 

 0,2 1,1 1,13 

Branschen totalt 2 4,42 3,08 3,08 
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RESULTATRÄKNING 

RESULTATDELENS  UTFALLSJÄMFÖRELSE 1-12/2020 
 

 
10 LEDANDET AV KOMMUNEN Ursprunglig 

budget 

Budget-

ändringar 
Budgeten 

efter 
ändringar 

Utfall 

1-12 / 2020 

Avvikelse Utfall % 

VERKSAMHETSINTÄKTER 
   

  
  

 
FÖRSÄLJNINGSVINST 31 450 0 31 450 26 616 -4 834 84,6% 

 
INTÄKTER FÖR AVGIFTER 1 000 0 1 000 6 061 5 061 606,1% 

 
UNDERSTÖD OCH BIDRAG 277 591 -6 622 270 969 227 536 -43 433 84,0% 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 53 086 25 000 78 086 60 566 -17 520 77,6% 

363 127 18 378 381 505 320 780 -60 725 84,1% 
        

  
  

VERKSAMHETSUTGIFTER 
   

  
  

 
PERSONALKOSTNADER -858 585 55 617 -802 968 -736 585 66 383 91,7% 

  
LÖNER OCH ARVODEN -673 548 47 437 -626 111 -566 189 59 922 90,4% 

  
PERSONALBIKOSTNADER -185 037 8 180 -176 857 -170 396 6 461 96,3% 

   
PENSIONSAVGIFTER -159 610 6 627 -152 983 -147 776 5 207 96,6% 

   
ÖVRIGA 

PERSONALBIKOSTNADER 

-25 427 1 553 -23 874 -22 621 1 253 94,8% 

 
KÖP AV TJÄNSTER -600 299 -46 620 -646 919 -663 432 -16 513 102,6% 

 
MATERIAL, FÖRNÖDENH. OCH 

VAROR 

-19 121 0 -19 121 -21 232 -2 111 111,0% 

 
UNDERSTÖD -222 600 0 -222 600 -270 401 -47 801 121,5% 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSUTGIFTER -55 531 0 -55 531 -52 980 2 551 95,4% 

VERKSAMHETSUTGIFTER TOTALT -1 756 136 8 997 -1 747 
139 

-1 744 630 2 509 99,9% 

        
  

  

VERKSAMHETSBIDRAG -1 393 009 27 375 -1 365 
634 

-1 423 850 -58 216 104,3% 

        
  

  

             

             

             

             

INTERNA POSTER         

 
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 

   4 966 4 966  

 
ÖVRIGA V ERKSAMHETSINTÄKTER 

357 661 0 357 661 415 610 57 949 116,2 % 

 
KÖP AV TJÄNSTER 

-27 730 0 -27 730 -44 726 -16 996 161,3 % 

 

MATERIAL, FÖRNÖDENH. OCH 
VAROR -2 650 0 -2 650 -3 865 -1 215 145,8 % 

 ÖVRIGA VERKSAMHETSUTGIFTER  -71 176 0 -71 176 -43 764 27 412 61,5 % 

             

EXTERNA OCH INTERNA POSTER TOTALT  -1 136 904 27 375 -1 109 529 -1 095 629 13 900 98,7 % 
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STYRKORT / KONCERNFÖRVALTNINGEN 

KRITISK 
FRAMGÅNGSFAKTOR  

MÅLSÄTTNINGAR ÅTGÄRDER MÄTARE /  
UTFALL 

LIVSCYKELSTJÄNSTER 
– Vi är med i livets alla skeden 

Vi möjliggör bastjänster av god 
kvalitet  
 
 
 
Vi garanterar en självständig 
kommuns smidiga 
verksamhetskultur  
 

Den första prototypen av en 
människo-orienterad kommun 
färdig 2020 och Lappträsk är 
känt som en föregångare inom 
kommunbranschen. 
 
 
 
Hinderfria hemsidor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att utveckla en 
människoorienterad 
verksamhetsmodell, förankra 
den och göra den till modell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mätare för 
människoorientering 
utvecklas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utveckla en minnesvänlig 
tätort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mätare: Hela kommunens 
personal utbildas att veta hur 
en människoorienterad kommun 
fungerar och var och en kan 
tillämpa dessa kunskaper på sina 
egna uppgifter. Personalens 
tillfredsställelse är god eller 
utomordentlig. 
 
Kommundirektörens strategi-
arbetsverkstäder för hela 
personalen hölls under början av 
året. Verkstaden som planerades 
till hösten inhiberades pga. 
corona.  
 
Man har inlett regelbundna 
teams-möten som är öppna för 
hela personalen, i vilken man går 
igenom corona situationen och 
aktuella ärenden, även i 
samband med ekonomin och 
strategin.  
 
Man kunde inte genomföra en 
belåtenhetsenkät pga. 
resursbrist.  
Enkäter genomförs år 2021 i 
samband med utarbetningen av 
strategin 2021.  
 
Mätare: Mätt med mätarna för 
en 
människoorienterad kommun 
fungerar den 
människoorienterade 
kommunen. 
  
Det skulle utvecklas mätare i 
samband med Hållbar stad  
-helheten utgående ur Mayors 
indicators -mätare, men det 
fanns helt enkelt inte tid till det.  
Lappträsk bjöds med som 
sakkunnig till HYVIS-projektet 
som utvecklar 
välfärdsindikatorer till 
kommuner (inga kostnader).  
Det är meningen att HYVIS-
mätaren blir färdig under våren 
2021. Denna fungerar som 
mätare för den människo-
orienterade kommunen.  
 
Mätare: Den minnesvänliga 
tätorten färdig 2023.  
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Vi utvecklar nya hinderfria, 
människo-orienterade och 
gemensamma hemsidor som 
betjänar kommuninvånare i 
alla åldrar. 

Den noggranna planeringen och 
investeringarna är hos tekniska 
väsendet. Koncernförvaltningen 
stöder dessa.  
Koncernförvaltningen deltog i 
utarbetningen av det 
minnesvänliga centrumets 
skyltning som gjordes av det 
tekniska väsendet. Man ansökte 
och fick finansiering till 
projektet Minnesvänlig 
belysning.  
 
Målsättningen har varit att 
Lappträsk blir bättre känt. Det 
ökade invånarantalet berättar 
om detta till en viss del.  I 
kommunen uppföljs 
medieuppmärksamhet med hjälp 
av en extern tjänst. 
Serviceproducenten byttes ut till 
en billigare producent år 2020. 
Resultaten är inte lika 
omfattande i den nya tjänsten. 
Lappträsk har funnits i tryckta 
medier 1 016 gånger och det 
finns 2 079 träffar i sociala 
medier, baserat på en rapport av 
Meltwater. Det här är inte alls 
alla träffar i media år 2020.   
 
7 artiklar publicerades i Ihku-
bloggen (1–12/2020) 
 
När en kommunikationsassistent 
inte anställdes i kommunen av 
besparingsskäl var det inte 
möjligt att genomföra 
kommunikations- och 
marknadsföringsåtgärder som 
planerat. Det mesta av arbetet 
gjordes inom corona 
informeringen. Skottdagens 
frieri-evenemangen 
genomfördes som en 
inköpstjänst. En unboxing-
kampanj genomfördes med 
Radio Nova, som fick mycket 
publicitet med en liten satsning. 
Tomtvideon gjord av Radio 
Nova i Lappträsk har tittats på 
78 700 gånger och unboxing-
videon har tittats på 26 500 
gånger. Båda hör till Radio 
Novan iltapäivä- programmets 
mest populära videoklipp.  
 
Hemsidorna förnyades år 2019. 
I år kunde vi inte av ekonomiska 
skäl göra några större ändringar. 
En egen sida lades till för corona 
informering.  
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LIVSKRAFTSTJÄNSTER 
– Vi förstärker livskraften i området 

Vi hjälper företagsverksamheten att 
komma i gång och stöder företagare 
i vardagen  
 
Vi erbjuder olika boendealternativ 
 
Vi använder närtjänster, stöder 
närarbete och avnjuter närmat 

En klar process för 
tomtförsäljning och lediga 
lokaler, utvidgning och 
marknadsföring av ekosystemet 
med cirkulär bioekonomi 
 
Lappträsk är känt för sin 
företagarvänlighet och sin 
cirkulära bioekonomi. 

Tomtförsäljningsprocessen i 
skick, en egen webbsajt för 
den cirkulära bioekonomin, 
ett kontinuerligt smidigt 
lågtröskelsamarbete med 
företagarna. 

Mätare: Nettoantalet företag 
ökar: Målsättningen lyckades.  
325 företag 12/2020 (302 
12/2019). 
 
 
Mätare: 
Samfundsskatteintäkterna ökar 
Samfundsskatteintäkterna 
sjunker något pga. corona-
pandemin. En ändring på 10 % 
av andelen samfundsskatter 
gjorde att budgeten kunde bli 
kvar på samma nivå. 
 
Mätare: Företagsenkätens 
resultat goda 
eller utomordentliga 
Enkäten har inte genomförts 
pga. ekonomiska skäl, verkställs 
2021.   
 
Mätare: Kommunens 
arbetslöshetsgrad 
hålls under 9,0 procent och 
sysselsättningen förbättras.    
Arbetslöshetsgraden 12/2020 
14,7% (12/2019 8,4%). Då 
målsättningarna uppställdes 
kunde man inte förutspå corona 
pandemin och att 
sysselsättningen försämras 
kraftigt och att vi måste hålla 
Taitopaikka stängt. Nu har läget 
förbättrats.  
 
En hemsida för 
biocirkulärekonomin 
utvecklades och en tomträknare 
utvecklades, men fördes inte 
vidare till slut pga. ekonomiska 
skäl.  
Samarbete har genomförts med 
företagare på distans.   
Näringsväsendet sysselsattes på 
våren av Arbets- och 
Näringsministeriets ansökningar 
och beviljanden av stöd för 
enskilda företagare som sköttes i 
sin helhet av kommunen.  

GEMENSKAP OCH NÄTVERK  
– Vi inbjuder organisationer och frivilliga att delta i vår serviceproduktion 

Vi möjliggör byarnas verksamhet 
som hälsofrämjare 
 
Vi skapar nätverk för nuvarande 
och nya invånare och fritidsboende i 
kommunen  
 
Vi stödjer bra idéer och 
frivilligarbete med understöd som 
kan beviljas enkelt 

Samfundet deltar i planeringen 
och produktionen av tjänsterna 
utgående från sina egna behov.  
 
Man stöder möjligheterna till 
deltagande och möjliggör tredje 
och fjärde sektorns verksamhet 
för att öka kommuninvånarnas 
välbefinnande 

Man beviljar 
människoorienterad kommun 
och Goda Byar -bidrag  
 
Vi ordnar lokaler för 
verksamhet 
 
 
 
 
 

Mätare: Antalet beviljade 
understöd: 
IHKU-understöd och Goda 
byar-understöd har inte beviljats 
av ekonomiska orsaker.  
Nya lokaler har inte begärts. 
Hela byns arbetsrum, 
Kammaren och konditionssalen 
i Porlom har inte varit i 
användning på våren och 
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Man deltar i samarbetet med 
utbildningsanstalterna. 

sommaren pga. corona-
pandemin.  
Hela Byns Arbetsrum har tagits i 
användning av 
undervisningstjänsterna och 
HBA har avslutat sin 
verksamhet i augusti.  
 
Man har gett intervjuer till 
studeranden i samband med 
avhandlingar. För övrigt inget 
samarbete med 
koncernförvaltningen.  
 

DELTAGANDE OCH PÅVERKAN   
– Vi erbjuder möjlighet att enkelt delta i och påverka gemensamma ärenden  

Det är lätt att få kontakt med oss och 
aktörerna är kända 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi använder ett lättförstått språk på 
både finska och svenska.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi betjänar våra kunder smidigt 
på båda inhemska språken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi ordnar undervisning i det 
svenska språket till 
personalen.  

Målsättningen var att 
öppethållningstiderna skulle 
förbli oförändrade och att man 
ökar på möjligheterna för 
elektroniska tjänster (t.ex. i form 
av en chat) 
 
Kommunkansliet var med 
början 8/2020 öppet må-to, 
stängt fredagar. Chatten har inte 
tagits i bruk. Fullmäktiges möten 
har streamats pga. coronan.   
 
Ingen kurs i det svenska språket 
år 2020.  
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2.2 Grundtrygghetstjänster 
 

GRUNDTRYGGHETSTJÄNSTER   

Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare: 

Välfärdsdirektören (grundtryggheten) 

 

Uppgiftsområden och resultatenheter  

  Grundtrygghetssektionen 

  Äldreomsorg 

  Grundtrygghets- och socialtjänster 

  Primärhälsovård 

  Specialsjukvård 

  

Verksamhetsidé: Grundtrygghetssektionens uppgift är att främja invånarnas välmående 

genom att tillhandahålla människoorienterade och högklassiga tjänster inom 

social- och hälsovården. Målet är att öka kommuninvånarnas välmående, 

hälsa och funktionsförmåga samt förebygga sjukdomar och marginalisering 

samt stärka gemenskapen. Verksamhetens tyngdpunkter är förebyggande 

tjänster, tillhandahållande av tjänster inom utsatt tid samt fungerande 

servicekedjor.   

 

Budgetutfallet inom uppgiftsområdet på bindande nivå mot fullmäktige 

GRUNDTRYGGHET
-EN 

BS 2019 BU 2020 
inkl. ändringar 

BS 2020 Utfalls% 

Intäkter 576 935 597 762 688 383 115,2 % 

Utgifter -10 176 931 -10 347 483 -9 925 647 95,9 % 

Verksamhetsbidrag -9 599 996 -9 749 721 -9 237 264 94,7 % 

 

 

Allmän översikt 

Grundtryggheten är den största sektorn i Lappträsk och en viktig del av det kommunala välfärdssystemet. 

Året 2020 visade sig vara ett mycket exceptionellt år på grund av corona epidemin. Detta hade en stor 

inverkan på organiseringen av tjänster även i Lappträsk och inom grundtryggheten. Det var utmanande 

att förutspå kostnaderna på grund av de förändringar som orsakades av corona epidemin. I kölvattnet av 

pandemin instruerades cheferna för sektorerna att acceptera endast de allra nödvändigaste kostnaderna 

och att fokusera bara på viktiga bastjänster och fördela medel till dem. Grundtrygghetssektionen 

behandlade den 29.4.2020 budgeten för år 2020 på nytt och den godkändes av fullmäktige i juni 2020. 

Ännu då beräknades nettokostnadsökningen för grundtryggheten att öka med ca cirka 234 000 €. På grund 
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av corona pandemin har många verksamheter under 2020 varit tvungna att minskas och icke-brådskande 

verksamhet har körts ned, vilket återspeglas som kostnadsbesparingar inom grundtryggheten.  

Grundtryggheten underskred sin budget med 5,3 % (512 457 euro). Underskridningen skedde bl.a. inom 

kostnaderna för specialvård, äldreomsorg samt grundtrygghets- och socialtjänster. 

Kostnadsunderskridningen var ytterst exceptionell och orsakades huvudsakligen av vårdskulden som 

uppstått pga. corona pandemin. Vårdskulden kommer att bilda kostnader de kommande åren när corona 

pandemin äntligen lättar.   

Förberedelserna för östra Nylands välfärdsområde som är relaterade till reformen av social- och 

hälsovårdstjänster och reformen av räddningsväsendet inleddes 2020 och kommer att fortsätta 2021–

2022 i syfte att överföra social- och hälsovårdstjänsterna och finansieringen till välfärdsområdena i 

början av 2023. 

 

Verksamhetsmiljön och dess förändringar 

Coronapandemin hade en betydande inverkan på branschens tjänster under hela året. På grund av 

pandemin minskades t.ex. tjänsterna för de äldre från mars 2020, då dagverksamheten för de äldres 

aktiviteter och möjligheten att äta middag i dagcentret avbröts. Tallmogården och Mehiläinen Lapinjärvi 

Oy: s äldreboendeenheter lyckades undvika corona infektioner under hela året. Det rådde besöksförbud i 

enheterna från mars till augusti. Möten med familj och närstående möjliggjordes utomhus och i mötesrum. 

Under corona pandemin på våren, i samarbete med bildningsväsendet, lanserades en uppringningstjänst 

till invånare över 70 år i syfte att kartlägga ett eventuellt behov av hjälp till äldre under corona pandemin 

och att ge information om tjänster. Under våren och sommaren 2020 arrangerades dessutom butikshjälp 

för över 70-åringar i samarbete med projektet Traditionstalko och lokala taxientreprenörer. 

Den första fasen av reformen av lagen om äldrevårdstjänster trädde i kraft den 1 oktober 2020. Ändringen 

av lagen om minimidimensioneringen inom det effektiverade serviceboendet och långvarig anstaltsvård 

för äldre blev gradvis uppfylld från och med den 1 januari 2020, så att den 1 oktober 2020 bör 

dimensioneringen vara minst 0,5 anställda per klient. Till lagen om äldreomsorg lades också till definitioner 

om direkt och indirekt arbete samt om personer som indirekt deltar i klientarbetet.  Vid beräkningen av 

personaldimension tas endast personal som utför direkt klientarbete i beaktande. En indirekt resurs måste 

avsättas för indirekt arbete. Dessutom har lagen också lagt till bestämmelser om RAI-bedömningsverktyg 

som används för att bedöma en äldres funktionsförmåga och behov av tjänster. Kommunerna måste börja 

använda RAI-systemet senast 1.4.2023. 

I samarbete med kommunerna i Östra Nyland lanserades förberedelsen av det gemensamma regionala 

programmet för tillgänglighet och framkomlighet för Östra Nyland under hösten 2020. Medlemmarna i 

arbetsgruppen som förberedde programmet var representanter från kommunernas äldre- och 

handikappråd samt representanter från kommunernas olika branscher och resultatenheter.  
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Förändringar i servicenätet och serviceproduktionen under bokslutsåret 

På våren 2020 inleddes byggnadsarbetet av Lappträsk kommuns och Mehiläinens samföretag Mehiläinen 

Lapinjärvi Oy:s effektiverade serviceboendets utvidgningsdel. Enligt den ursprungliga planen var det 

meningen att man skulle avstå från Tallmogårdens verksamhet och anstaltsvård senast i slutet av år 2020 

när den nya utbyggnaden hade blivit färdig. Utvidgningsdelen blev färdig under slutet av år 2020, men 

invånarna och personalen kunde inte förflyttas till samföretaget ännu under år 2020. Med ändringsarbeten 

som planerats till enheten för det effektiverade serviceboendet fick dagverksamheten också nya 

fungerande lokaler samt lokaler för en ny konditionssal. Målsättningen var att säkra de äldre invånarna 

trygga och trevliga lokaler som möjliggör moderna och människo-orienterade tjänster för de äldre.  

Hemsjukhusets verksamhet övergick den 1.4.2020 till det regionala hemsjukhuset för Östra Nyland under 

HNS.   

Projekt 

År 2020 inleddes två projekt som syftade på social- och hälsovårdsreformen i Östra Nyland: Framtidens 

social- och hälsocentral samt projektet Strukturreformen. Hela projekten, som finansieras med understöd 

från staten, planerades i samarbete med kommunerna i området. Det framtida social- och 

hälsocentralprojektet kommer att fokusera på utveckling av kommunala bastjänster med hänsyn till det 

regionala perspektivet. Projektet Strukturreformen kommer att lägga grunden för regional organisation 

om SOTE-reformen framskrider enligt den föreslagna tidtabellen. Omstruktureringsprojektet kommer 

också att utveckla informationshantering och elektroniska tjänster. Arbetsgrupperna inledde sitt arbete 

under hösten.  

Projektet 

namns och 

projekt-tid 

Syftet med projektet och 

de viktigaste åtgärderna 

under BS-året. 

Helhetsbudgeten 

under hela projekt-

tiden  

Kommunens egen 

finansieringsandel 

under hela projekt-

tiden (uppdelat i € 

och överföring av 

arbetstid) 

Nettokostnad år 

2020 (intäkter-

utgifter) 

ITUA sote-

strukturer, 

strukturreform 

1.1.2020 – 

31.12.2021 

Utvecklingsobjektiven inom 

projektet: 

Regional organisation, 

ledarskap genom 

information, förnyelse av 

operativa processer genom 

elektroniska tjänster, HUS - 

kontrollutveckling 

1 850 000 € + 20 % 

egen finansierings-

andel € 

egen finansieringsandel 

20 % av de totala 

kostnaderna 

(huvudsakligen som 

överföring av arbetstid) 

Kostnader 2 012 € 

egen 

finansieringsandel 

20 % dvs. 402,40 € 

Ansökt om statligt 

bidrag om 1 609,60 

€ 

Framtidens 

social- och 

hälsocentral – 

ITUA yhdessä 

tekemisestä 

1.1.2020 – 

31.12.2022 

Utvecklingsobjektiven inom 

projektet: 

Klienthandledning och 

rådgivning, socialtjänster, 

hälsovårdstjänster, 

mentalvårds- och 

rusmedelstjänster, tjänster 

för barn och familjer 

999 500 € ingen egen 

finansieringsandel 

Kostnader 1009, 72 

€ 

Ansökt om statligt 

bidrag om 1009,72 

€ 
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Verksamhet och anslag per resultatområde  

Grundtrygghetssektionen  

Verksamhetsbidraget av förvaltningen av social- och hälsovårdstjänster underskreds med 3 636 euro. De 

förtroendevaldas mötesarvoden halverades fr.o.m. 1.6.2020. Grundtrygghetssektionen sammanträdde 10 

gånger under år 2020. På mötena behandlades 60 ärenden. År 2020 fattades 214 tjänsteinnehavarbeslut. 

Lappträsk kommun hade två representanter i grundtrygghetsnämnden i Lovisa.  Chefen inom 

äldreomsorgen fungerade vid sidan om sin egen tjänst som ställföreträdare för välfärdsdirektören år 2020. 

Välfärdsdirektören var permitterad mellan 16.6. – 29.6.2020 totalt 14 dagar. 

Äldreomsorgen 

Målsättningen för äldreomsorgen i Lappträsk kommun är att främja de äldres välmående och hälsa samt 

möjlighet att så länge som möjligt bo självständigt i olika boende- och vårdmiljöer.  Då den äldre 

befolkningen växer behövs serviceformer som stöder de äldres möjligheter att bo hemma.  

Tyngdpunktsområden är utvecklingen av förebyggande och rehabiliterande verksamhet samt användning 

av hälsoteknik. År 2020 togs RAI utvärderingssystemet i bruk inom hemvården.  

Budgeten för äldreomsorgen underskreds med 5,3 % (115 854 €). Verksamhetskostnaderna underskreds 

inom personalkostnader med 42 591 euro samt inom hyror för fastigheter och rum med 42 892 euro. 

Underskridningen av personalkostnader orsakades av att det inte fanns ett behov för utomstående 

personal i Tallmogården, utan som vikarier och tilläggsresurser användes personal som permitterats inom 

bildningsväsendet och centralförvaltningen. Permitteringar kunde inte genomföras i Tallmogården, 

eftersom den lagstadgade personaldimensioneringen förutsätter ett visst antal personal. Å andra sidan 

kunde man genom andra personalarrangemang göra betydande besparingar. Tallmogårdens personal 

kunde bra hålla sina ackumulerade semesterdagar innan förflyttningen till samföretaget. Besparingarna från 

semesterersättningarna var ca 23 000 euro. Underskridningen av verksamhetskostnader för hyra av 

byggnader och rum orsakades av att Onni-hemmets hyreskostnader uteblev fr.o.m. april 2020. 

Driftskostnaderna för äldrevården överskred budgeten med 49 502 euro för inköp av tjänster, främst på 

grund av t.ex. betalning av hemkommunersättningar till andra kommuner. Verksamhetsintäkterna från 

äldrevården uppgick till 81 733 euro mer än beräknat. Överskottet av premieinkomsten berodde t.ex. på 

att kostnaderna för hemservice för veteraner såväl som förbättrade bostadstjänster återbetalades helt från 

veteranernas budget. Överskridningen av avgiftsintäkterna berodde bl.a. på att tjänsterna som 

producerades hemma hos veteranerna samt kostnaderna för det effektiverade serviceboendet ersattes i sin 

helhet från anslaget för veteraner.   

För hemtjänsternas del (hemvård, effektiverat serviceboende, dagverksamhet) underskreds 

verksamhetskostnaderna med 44 557 euro. Underskridningen av verksamhethetskostnader berodde 

huvudsakligen på att dagverksamheten blev på paus under våren 2020 pga. corona pandemin. 

Verksamhetsintäkterna överskred budgeten med 48 553 euro. Överskridningen beror på att intäkterna från 

klientavgifter blev större än beräknat. Det gick inte att helt avstå från anstaltsvård ännu år 2020 pga. 

tidtabellen för byggandet av det nya effektiverade boendet, utan Tallmogårdens verksamhet fortsatte som 

kommunens verksamhet till slutet av år 2020.  Åldringshemmet Tallmogårdens verksamhetsbidrag 

underskred budgeten med 58 165 euro. Underskridningen skedde huvudsakligen för personalkostnadernas 

del. Inom de privata vårdenheterna fanns 16 klienter år 2020. Verksamhetsbidraget överskred budgeten 

med 28 870 euro. Överskridningen berodde på ändringar av servicebehov.   
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Anslag som reserverats för närståendevård underskred budgeten med 5 774 euro. Det fanns 21 st. över 

65-åringar som vårdades av närstående år 2020. 7 avtal om stöd för närstående tog slut år 2020.  

 

Grundtrygghets- och socialtjänster  

Grundtrygghets- och socialtjänsterna består av kostnader från Lovisa stad och Lappträsk kommuns 

samarbetsområde (tjänster för barn och unga, tjänster för människor i arbetsför ålder). Dessutom hör till 

den här resultatenheten kostnaderna från specialomsorgen. Specialomsorgens tjänster (tjänster för 

handikappade och utvecklingsstörda samt familjevård) produceras av Eteva och Kårkulla samkommuner 

samt stiftelsen Rinnekoti.  

Enligt Lovisa stads utjämningskalkyl 2020 för samarbetsområdet överskreds budgeten för 

samarbetsområdet med 28 911 euro. Kostnadsökningen skedde bl.a. inom slutenvård för barnskydd 122 

635 euro, bostadstjänster för psykisk hälsa 41 861 euro och bostadstjänster för missbrukare av rusmedel 

25 054 euro. Kostnaderna minskade t.ex. inom bostadstjänster för funktionshindrade 109 379 euro samt 

totalt 56 388 euro i familjevård inom barnskyddet och familjerehabilitering. Kostnaden för 

barnrådgivningen minskade med cirka 9 800 euro. Det var färre besök på barnrådgivningen än året innan, 

vilket berodde på ett minskat antal barn i rådgivningsåldern. Enligt bedömningen från samarbetsområdet 

kommer det inte att finnas några betydande vårdskulder i tjänster för barn och ungdomar för år 2020. I 

tjänster för människor i arbetsför ålder minskade kostnaderna för öppenvårdsrehabiliteringstjänster med 

cirka 11 200 euro. Detta berodde på att sjukgymnastikaktiviteten avbröts våren 2020. 

Dessutom sänktes kostnaderna bl.a. inom Specialomsorgen (Eteva, Kårkulla), verksamhetskostnaderna 

underskreds med 49 776 euro. Rinnekotis verksamhetskostnader överskred budgeten med 8 144 €. 

Ändringarna inom kostnaderna för specialomsorgen berodde på klienternas ändrade servicebehov.  

 

Primärhälsovård 

Kostnaderna för primärvården består av kostnaderna för primärvården i Lovisa och Lappträsk 

samarbetsområde (miljöhälsovård, mottagningstjänster, vårdcentral, tandvård, öppen rehabilitering). 

Kostnaderna ökade, t.ex. läkarmottagningstjänsterna ökade med 24 399 euro. Detta berodde på att 

intäkterna från läkarmottagningens klientavgifter inte ackumulerades enligt beräkningar. Dessutom, på 

grund av pandemin, minskade de elektiva operationerna under våren, vilket också bidrog till att 

klientavgifterna inte ackumulerades. Kostnaden för akutsjukvård ökade med 98 808 euro. Akutbesöken 

ökade betydligt 2020 på grund av corona pandemin. Dessutom har alla prover och undersökningar 

relaterade till corona registrerats under akutmottagningen, vilket resulterade i att kostnaderna för 

akutmottagningen var betydligt högre än förväntat. Avdelningskostnaderna för vårdcentralen ökade med 

cirka 16 770 euro. Antalet dygn på avdelningsvård var 691 i Lappträsk, vilket är 358 färre än 2019. 

Kostnaderna för munhälsovård (tandläkare och munhygienistmottagning) ökade med cirka 15 450 euro. 

Det var totalt 1 356 besök, vilket är 497 färre än under 2019. Våren 2020 avbröts den elektiva verksamheten 

inom tandhälsovården på grund av pandemin och endast akuta besvär behandlades, dvs. antalet besök 

minskade. Detta har skapat en vårdskuld som inte återvanns under 2020. Samarbetsområdet arrangerar 
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också sjukvårdstjänster för hemvården, det effektiverade serviceboendet och anstaltsboendet för de äldre 

som inköpstjänst från Terveystalo Oy. Kostnaden för läkartjänster för äldre ökade med 10 061 euro. 

 

Specialsjukvård 

Under 2020 gjorde Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt inga normala utjämningsfaktureringar på 

grund av corona situationen, utan justeringarna gjordes först i slutet av räkenskapsåret. HUS 

rörelsekostnader underskred budgeten med 285 144 euro. Återbetalningarna till kommunen uppgick till 

398 764 euro. 

HUS beslöt att föreslå att hela underskottet för 2020 ska täckas i bokslutet för 2020. De kostnader som 

bildade underskottet för räkenskapsåret 2020 uppkom t.ex. genom kostnaderna för att distribuera Apotti 

Patientinformationssystemet, behandling av covid-19 patienter och avstängning av elektivaktivitet. 

Tilläggsavgiften som fakturerades Lappträsk kommun i enlighet med serviceanvändningen år 2020 

uppgick till 131 507 euro. 

 

Verkställande av kommunstrategin inom sektorn  

Inom grundtrygghetssektorn har ansträngningar gjorts för att främja kommuninvånarnas välbefinnande 

genom att organisera människo-orienterade och högkvalitativa social- och hälsovårdstjänster. Syftet är att 

öka välbefinnande, hälsa och funktionell förmåga hos kommuninvånarna samt att förebygga sjukdom och 

marginalisering och stärka delaktigheten i samhället. Fokus i verksamheten har legat på tillgänglighet av 

tjänster och smidiga servicekedjor. Målet med tjänster för äldre har varit att främja de äldres välbefinnande 

och hälsa och att stödja de äldres möjligheter att leva självständigt och meningsfullt i olika boendemiljöer. 

I och med corona pandemin försökte man utveckla alternativa tjänster för äldre. Våren 2020 ökade 

butikshjälpen för personer över 70 år i samarbete med kommunens taxiföretagare. För att kartlägga de 

äldres situation och behovet av hjälp inleddes dessutom i samarbete med bildningssektorn en tjänst där 

alla personer över 70 år som bor hemma i kommunen ringdes upp. Ledningsgruppen för den människo-

orienterade äldreomsorgen sammanträdde den 11 februari 2020. Under mötet diskuterades kriterierna för 

beviljande av kommunala bostadstjänster, hemtjänster och närståendevård. Dessutom tillsattes en 

tväradministrativ arbetsgrupp i kommunen för att utarbeta en plan för att stödja den äldre befolkningens 

välbefinnande. Planen slutfördes dock ännu inte under 2020. En ansökan om hälsofrämjande bidrag för 

att inleda ett uppsökande äldrevårdsarbete lämnades in den 31.8.2020. Tyvärr mottogs inget positivt beslut 

för ansökan. 

Coronapandemin förde med sig utmaningar med att förverkliga gemenskapen. På grund av corona 

pandemin, har det t.ex. har inte varit möjligt att ordna besök på vårdenheterna. Under våren och sommaren 

rekommenderades att personer över 70 år försätter sig i karantänliknande förhållanden. Detta betydde t.ex. 

att Kammare-aktiviteten, som är öppen för alla invånare, avbröts. Samarbete t.ex. med 

småbarnspedagogiken var inte heller möjlig att genomföra i samma utsträckning som tidigare. Samarbetet 

med Itä-Uudenmaan omaishoitajat ja Läheiset Ry och med Lappträsk kommun fortsatte under 2020. 

Pandemin påverkade också deras verksamhet under 2020. Men ansträngningar gjordes för att organisera 

OmaisOivas verksamhet på alternativa sätt.  
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Statistik över de viktigaste verksamheterna samt prognoser 
 BS 2018 BS 2019 

 
BU 2020 BS 2020 

65–74 år gamla 
Över 75 år gamla 
Andelen över 75 år gamla av 
hela kommunens befolkning 

433 
342 

 
12,8 % 

423 
347 

 
13,3 % 

422 
366 

 
14,0 % 

406 
374 

 
14,3 % 

75+ som bor hemma, % av 
åldersklassen 

90,5 %  88,5 % 90,2 % 89,6 % 

Närståendevårdare 
Täckningsgrad i 
åldersklassen 75+ 

32 
9,9 % 

29 
8,0 % 

30 
8,2 % 

21 
5,6 % 

Kunder inom hemvården 
(regelbundet och tillfälligt) 
Antalet hemvårdstimmar, 
sammanlagt 
Antalet hemvårdsbesök, 
sammanlagt 

139 
 
 

5331 
 

18214 

100 
 
 

5446 
 

18543 
 

80 
 
 

5450 
 

18500 
 

98 
 
 

6588 
 

19764 

Antal platser inom 
anstaltsvården (egna) 
Utfallet för vårddygn på 
Tallmogården 
Utfallet för täckningsgrad 
(medeltal) 
 
 

15+4 
 

6132 
 

88,4 % 

15+4 
 

6078 
 

87,6 % 

15+4 
 
 

15+4 
 

6388 
 

92,1 % 

Antal platser inom 
effektiverat serviceboende 
(samriskföretag) 
 
Utfallet för vårddygn 
 
Utfallet för täckningsgrad 
(medeltal) 

9+1 
 
 
 

3372 
 

84 % 

9+1 
 
 
 

3388 
 

93 % 

9+1 9+1  
(7 mån.) 

9 (5 mån.) 
 
 

3374 
 

92 % 

Antal platser inom serviceboende 
(köptjänst) 
 

10 16 12 15 
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Utfallet för personalplanen 

Ordinarie personal  

 BS 2018 BS 2019 BU 2020 BS 2020 

Grundtrygghetens 

förvaltning 

1 1 1 1 

Servicechef inom 

äldreomsorgen 

1 0 0 0 

Tallmogården 11 + 0,6 ss 

köptjänst 

11+0,6 ss 

köptjänst 

0 10+0,6 ss 

köptjänst 

Dagsverksamhet 1 0 0 0 

Fysioterapeut 1 0 0 0 

Branschen totalt 16 13,6 1 11,6 
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RESULTATRÄKNING 

RESULTATDELENS 
UTFALLSJÄMFÖRELSE 1-12/2020 

  

 
20 GRUNDTRYGGHETEN Ursprunglig 

budget 
Budget- 

ändringar 
Budgeten 

efter 

ändringar 

Utfall  
1-12 / 2020 

Avvikelse Utfalls-% 

VERKSAMHETSINTÄKTER 
   

  
  

 
FÖRSÄLJNINGSVINST 31 525 1 467 32 992 53 779 20 787 163,0 % 

 
INTÄKTER FÖR AVGIFTER 497 400 57 460 554 860 611 641 56 781 110,2 % 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 9 910 0 9 910 22 963 13 053 231,7 % 

VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT 538 835 58 927 597 762 688 383 90 621 115,2 % 
        

  
  

VERKSAMHETSKOSTNADER 
   

  
  

 
PERSONALKOSTNADER -656 306 -210 620 -866 926 -827 887 39 039 95,5 % 

  
LÖNER OCH ARVODEN -360 185 -173 836 -534 021 -491 043 42 978 92,0 % 

  
PERSONALBIKOSTNADER -296 121 -36 784 -332 905 -336 844 -3 939 101,2 % 

   
PENSIONSAVGIFTER -281 536 -29 815 -311 351 -316 679 -5 328 101,7 % 

   
ÖVRIGA 
PERSONALBIKOSTNADER 

-14 585 -6 969 -21 554 -20 165 1 389 93,6 % 

 
KÖP AV TJÄNSTER -9 021 134 -216 525 -9 237 659 -8 895 232 342 427 96,3 % 

 
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH 
VAROR 

-78 290 25 240 -53 050 -61 680 -8 630 116,3 % 

 
UNDERSTÖD -145 366 23 620 -121 746 -115 850 5 896 95,2 % 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -83 015 14 913 -68 102 -24 998 43 104 36,7 % 

VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT -9 984 111 -363 372 -10 347 483 -9 925 647 421 836 95,9 % 
        

  
  

VERKSAMHETSBIDRAG -9 445 276 -304 445 -9 749 721 -9 237 264 512 457 94,7 % 
        

  
  

INTERNA  
POSTER           

 FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER          

 ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER      48 903 48 903  

 KÖP AV TJÄNSTER  -234 454 0  -234 454 -230 601 3 853 98,4 % 

 

MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH 
VAROR       -277 -277  

 
ÖVRIGA 

VERKSAMHETSKOSTNADER  -145 886 0  -145 886 -115 255 30 631 79,0 % 

              
EXTERNA OCH INTERNA POSTER 
TOTALT   -9 825 616 0  -9 825 616 -9 534 494 291 122 97,0 % 
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STYRKORT / GRUNDTRYGGHETEN 
 

KRITISK 
FRAMGÅNGSFAKTOR 

MÅLSÄTTNINGAR ÅTGÄRDER MÄTARE/UTFALL 

LIVSCYKELSTJÄNSTER – Vi är med i livets alla skeden 

Vi möjliggör  
högklassig basservice 
 
 
Vi utvecklar tjänsterna utifrån 
behoven  
för invånare i alla åldrar 

Vi främjar invånarnas välmående 
genom att ordna 
människoorienterade och 
högkvalitativa social- och 
hälsovårdstjänster. 
 
Vi utvecklar serviceformer, som 
stöder de äldres möjligheter att 
bo hemma 
 
Tyngdpunkten i tjänsterna 
förebyggande tjänster och 
rehabiliterande verksamhet. 
 

Vår verksamhet är 
kostnadseffektiv 
 
Tillgång till tjänsterna vid rätt tid 
samt smidiga tjänstekedjor. 

Vi skapar nya tjänstestrukturer 
och -former via samarbete 
och nätverkande. 
 
Utnyttjande av 
hälsoteknologin 
 
Ökad användning av 
servicesedlar 
 
Analys av feedback och 
kundenkäter och eventuella 
ändringar utgående från dem. 
 
Kvalitetskontroll 

Kund- och invånarenkäter 
Samföretaget beställde en 
klientbelåtenhetsenkät under 
hösten 2020 för klienter inom 
hemvården.   
 
 
 
Feedbacklådor 
Responsen som kommit till 
Välfärdsdirektören har 
behandlats och förts vidare till 
serviceproducenten.  
 
 
Kontrollbesök: 
Pga. pandemin kunde man inte 
göra några fysiska kontrollbesök 
till vårdenheterna. Mainiokoti 
Klockarens tillståndskontroll 
10.12.2020.  
 
Realiserad verksamhet: 
Corona epidemin har fört med 
sig ändringar i 
serviceproduktionen.  
Dagverksamheten och 
måltiderna på service-centret har 
haft uppehåll fr.o.m. 18.3.2020. I 
stället har det erbjudits 
alternativa tjänster bl.a. 
måltidstjänster som levereras 
hem.  
 
 
Pga. corona-pandemin utökades 
under våren 2020 butikshjälpen 
till över 70-åringar i samarbete 
med kommunens taxi-
företagare.  
 
 
För att kartlägga de äldres 
situation och behov av hjälp har 
man i samarbete med 
bildningsväsendet strävat efter 
att ringa till alla över 70-åriga 
kommuninvånare som bor 
hemma.  
 
Ansökan om hälsofrämjande 
anslag till att inleda en 
uppsökande äldreomsorg har 
inlämnats 31.8.2020. Man fick 
inte ett positivt beslut till 
ansökningen.  
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De östnyländska kommunerna 
har beviljats finansiering till 
beredning av en särlösning till 
social- och hälsovårdsreformen.  
Framtidens social- och 
hälsocentral- och projektet 
Strukturlösning (ITUA yhdessä 
tekemisestä). 
 

LIVSKRAFTSTJÄNSTERNA  
– Vi förstärker områdets livskraft 

Vi erbjuder olika alternativ för boende 
 

 

Vi tryggar för de äldre säkra och 
trivsamma lokaler som möjliggör 
moderna och 
människoorienterade 
boendetjänster för äldre. 
 
Vi utreder möjligheten att 
använda familjevård som ett 
alternativ till dygnet runt-vård. 

Anstaltsvården upphör 
 
En ny utvidgningsdel för 
effektiverat serviceboende 
 
Vi ordnar vid behov utbildning i 
familjevård 

Klientenkäter; 
 
Genomförd verksamhet: 
Pga. situationen med pandemin 
har utredningen om familjevård 
inte framskridit under år 2020.  
 
Byggarbetet av den nya 
effektiverade serviceboendets 
utvidgningsdel inleddes år 2020 
och den nya Mainiokoti 
Klockaren blev färdig strax 
innan slutet av år 2020. Man 
lyckades dock inte avstå helt 
från anstaltsvård under år 2020.   
 
I och med ändringsarbeten fick 
dagverksamheten nya lokaler.  
 
 

GEMENSKAP OCH NÄTVERK  
– Vi inbjuder organisationer och frivilliga att delta i vår serviceproduktion 

Vi ordnar lokaler för verksamhet 
 
Vi stödjer växelverkan mellan 
människor i olika åldrar 
och vi lär oss av varandra 
 
Vi möjliggör byarnas verksamhet som 
hälsofrämjare 
 
Vi stödjer bra idéer och frivilligarbete 
med understöd som kan beviljas 
enkelt  

Vi ökar samarbetet med den 
tredje sektorn 
 
Vi handlar i samverkan och 
erbjuder möjligheter till frivillig 
verksamhet 

Vi stöder möjligheter till 
deltagande och möjliggör 
verksamhet från den tredje 
sektorns sida för att stöda 
kommuninvånarnas välmående. 
 
Regelbundna möten med 
styrgruppen för 
människoorienterat 
åldringsarbete 

 

Realiserad verksamhet: 
 
Styrgruppen för det människo-
orienterade äldrevårdsarbetet 
sammanträdde 11.2.2020. Under 
mötet behandlades kriterierna i 
kommunen för beviljande av 
boendetjänster, tjänster som 
produceras hemma samt 
närståendevård.   
 
Utsett en arbetsgrupp att bereda 
en plan för att stöda de äldre 
kommuninvånarnas välfärd. 
 

DELTAGANDE OCH PÅVERKAN   
– Vi erbjuder möjlighet att enkelt delta i och påverka gemensamma ärenden 

Vi introducerar möjligheter att 
påverka där människor befinner sig 
 
Det är lätt att få kontakt med oss och 
aktörerna är kända 
 
Vi använder ett begripligt språk på 
finska och svenska 

Vi främjar seniorernas deltagande 
 
Vi ökar växelverkan och 
transparens  
 
Vi satsar på en välmående, 
kunnig och motiverad personal. 

Vi tar med seniorer i 
planeringen av verksamheten 
 
Vi utarbetar en plan för att 
stöda den äldre befolkningen 
Vi stöder personalen i 
ändringsprocessen och tar med 
personalen i planeringen. 

Synlighet i olika 
kommunikationskanaler 
 
Kammare-verksamheten som är 
öppen för alla kommuninvånare 
blev under våren 2020 på paus 
pga. corona pandemin.  
 
I samarbete med de 
östnyländska kommunerna 
inleddes under hösten 2020 
beredningen av Östra Nylands 



89 
 

gemensamma program för 
tillgänglighet och 
framkomlighet.  
 
Realiserad verksamhet: 
Planen att stöda den äldre 
befolkningens välmående blev 
inte färdig under år 2020.  
 
Personalenkäter 
 
Minskad sjukfrånvaro 
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2.3 Bildningstjänster  
 

BILDNINGSTJÄNSTER   
 
Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare: 

Direktören för bildningsväsendet 
 
Uppgiftsområden och resultatenheter 
 Resultatområden under bildningsväsendet: 

1. Bildningsväsendets förvaltningstjänster, i vilken ingår skötsel av 
handikappade barn under skollovstiderna 
2. Småbarnspedagogik 
3. Grundläggande utbildning, i vilken ingår förskoleundervisning, 
grundundervisning samt morgon- och eftermiddagsvård i skolorna 
4. Utbildning på andra stadiet 
5. Övrig utbildning 
6. Fritidsförvaltning 
7. Idrottsväsendet 
8. Ungdomsverksamhet 
9. Kulturverksamhet och 
10. Bibliotek.  
 

Verksamhetsidé:  Syftet med verksamheten är att producera egna tjänster eller köpa tjänster för 
småbarnspedagogik, för- och grundundervisning. Målet är att upprätthålla och 
utveckla barn- och familjeorienterade, förebyggande och effektiva bastjänster. 
Tjänstesystemet inom bildningsväsendet kommer att reformeras så att det är 
barn- och familjeorienterat i enlighet driftsmiljön i den människo-orienterade 
kommunen Lappträsk. Fokus för tjänster kommer att flyttas till förebyggande 
tjänster och tidigt stöd inom undervisning, småbarnspedagogik, 
ungdomsaktiviteter och fritidstjänster. Inom bildningsväsendet skapas en 
kultur av beslutsfattande och tjänster som stärker barnets rättigheter och 
kunskap. 

 
 Barnens rättigheter, familjemångfald, barn- och familje-orientering och 

förstärkning och deltagning av ungdomars resurser är utgångspunkten för 
reformen. Syftet med tjänsterna är att främja barnens och ungdomarnas 
personliga utveckling, att stödja förvärv av färdigheter som är nödvändiga för 
vidare-utbildning och karriärval, jämställdhet mellan kön, de ungas mognad 
till vuxen ålder, livslångt lärande och internationalisering. En viktig utmaning 
är att vägleda eleverna att klara sig i dagens snabbt föränderliga arbetsmiljö. 
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Budgetutfallet inom uppgiftsområdet på bindande nivå mot fullmäktige 
 

BILDNING OCH 
FRITID 

BS 2019 BU 2020 
inkl. ändringar 

BS 2020 Utfalls-% 

Intäkter 356 092 258 724 261 795 101,2 % 

Utgifter -4 494 780 -4 306 579 -3 937 777 91,4 % 

Verksamhetsbidrag -4 138 688 -4 047 855 -3 675 983 90,8 % 

 
 
 
Verksamhetsmiljön och dess förändringar under bokslutsåret 
Stora förändringar skedde i verksamhetsmiljön 2020, då coronaviruset började sprida sig bland 
befolkningen i Finland. Detta hade en stor inverkan på organiseringen av tjänster också i Lappträsk och 
inom bildningssektorn. Det ökade antalet barn inom småbarnspedagogiken inverkade på produktionen av 
småbarnspedagogiktjänster och krävde att operativa förändringar gjordes under året för att möta det ökade 
behovet av tjänster. Kouvola stads beslut att säga upp avtalet om högre utbildning på finska påverkade 
organisationen av utbildningstjänster från och med den 1 augusti 2020. Uppsägningen av avtalet kom som 
en överraskning för kommunen, vilket ledde till att det fanns mycket lite tid kvar att förbereda ett nytt 
avtal och tilldela eleverna en ny undervisningsplats. 
 
Allmän översikt 
Kommunens mycket svaga ekonomiska situation hade en betydande inverkan på både organisationen av 
tjänster och genomförandet av upphandlingar i branschen. Budgeten underskreds inom branschen med 
ett rekorderligt 9,2 %. Kommunen uppfyllde kriskommunkriterierna, vilket resulterade i att en ändrad 
halvårsbudget upprättades i alla sektorer, vilken godkändes i juni 2020. I den ändrade budgeten gjordes 
betydande nedskärningar inom bildningssektorn av kommunala tjänster samt kvaliteten av tjänsterna. Året 
var annars också mycket exceptionellt på grund av spridningen av coronaviruset. Det var möjligt att 
genomföra åtstramningsåtgärder i denna utsträckning på grund av förändringar i servicebehovet som 
orsakats av coronaviruspandemin. Som exempel eftersom det rekommenderades att familjer inte hämtar 
sina barn till daghemmet, bibliotekstjänster stängdes och skolor övergick till distansundervisning i alla 
årskurser minskade behovet av tjänster betydligt inom de olika ansvarsområden. Detta var en helt 
exceptionell situation som inte har upplevts i Finland sedan världskriget. Liknande besparingar är omöjliga 
att genomföra i branschen utan en minskad efterfrågan av tjänster till följd av de mycket exceptionella 
omständigheterna, så som till exempel år 2020. 
 
Behovet av stöd till barn och ungdomar ökade till följd av pandemin. Att möta stödbehovet var svårt när 
man samtidigt behövde genomföra kommunens sparprogram. Pandemin drabbade inte bara barn och 
ungdomar utan också personalen genom att man flyttade över personal från undervisningen, 
småbarnspedagogiken och bibliotekstjänsterna till äldrevårdstjänsterna. De tillfälliga överföringarna gällde 
personalöverföringar till Tallmogården och telefontjänsten för äldre. Eftersom kommunen beslutade att 
genomföra permitteringar samtidigt under corona pandemin var effekterna av dessa två olika faktorer på 
industrin nästan överväldigande. Personalens ork utsattes för stora prövningar under året.   
 
 
Förändringar i servicenätet och serviceproduktionen under bokslutsåret 
Det skedde flera förändringar i tjänsteproduktionen under räkenskapsåret på grund av corona pandemin: 
Verksamheter stängdes, tjänsteproduktionen avbröts och serviceproduktionsmetoderna ändrades på 
grund av de exceptionella omständigheterna och virusets spridning. De största förändringarna till följd av 
corona pandemin var den fullständiga övergången av ungdomsarbetet till digitalt ungdomsarbete, 
förminskningen av småbarnspedagogikens verksamhet till en tredjedel av det normala, stängning av 
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bibliotekstjänster, stängning av klubbaktiviteter, avbrytningen av morgon- och eftermiddagsverksamhet, 
verkställandet av personalöverföringar, avbrytning av hobbyverksamhet för barn och unga,  inställning av 
salturer, tillbakabetalning till kunder för tjänster som redan hade betalats för och som kommunen 
beslutade att inte organisera, avbokning av evenemang och tillfällen som en del av begränsningen av 
offentliga evenemang.  
 
Det beslutades att morgonverksamheten avslutas från och med den 1 augusti 2020. 
Gruppfamiljedaghemmet i Porlom stängdes den 31 augusti 2020 och daghemmet Trolldalens satellitgrupp 
etablerades i anslutning till Hilda Käkikosken koulu från och med den 1 september 2020. Driften av Hilda 
Käkikosken koulus Eskola-undervisningsplats avslutades den 31 juli 2020, då eMobile-skolprojektet 
avslutades.  
 
Förverkligandet av verksamheten och anslag i förhållande till budgeten per resultatområde 
 
Inom utbildningssektorn underskreds budgeten med 9,19% (371 872 euro). Underskridningen är mycket 
stor med tanke på att verksamhetsbidraget underskreds t.o.m. jämfört med den ändrade budgeten.  
Personalkostnaderna inom sektorn underskred budgeten med 154 364 euro. Underskridningen förklaras 
med t.ex. genomförda permitteringar. Arvoden till ledamöterna överskreds trots beslutet att halvera 
mötesavgifterna i den ändrade budgeten. Inköp av tjänster underskred budgeten med 157 068 euro, varav 
skolskjutsarna underskred budgeten med 65 563 euro. Andra tjänster underskred budgeten med 35 679 
euro, vilket bland annat berodde på att projektaktiviteterna avbröts nästan helt. I kontogruppen Material, 
förnödenheter och varor uppgick underskridningen till 13 682 euro, varav utrustningens andel uppgick till 
13 209 euro. Bidragen underskred budgeten med 29 626 euro, medan stöd för hemvård av barn underskred 
budgeten med motsvarande belopp. Aktiviteterna minskades inom ramen för den ändrade budgeten, till 
exempel genom att besluta att skära ner alla föreningsbidrag. Minskningseffekten återspeglas dock inte i 
verksamhetsbidraget i bokslutet, eftersom nedskärningen redan har beaktats i den ändrade budgeten. 2020 
utdelades inga föreningsbidrag alls. 
 
De ackumulerade intäkterna överskred den ändrade budgeten enligt följande: Intäkter för avgifter 
överskred de beräknade inkomsterna eftersom antalet barn ökade hösten 2020. Vårdavgifterna var 47 632 
euro mer än förväntat. Subventioner och bidrag underskred sin budget med 13 784 euro då projekt inte 
kunde genomföras. Intäkter från morgon- och eftermiddagsverksamheten underskred budgeten med  
3 640 euro. Sammanlagt översteg morgon- och eftermiddagsverksamheten budgeten med 13 106 euro. 
Lönekostnaderna för eftermiddagsverksamheten korrigerades mot slutet av året, varigenom en korrekt 
fördelning av lönekostnaderna kan förklara överskridandet av eftermiddagsverksamheten. I den ändrade 
budgeten togs 15 000 euro bort från morgon- och eftermiddagsverksamheten, som tycktes vara för högt 
baserat på verksamhetsbidraget.  
 
Tjänster inom småbarnspedagogik underskred budgeten med 114 528 euro. Underskridningen av 
personalkostnader förklaras med att olika tjänster blev ej tillsatta och upphandlingar lades på is. Eftersom 
behovet av tjänster minskade markant var det inte heller nödvändigt att anställa vikarier som tidigare, vilket 
i sin tur minskade på ersättningskostnaderna. 
 
Skolornas verksamhetskostnader underskred sin budget i alla skolor: Hilda Käkikosken koulu underskred 
budgeten med 20 110 euro, Kapellby skola med 80 860 euro och Kirkonkylän koulu med 78 407 euro.  
Återbetalningen av den överbryggande finansieringen i samband med avslutningen av projektet 
eMobilskola hade redan beaktats i den ursprungliga budgeten och avkastningen på 32 000 euro påverkade 
inte utfallet. 
 
25 000 euro avsattes för att organisera undervisning i Elimä, men i bokslutet var kostnaderna för att 
organisera undervisningen i Elimäen yhtenäiskoulu under budgeten, då det inte skickades en 
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tilläggsfaktura.  Tjänster för högstadie-undervisning som köptes från Lovisa stad överskred däremot 
budgeten med cirka 3 500 euro, vilket gjorde att inköp av kundtjänster från andra kommuner låg under 
budgeten med 23 499 euro. 
 
ICT-tjänsterna underskred budgeten med 6621 euro. Utgifterna för hemkommunersättningar underskred 
budgeten med 3372 euro.  
 
Resultatenheten Övrig utbildning utföll nästan i linje med budgeten. Intäkterna för avgifter underskreds 
dock till följd av den begäran om omprövning som medborgarinstitutet i Lovisa gjorde, då 8 260 euro 
mindre än budgeterat bokades i hyresintäkter. Bokningarna om begäran om omprövning gjordes för år 
2020.  Verksamhetsbidraget gick dock inte på minus, eftersom det inte fanns någon ytterligare faktura i 
medborgarinstitutets fakturering efter de preliminära fakturorna. Medborgarinstitutet hade färre 
genomförda timmar än tidigare pga. corona-restriktionerna. Förutom förskottsfakturan har Lappträsk 
vanligtvis fått en slutfaktura vid detta skede, men i år är den negativ. Förskottsfakturan var således 90%, 
och dessutom fick man en återbetalning. 13% av de planerade timmarna avbröts i Lappträsk. Kostnaderna 
för musikinstitutet överskred budgeten med 3 292 euro, medan driftskostnaderna var 31 667 euro. 
 
Ungdomsväsendet underskred budgeten med 12 283 euro. Underskridningen förklaras med bl.a. att man 
inte kunde anställa en ny ungdomsledare i början av september enlig plan och med att lönekostnaderna 
för den visstidsanställda ungdomsarbetaren som studerade på läroavtal underskred de beräknade 
personalkostnaderna.  
 
Biblioteks- och kulturväsendet underskred budgeten med 14,6 % (16 107 euro). Inom biblioteksväsendet 
genomfördes massiva besparingar som en del av kommunens sparprogram, med den påföljd att man 
lyckades skära ner avsevärt på verksamhetskostnaderna.  
 

 
Verksamhet och anslag per resultatområde  
 
1: Bildningsväsendets förvaltningstjänster 
Bildningsnämnden sammanträdde totalt 14 gånger år 2020. Nämnden behandlade totalt 114 ärenden. Den 
finskspråkiga sektionen sammanträdde tre gånger under året och den svenskspråkiga sammanträdde fyra 
gånger.   
Möten ordnades under början av året som närmöten, men fr.o.m. 23.3.2020 ordnades alla 
bildningsväsendets möten som Teams-möten. Kommunens första förvaltningsorganets Teams-möte var 
bildningsnämndens möte. Mötesmetoder ändrades pga. corona pandemin, för att minska kontakter mellan 
människor. Digitala anslutningarna fungerade i allmänhet mycket bra. Tjänstemännens beslut 
undertecknades och tillkännagavs elektroniskt från början av corona pandemin. Elektroniska verktyg gav 
flexibilitet i arbetet och effektiverade det också. Tjänsten som byråsekreterare inom bildningsväsendet var 
ej tillsatt i sju månader, och efter detta kunde man anställa en deltidsanställd byråsekretare i två månader.  
Arbetsinsatsen av en byråsekreterare på heltid gjordes tillgänglig först med början 1.11.2020. Samtidigt 
som det funnits långvariga perioden som det inte funnits en sekreterare för anställningsärenden i 
kommunen, har bristen av dessa arbetsinsatser haft en betydande effekt på organiseringen av förvaltningen 
av bildningssektorn och belastade den i en annars mycket svår situation. 
 
Mindre pengar spenderades på vård av funktionshindrade barn under skollov än väntat. Prognostisering 
är svårt eftersom familjernas behov av vård under skollov varierar från år till år. 
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2. Småbarnspedagogik 
 

Tjänster inom småbarnspedagogik organiserades 2020 i det tvåspråkiga Trolldalens daghem och i ett 

gruppfamiljedaghem i Porlom i lokalerna för Hilda Käkikosken koulu. Leppis gruppfamiljedaghem 

stängdes i slutet av augusti och daghemmets satellitgrupp Leppäkertut grundades i Porlom och 

verksamheten inleddes den 1 september 2020. På sommaren utvidgades utrymmen genom att kombinera 

lokalerna i den motsatta lägenheten med lokalerna i gruppfamiljedaghemmet så att en ny satellitgrupp 

kunde inleda sin verksamhet.   

 

Organiseringen av tjänster belastades mycket av att tjänsten som chef inom småbarnspedagogiken inte 

tillsattes under årets första kvartal. Biträdande chefen har varit chef inom småbarnspedagogiken utöver 

sin egen befattning från hösten 2019. Detta har inte bara belastat ansvaret för småbarnspedagogiken i sin 

helhet, utan också försvårat tillhandahållandet av tjänster, särskilt när det gäller tjänsterna som produceras 

av specialläraren inom småbarnspedagogik.  

 

En familjedagvårdare arbetade i sitt eget hem nära daghemmet. Hon avgick med pension den 2 juni 2020 

och ingen ny familjedagvårdare har anställts. Skiftesvård ordnades i Trolldalens daghem.  

 

Det fanns sju grupper inom småbarnspedagogiken. Det fanns två svenskspråkiga grupper: Bambina (3–5 

år) och Rävungarna (1–3 år). Det fanns fyra finskspråkiga grupper: Porlammin Leppäkertut (1–5 år), 

Pääskyset (1–3 år), Tiitiäiset (3–4 år) och Menninkäiset (4–5 år). Menninkäiset-gruppen fungerade också 

som skiftesvårdgrupp. Dessutom erbjöds kompletterande dagvård för förskolebarn på morgonen i 

daghemmet och på eftermiddagen i utrymmen för Kirkonkylän koulus förskola i ändan av biblioteket  

 

Daghemmet genomgick flera personalbyten under 2020. Tjänsten som chef inom småbarnspedagogik var 

ledig i början av året. Förflyttningen av en lärare inom småbarnspedagogik från daghemmet till Porlom 

gjordes i augusti då gruppfamiljedagvårdaren höll semester och avgick sedan med pension. I augusti 

flyttade också en lärare inom småbarnspedagogiken från Kirkonkylän koulu till Menninkäiset under en 

viss tid. Under året arbetade två personliga assistenter på daghemmet. Två lärare inom småbarnspedagogik 

och tre dagvårdare har haft arbetsledighet. Dessa uppgifter har utförts av tillfälliga vikarier. 

 

Pga. de ekonomiska svårigheterna som orsakades av corona pandemin beslutade kommunen att permittera 

hela sin personal. Inom småbarnspedagogiken permitterades lärarna i en vecka och barnskötarna i två 

veckor. De flesta permitteringarna ägde rum i juli. Chefen inom småbarnspedagogiken var permitterad i 

två veckor på hösten.  

 

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken justerades i augusti. Justeringen berodde på en 

indexgranskning av Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken som görs vartannat år. 

Implementeringen av Wilma Daycare-applikationen bereddes under hösten. 

 

Kommunstyrelsen beslutade att lägga alla projekt på is på grund av corona pandemin. Exempelvis 

genomfördes projektet Hoppa med inte 2020. Styrgruppen hade tid att träffas en gång på våren. 
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3. Undervisningstjänster 
Undervisningstjänsterna består av förskole- och grundutbildningstjänster organiserade som en egen 
verksamhet, morgon- och eftermiddagsverksamhet och högstadietjänster som förvärvas som 
inköpstjänster i sin helhet från Lovisa från och med den 1 augusti 2020. Under vårterminen 2020 
förvärvades de finsktalande högstadieelevernas undervisningstjänster från Elimäen yhtenäiskoulu i 
Kouvola och undervisningstjänsterna för svenskspråkiga högstadieelever från Lovisa stad. 
 
I Lappträsk studerade totalt 185 elever inom förskole- och den grundläggande utbildningen, en tredjedel i 
svenskspråkiga utbildningstjänster och resten i finskspråkiga utbildningstjänster. 13 elever gick i skola i 
Kouvola, varav fem hade utsetts en studieplats av kommunen. I Lovisa fanns sammanlagt 68 elever från 
Lappträsk inom den grundläggande utbildningen.  
 
Det har varit svårt att få tillgång till personal, eftersom det har varit svårt för kvalificerade yrkespersoner 
att anställas till Hilda Käkikosken koulu och till den svenskspråkiga grundundervisningen. Totalt har sju 
tillfälligt anställda arbetat inom undervisningstjänsterna, varav tre vid Kapellby skola. Två av dem har 
arbetat som klasslärare och en som skolgångshandledare med medel från åtgärdsprogrammet 
utbildningsmässig jämställdhet. Man lyckades inte anställa en vikarie som speciallärare inom den 
svenskspråkiga grundläggande undervisningen under våren 2020, och uppgiften var inte tillsatt under 
vårterminen 2020. Under hösten 2020 återvände specialläraren till sin tjänst från familjeledigheten. I Hilda 
Käkikosken koulu har funnits sex visstidsanställda personer, varav fyra har varit visstidsanställda lärare, 
varav en har arbetat fyra timmar i veckan med corona-understöd och tre har varit visstidsanställda 
skolgångshandledare. En lärare har anställts till Kirkonkylän koulu med hjälp av corona-understöd 10 
timmar i veckan och en skolgångshandledare anställdes med medel från åtgärdsprogrammet 
utbildningsmässig jämställdhet 26 timmar i veckan.  
 
Under 2020 permitterades skolans ordinarie personal under en vecka (lärare) eller två veckor (övrig 
personal). Utmaningarna under corona våren ökade under permitteringarna. De negativa effekterna från 
corona och permitteringarna återspeglades i undervisningen inte bara på våren utan hela hösten 2020.  
 
Svenskspråkig för- och grundläggande undervisning 
Kapellby skola hade tre skolgångshandledare under våren, varav två var ordinarie anställda och en anställd 
var visstidsanställd med medel från åtgärdsprogrammet utbildningsmässig jämställdhet. Ersättande arbete 
anordnades för de två skolgångshandledarna under distansundervisningsperioden. Hösten 2020 hade 
skolan två ordinarie skolgångshandledare och förutom dem anställdes en tredje handledare efter höstlovet 
med projektmedel eftersom behovet av stöd för eleverna ökade.  
 
Hösten 2020 började fem barn från Haddom skola i Lovisa i förskolan i Kapellby skola i Lappträsk. 
Skolskjutsar ordnades till barnen och de som ville delta i kompletterande småbarnspedagogik i Trolldalens 
daghem. Samarbetet med vårdnadshavarna gick bra och eleverna har varit ytterst nöjda med tjänsterna.  
 
Finskspråkig för- och grundläggande undervisning 
Våren 2020 hade Kirkonkylä koulu en förskollärare och fyra klasslärare. Dessutom fanns en omfattande 
specialpedagog i 16 veckolektioner och en rektor i 16 veckolektioner. Det fanns 2,5 skolgångshandledare. 
Hilda Käkikosken koulu hade två klasslärare och en specialklasslärare. En av klasslärarna arbetade i Eskola-
undervisningsområdet i staden Kannus. Dessutom fanns en omfattande speciallärare i 10 veckolektioner 
och en rektor i 6 veckolektioner. Det fanns 3 skolgångshandledare, varav en avgick i mars. Det fanns en 
skolgångshandledare i Eskolas verksamhetspunkt. Det fanns ursprungligen två skolgångshandledare men 
efter höstlovet anställdes en tredje skolgångshandledare då behovet av stöd ökade.  
 
När vårterminen tog slut tog Hilda Käkikosken koulus eMobilskolaprojektet slut och undervisningen 
fortsatte inte i Eskolas verksamhetspunkt i Kannus längre hösten 2020. Ansvaret att anordna undervisning 
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för eleverna övergick till elevernas hemkommuner Kannus, Sievi och Kalajoki. I Eskola studerade 14 
elever som sammansatt grupp.  
 
Pga. utrymmesbristen i Kirkonkylän koulu inledde förskoleeleverna sitt skolår i bibliotekets ända i f.d. 
Hela Byns Arbetsrum. Förskoleeleverna åt lunch och lekte i Kirkonkylän koulu.  
 
Kirkonkylän koulus gård var fortfarande farlig och inte ens nödvändiga reparationer kunde utföras pga. 
kommunens mycket dåliga ekonomiska situation trots färdiga planer.   
 
I Hilda Käkikosken koulu fungerade hösten 2020 årskurserna 2–6 som sammansatta klasser samt 
specialklassen 0–6. Alla finskspråkiga förskoleelever och 1 klassister gick i skola i Kirkonkylän koulu. I 
Kirkonkylän koulu fungerade förskolan, åk 1–2, åk 3, åk 4–5 och åk 6.  
 
 
Morgon- och eftermiddagsverksamhet 
Som en del av kommunens åtstramningsåtgärder organiserades ingen mer morgonverksamhet för skolbarn 
från och med hösten 2020. Anledningen till fördelningen av besparingarna var också övervägande av 
ändamålsenlighet, eftersom väldigt få barn hade deltagit i morgonverksamheten. 
Eftermiddagsverksamheten fortsatte dock och i den deltog i genomsnitt 14,5 barn våren 2020 och i 
genomsnitt 10,5 barn hösten 2020. Det minskade antalet deltagare berodde delvis på att åldersgrupperna 
minskat och faktumet att vissa föräldrar fortfarande arbetade på distans på grund av corona pandemin. 
 
Både morgon- och eftermiddagsverksamheten ordnades på två språk i Äppellunden i samband med 
Kapellby skola. Rektorn för Kapellby skolan ansvarade för ordnandet av morgon- och 
eftermiddagsverksamhet.  
 
Coronans inverkan på anordnandet av undervisning under distansundervisningen 18.3.-
13.5.2020:  
Nästan alla elever övergick till distansundervisning med början 18.3.2020. I Eskolas verksamhetspunkt 
undervisades alla elever på distans.  
 
Undervisningen skedde via Meets. Läraren gav eleverna uppgifter också via Wilma och andra 
applikationer. Vid behov hade eleverna personliga träffar på Meets med där läraren gav eleven personligt 
stöd och hjälp.  
 
Eftersom alla elever hade tillgång till antingen iPads eller Chromebooks, gick övergången till 
distansundervisning mycket bra. Kommunens IT-stöd hjälpte vid behov med att t.ex. förbättra 
anslutningarna. Digitala program, så som Qridi och andra verktyg hjälpte lärare att övervaka elevernas 
inlärningsutveckling och prestanda. 
 
Innehållet och målen i läroplanen förverkligades på ett sådant sätt att undervisningen fokuserade på de 
viktigaste inlärningsinnehållen under distansundervisningsperioden. Läraren såg till att eleverna fick en 
lämplig mängd undervisning och uppgifter. Arbetsbelastningen fick inte växa för mycket under 
distansundervisningen. Eleverna fick höra om dagens förlopp, som också inkluderade raster. Samarbete 
med föräldrar och elever var viktigt för att hålla lärarna informerade om helheten. Läraren pratade också 
med varje elev sinsemellan, om möjligt, så att eleven kunde dela med sig av sina egna känslor och ärenden.   
 
Stödundervisning gavs till elever via Meets enligt behov. Elevvård tillhandahölls främst på distans. Man 
var nöjd med elevvårdstjänsterna i skolorna, med undantag för skolhälsovårdstjänsterna som bedömdes 
som undermåttliga: endast en skolhälsovårdare betjänade alla skolor i Lappträsk-Lovisa-området.  
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Närundervisning i Kirkonkylän koulu gavs av en omfattande speciallärare i enlighet med klasslärarens 
planer. Eleverna som deltog i närundervisningen åt lunch på daghemmet. De elever i Hilda Käkikosken 
koulu som behövde få närundervisning riktades till Kirkonkylän koulu. Specialklassläraren i Hilda 
Käkikosken koulu hade en elev i närundervisning, utöver vilken hen gav distansundervisning till sin egen 
specialklass. Helheten hade blivit för utmanande om hen hade fått ta hand om andra elever också. 
Undervisningsarrangemangen krävde väldigt mycket av skolornas personal.  
 
Kosthåll ordnades inte för eleverna omedelbart efter att distansundervisningen inleddes. Detta ansågs som 
en brist i skolorna. Alla elever på distansundervisning hade möjlighet att få matkassar varannan vecka fram 
till den 15 april 2020. Utdelningen av matkassarna utvecklades i samarbete med kosthållstjänsterna så att 
även en vegekasse kunde ingå i urvalet för den andra och samtidigt den sista utdelningen den 28 april. 
Eleverna fick dock inte en färdig måltid utan matvaror att tillaga maten med. 
 
Vårens distansundervisning lyckades ganska bra med tanke på omständigheterna. Både vuxna och barn 
hade ibland utmaningar med att vänja sig vid digitalt inlärningsmaterial och olika verktyg. Personalen var 
mycket nöjd med att skolorna redan hade utrustningen redo före corona pandemin och att de hade fått 
tid att träna och bekanta sig med de olika möjligheterna som utrustningen erbjöd. I alla skolor nådde lärare 
nästan alla elever varje dag under distansundervisningsperioden. 
 
Både elever och lärare i alla skolor arbetade mycket hårt för att distansundervisningen skulle lyckas.  De 
nya sätten att arbeta och lärarnas digitala färdigheter kunde också utnyttjas efter 
distansundervisningsperioden.  
 
Elevvårdstjänsterna ordnades med hjälp av digitala förbindelser för att man skulle kunna undvika 
närkontakter. I motsats till förutfattade uppfattningar sågs detta som en flexibel praxis. Hjälp och support 
fanns till handa åt eleverna nästan omedelbart och det behövdes inte tid att ordna möten och hitta 
gemensamma scheman som i nära kontakt. 
 
Coronan påverkade verksamheten på många olika sätt. I skolorna förlängdes matrasterna och man strävade 
efter att hålla grupperna ifrån varandra. Klubbaktiviteter avskaffades. Alla special dagar ställdes in. 
Vårfesten hölls via Meets och på julen t.ex. sändes till hemmen en videohälsning som eleverna gjort. Möten 
med vårdnadshavarna har också ägt rum genom Meets. Fysiska möten undveks och inga utomstående 
besökare antogs till skolorna.  
 
4. Utbildning på andra stadiet 

Utbildningen på andra stadiet omfattar yrkesinriktad utbildning och allmänbildande utbildning. Inga 
väsentliga ändringar skedde under verksamhetsperioden.  
 
5. Övriga utbildningstjänster 
I övriga utbildningstjänster ingår fritt bildningsarbetstjänster från Medborgarinstitutet i Lovisa samt 
grundundervisning i konst som upphandlas som en köptjänst huvudsakligen av Borgånejdens 
musikinstitut. Coronapandemin inverkade på produktionen av tjänster endera genom att kurser ställdes in 
eller verksamheten ordnades digitalt. 13 % av medborgarinstitutets kurser ställdes in. Musikinstitutets 
undervisning övergick till digital distansundervisningen då Lappträsk stängde lokalerna för 
hobbyverksamheten för barn och unga.  
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6. Fritids- och idrottstjänster 
 
Inom fritids- och idrottstjänsterna avspeglades avbrottet i hobbyaktiviteterna som en minskning av 
intäkter från avgifter, eftersom försäljningsintäkterna var lägre än väntat på grund av stängningarna. 
Tjänsterna för idrottshandledning för de äldre, som tidigare hade ordnats av grundtryggheten, avbröts 
plötsligt och trycket att organisera tjänsten överfördes till idrottstjänsterna utan förvarning. De äldre 
lämnades utan handledda idrottstjänster tills bildningsnämnden beslutade att börja ordna tjänsten på sitt 
resultatområde. Coronapandemin förhindrade dock lanseringen av tjänsten. 
 
 
7. Ungdomstjänster 
 
Ungdomsgården Unkans verksamhet var på paus under våren från och med stängningen i mars. Det 
ordnades inte heller några traditionella sommarläger och man anställde inte heller ungdomar som 
sommararbetare och man kunde inte heller inviga mopedstallet. Den normala verksamheten startade igen 
i mitten av september. På ungdomsgården ordnades verksamhet tre kvällar i veckan. Ungdomsgårdens 
verksamhet avbröts dock igen i början av december. Under december månad träffade man ungdomarna 
ute och höll distansverksamhet i Discord.  
 
På höstlovet ordnades ett skateläger som varade i en vecka för 2–6 klassister. Förutom detta, ordnade 
ungdomsväsendet och 4H tillsammans dagverksamhet för alla lågstadie-elever på höstlovsveckan.  
Klubbverksamheten som ungdomsväsendet inledde började också under hösten, tills det igen avbröts pga. 
corona.  
 
Antal besökare i Ungdomsgården: 619 besökare 
Antal besökare i Discord:   25 medlemmar 
Skatelägret:      8 deltagare 
 
Ungdomsgårdens verksamhet höll paus också under tiden 19.10-1.11.2020. Ungdomsgården fungerade 
då på distans i Discord.  
 
Ungdomsväsendets personal byttes ut när anställningsförhållandet av den visstidsanställda 
ungdomsarbetaren som arbetade på läroavtal tog slut i juli 2020. Den nya ordinarie ungdomsarbetaren 
inledde sitt arbete i kommunen 15.9.2020. Det tidsbundna arbetsförhållandet av projektarbetaren som 
jobbade med det digitala ungdomsarbetets projekt LandeReal tog slut 30.4.2020.   
 
10. Biblioteks- och kulturtjänster 
 
År 2020 erbjöds bibliotekstjänster i två verksamhetspunkter i Lappträsk, i huvudbiblioteket och i 
filialbiblioteket i Porlom. Bibliotekets personal bestod av en bibliotekschef, biblioteksfunktionär samt från 
början av året en visstidsanställd person på deltid. Bibliotekschefen återvända till arbetet efter 
familjeledighet den 1.4.2020. Den deltidsanställda personens arbetsavtal på visstid tog slut 30.4.2020.   
 
I mars trädde begränsningarna som orsakats av corona pandemin i kraft, och biblioteken var tvungna att 
stänga med början 17.3. Avhämtningar av reservationer från bibliotekets tambur kunde öppnas 12.5., 
övriga utrymmen och tjänster öppnades i gradvis fr.o.m. 1.6. i enlighet med Regionförvaltningsverkets 
anvisningar. Man återvände till avhämtningstjänsten på nytt i slutet av hösten när pandemin accelererade 
igen.  
  
Stängningen av biblioteket och den fortgående pandemin inverkade betydligt på antalet lån och besökare.  
Antalet e-lån växte, och därför ökades mängden e-material och rättigheterna att läsa dem.  



99 
 

 
Salikon-projektet i biblioteket avslutades i och med uppdateringen av digi-utrustningen på 
barnavdelningen.  
 
Både bibliotekets och kulturverksamhetens verksamhetskostnader skars ner betydligt i den ändrade 
budgeten. Materialanskaffningar avbröts och föreningens bidrag för kulturaktiviteter delades inte ut. I 
bokslutet låg driftskostnaderna för både bibliotek och kulturaktiviteter något under den ändrade budgeten.   
 
Bindande målsättningar för fullmäktige presenteras i styrkortet.   
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Projekt  
 

Projektets namn 
och projekt-tid 

Syftet med projektet 
och de viktigaste 
åtgärderna under BS-
året 

Helhetsbudgeten 
under hela 
projektet 

Kommunens 
egenfinansieringsandel 
under hela projekt-
tiden (uppdelat i € och 
överföring av 
arbetsinsats) 

Nettokostnad år 
2020 (intäkter-
utgifter) 

Uppsökande 

ungdomsarbete, 
1.1-31.12.2020 

Att ordna tjänster inom 

uppsökande ungdomsarbete 

39 717 € 

 

12 217 € 8 476 € 

 

Du är en stjärna 

15.5.2019-30.4.2020 

Att verkställa ett gemensamt 

konstverk 

2 000 € 0 € 0 € 

Nuori liikunnan ja 

kulttuurin kokija 
1.6.2019-31.5.2020 

Lokal hobbyverksamhet inom 

ungdomsarbetet för barn och 
unga 

2 556 € 256 € 48 € 

Salikon – sadun ja 
leikin paikka 

20.3.2019-31.12.2020 

Förnyelse av barnsektionen på 
biblioteket 

6 250 € 1 250 € 855 € 

LandeReal – Nuori 

digiliikkuja 
1.1.2019-31.12.2020 

Information och rådgivning 

för unga samt digitalt 
ungdomsarbete 

34 000 € 17 000 € 8 996 € 

Lappträsk språkstig 
2.4.2019-30.6.2021 

Kompletterande utbildning 
för personalen gällande 

tidigareläggningen av A1-
språket 

9 500 € 4 000 € 2 126 € 

Skolans 
klubbverksamhet – 

Kreativa Lappträsk 
14.8.2019-31.12.2020 

Att utveckla 
klubbverksamheten inom 

grundundervisningen. 

7 143 € 2 143 € 625 € 

Utbildningsmässig 

jämställdhet 
12.4.2019-31.12.2020 

Åtgärder för att främja 

jämställdhet inom för- och 
grundutbildning, relaterad 

rekrytering av assistenter och 
flexibel utbildning av lärar-

team och kampen mot 
regionala ojämlikheter  

33 751 € 6 751 € 2 225 € 

Hyppää mukaan – 
Hoppa med 

12.4.2019-30.6.2021 

Utvidgning av tvåspråkig 
utbildning inom 

småbarnspedagogiken och i 
Kapellby skola 

18 751 € 3 751 € 0 € 

Tutor – Virtuaaliluokka 
tutuksi 

12.12.2019-31.7.2021 

Tutorlärarutbildning och 
utveckling av sina kunskaper 

6 250 € 1 250 € 0 € 

Lapinjärven 

Harrastuspassi 
1.6.2020-31.5.2021 

För att utveckla 

hobbyverksamheten för barn 
och ungdomar 

7 778 € 778 € 0 € 

Corona-understöd för- 
och grundundervisning 

1.8.2020-31.12.2021 

Det särskilda bidraget 
kommer att kompensera för 

effekterna av coronavirus på 
ekonomin inom för- och 

grundskolan samt aktiviteter 

20 000 € 1 000 € 98 € 

Corona-understöd 

småbarnspedagogik 
1.8.2020-31.12.2021 

Det särskilda bidraget 

kommer att kompensera för 
effekterna av coronavirus på 

ekonomin inom 
småbarnspedagogiken samt 

aktiviteter 

18 000 € 900 € 0 € 

eMobilskola: 

Virtualklass, Eskolan 

koulu 

1.8.2018-31.7.2020 

Inom projektet eMobilskola 

utvecklades undervisning och 

närtjänster som till vissa delar är 

oberoende av plats med hjälp av 

distans-samarbete. 

241 043 € 44 333 € -3 222 € 

Målsättningen med projektet var att med hemkommunersättningarna täck kostnaderna för Eskolan koulu. Projektet slutade 

31.7.2020, när målsättningarna inom projektet hade uppnåtts och för att hemkommunersättningarna inte räckte till att täcka 

projektets kostnader. 
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Verkställande av kommunstrategin inom sektorn 
Strategin för en människo-orienterad kommun främjades med små men bestämda steg. Mycket arbete 
gjordes i branschen för att förankra ett människo-orienterat tankesätt och attityder som en del av vår praxis 
och verksamhetskultur. Implementeringen av kommunstrategin började märkas i branschen 2020, man 
fick direkt feedback från kunderna. Samtidigt minskade tröskeln för kommuninvånarna att kontakta 
utbildningssektorn. Detta kan förklaras med det faktum att invånarna upplevde att strategin hade gett dem 
större legitimitet att vara i direktkontakt med föredragandena som främjare av en människo-orienterad 
kommunal verksamhet. I branschen anses ett ökat samarbete och aktivering av interaktioner vara en av 
indikatorerna för en framgångsrik strategi. Den människo-orienterade kommunen fick också en 
framträdande position inom tjänsterna med ansökan om UNICEF:s barnvänliga kommuns 
verksamhetsmodell när Lappträsk kommun godkändes för att implementera modellen 2020. Samtidigt 
stöder LYKs verksamhetsmodell kommunens människo-orienterade målsättningar. 
 
Flera personer inom utbildningssektorn har deltagit i Ihku-agentutbildningarna. 
 
 
 
Statistik över de viktigaste verksamheterna: 
 
Antalet klienter och närvarodagar inom småbarnspedagogiken: 

  Närvarodagar 
2020  

Antal barn 
31.12.2020 

Daghemmet Trolldalen 12 983 97 

Kompletterande 
småbarnspedagogik 

1769 19 

Gruppfamiljedaghem 711 0 

Hemdagvård 147 0 

Sålda tjänster 96 1 

Småbarnspedagogik totalt 15 706 117 

Användningsgrad inom småbarnspedagogik   90,9 % 

 
 
Antal elever i skolorna: 
 

 Kapellby skola Kirkonkylän 
koulu 

Hilda 
Käkikosken 
koulu 

Förundervisning 14  
(varav 5 från 

Lovisa) 

14 0 

åk 1 4 15 1 

åk 2 6 8 2 

åk 3 13 14 4 

åk 4 12 13 9 

åk 5 7 11 3 

åk 6 9 19 10 

Totalt 65 94 29 
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Nyckeltal från biblioteket:  

 2018 2019 2020 

- antal lån 35 211   
  

35 132 21 169 

- antal besökare 32 390   
  

36 010 21 382 

- antal e-lån 213 329 827 

 
 
 
Klienter inom uppsökande ungdomsarbete: 
 

Antal ungdomar enligt åldersgrupp 1.1.2020-
31.12.2020       

Ålder Antal Kvinnor Män 

-15 5 2 3 

16-20 17 5 12 

21-25 3 3 - 

26-28 - - - 

29 år och äldre 1 1 - 

Unga totalt 26 11 15 

 

 
 
 

Personalplanens utfall 
 
Ordinarie personal årsarbetsenheter över hela året 
 

 BS 18 BS 19 BU 20 BS 20 

Förvaltnings-
tjänster 

1 1 1 1 

Småbarnspeda-
gogik 

20 20 24 17 

Undervisning-
stjänster 

14 24 19 12,5 
 

Fritids- och 
ungdomstjänster 

2 1 1 1,4 

Bibliotek och 
kultur 

2 1 2 2 

Bildningsväsen-
det branschen 
totalt 

39 47 47 34,5 
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Projektpersonal samt övriga visstidsanställda årsarbetsenheter 
 

 BS 18 BS 19 BU 20 BS 20 

Förvaltnings-
tjänster 

0 0 0 0 

Småbarnspeda-
gogik 

8 4 6 3,5 

Undervisning-
stjänster 

12 5 6 11 

Fritids- och 
ungdomstjänster 

1 2 0,9 0,6 

Bibliotek och 
kultur 

0 1 0 Visstidsanställd 
personal 0,25 
års.arb.enh. 

(24h/vecka 1.1.-
30.4.) 

Bildningsväsen-
det branschen 
totalt 

21 13 12,9 15,35 
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RESULTATRÄKNING 
 
RESULTATDELENS 

UTFALLSJÄMFÖRELSE 
1-12/2020 

  

 
30 BILDNING OCH FRITID Ursprunglig 

budget 
Budget-

ändringar 
Budgeten 

efter 

ändringar 

Utfall  
1-12 / 2020 

Avvikelse Utfalls-% 

VERKSAMHETSINTÄKTER 
   

  
  

 
FÖRSÄLJNINGSVINST 113 200 -2 000 111 200 91 963 -19 237 82,7 % 

 
INTÄKTER FÖR AVGIFTER 128 200 -51 200 77 000 120 992 43 992 157,1 % 

 
UNDERSTÖD OCH BIDRAG 73 924 -6 000 67 924 54 140 -13 784 79,7 % 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 2 600 0 2 600 -5 301 -7 901 -203,9 % 

VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT 317 924 -59 200 258 724 261 795 3 071 101,2 % 
        

  
  

VERKSAMHETSUTGIFTER 
   

  
  

 
PERSONALKOSTNADER -2 398 618 46 698 -2 351 920 -2 197 556 154 364 93,4 % 

  
LÖNER OCH ARVODEN -1 924 001 39 017 -1 884 984 -1 755 958 129 026 93,2 % 

  
PERSONALBIKOSTNADER -474 617 7 681 -466 936 -441 599 25 337 94,6 % 

   
PENSIONSAVGIFTER -398 801 6 227 -392 574 -366 942 25 632 93,5 % 

   
ÖVRIGA 

PERSONALBIKOSTNADER 

-75 816 1 454 -74 362 -74 656 -294 100,4 % 

 
KÖP AV TJÄNSTER -1 642 306 -4 204 -1 646 510 -1 489 442 157 068 90,5 % 

 
MATERIAL, FÖRNÖDENH. OCH 
VAROR 

-125 251 45 162 -80 089 -66 407 13 682 82,9 % 

 
UNDERSTÖD -189 500 42 500 -147 000 -117 374 29 626 79,8 % 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSUTGIFTER -81 060 0 -81 060 -66 999 14 061 82,7 % 

VERKSAMHETSUTGIFTER TOTALT -4 436 735 130 156 -4 306 579 -3 937 777 368 802 91,4 % 
        

  
  

VERKSAMHETSBIDRAG -4 118 811 70 956 -4 047 855 -3 675 983 371 872 90,8 % 

              

              

              

              

              
INTERNA 

POSTER           

 FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER          

 ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER      78 424   

 KÖP AV TJÄNSTER  -548 663 0  -548 663 -623 833 -75 170 113,7 % 

 

MATERIAL, FÖRNÖDENH. OCH 

VAROR  0 0  0 -1 170 -1 170  

 ÖVRIGA VERKSAMHETSUTGIFTER  -350 578 0  -350 578 -307 684 42 894 87,8 % 

              
EXTERNA OCH INTERNA POSTER 
TOTALT -5 018 052 70 956  -4 947 096 -4 530 246 338 426 91,6 % 
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STYRKORT / BILDNINGSTJÄNSTER 

KRITISK  
FRAMGÅNGSFAKTOR  

MÅLSÄTTNINGAR ÅTGÄRDER MÄTARE /  
UTFALL 

LIVSCYKELSTJÄNSTER  
– Vi är med i alla skeden av livet 

Vi möjliggör  
högklassig basservice 
 
Vi garanterar en smidig 
verksamhetskultur  
i en självständig kommun 
 
Vi utvecklar tjänsterna utifrån 
behoven  
för invånare i alla åldrar 
 
 

Ekonomiskt, effektivt, 
produktivt och påverkande 
organiserade bildningstjänster, 
som producerar mervärde åt 
kommuninvånarna 
 

Effektiv hushållning och 
påverkande tjänster 
 
 

Månatlig uppföljning av 
budgeten: Utfallit 
Kundenkäter: gjorts 
Antalet möten för 
Ihkustyrgrupperna: ett 
sammanträde 20.1., inhiberade 
det idrottspolitiska programmets 
styrgrupp för mars månad pga. 
corona-epidemin 
 
Ibruktagande av den isländska 
modellen: beretts men 
ibruktagandet har blivit försenad 
pga. corona-epidemin, tas i bruk 
på hösten med hjälp av projektet 
Lapinjärven harrastuspassi. 
 
 
Unicefs verksamhetsmodell En 
barnvänlig kommun tas i bruk: 
förberedelserna har inletts 
med att grunda en 
koordinationsgrupp hösten 2020 
 
Gruppfamiljedaghemmets 
verksamhet har avskaffats och 
en satellitgrupp till daghemmet 
har grundats. De tidigare 
utrymmen har slagits ihop med 
bostaden mitt emot och 
verksamheten har ändrats till 
daghemsverksamhet.  
 
 

LIVSKRAFTSTJÄNSTERNA  
– Vi förstärker områdets livskraft 

Vi tar hand om vår miljö och håller 
platserna i skick 
 
Vi hjälper företagsverksamheten att 
komma i gång och vi stöder 
företagen i vardagen 
 
Vi är en aktiv markägare och 
ansvarsfull ägare 
 
Vi erbjuder olika boendealternativ 
 
Vi använder närtjänster, stöder 
närarbete och avnjuter närmat  

Omsorgsfull skötsel och 
användning av de 
verksamhetspunkter som 
förvaltas av bildningsväsendet 

Deltagande i 
projektplaneringen av 
Kirkonkylän koulu 

Utvidgningen av skolan 
genomförs: arbetet med att 
verkställa utbyggnaden har inte 
inletts för att fullmäktige inte 
fattat beslut om utvidgningen, 
dfbv har deltagit i arbetet som 
utförs av arbetsgruppen gällande 
utbildningens helhetslösning 
 
 
 

GEMENSKAP OCH NÄTVERK  
– Vi inbjuder organisationer och frivilliga att delta i vår serviceproduktion 

Vi ordnar lokaler för verksamhet 
 
 
 

De lokaler som förvaltas av 
bildningsväsendet utnyttjas 
möjligast effektivt 
 

Principerna för att bevilja 
användningstider i skol- och 
andra lokaler och de tekniska 

Instruktioner om användningen 
av skollokaler och idrottssalar 
har inte uppdaterats att 
motsvara den nya 
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Vi stödjer växelverkan mellan 
människor i olika åldrar 
och vi lär oss av varandra 
 
 
 
 
 
Vi möjliggör byarnas verksamhet 
som hälsofrämjare 
 
Vi skapar nätverk för nuvarande 
och nya invånare och fritidsboende i 
kommunen  
 
Vi stödjer bra idéer och 
frivilligarbete med understöd som 
kan beviljas enkelt 

 
 
 
Omfattande allmänbildning 
och mångsidiga möjligheter till 
fritidsaktiviteter i Lappträsk 
 
 
 
Verksamhet på gräsrotsnivå i 
byarna 
 
 
Samarbete med den tredje 
sektorn 
 
 
De understöd som 
bildningsväsendet utdelar 
stöder frivilligarbetet 

metoderna för att bevilja 
lokalerna så klara som möjligt 
 
Medborgarinstitutstjänsterna 
genomförs genom att 
tillmötesgå invånarnas 
önskemål 
Förnyandet av biblioteket 
fortsätts genom att tillmötesgå 
invånarnas önskemål 
 
Ungdomsarbete på 
gräsrotsnivå i byarna 
 
 
Motionsverkstäder ordnas i 
samarbete med tekniska 
väsendet 
 
Bidrag som delas åt två gånger 
om året 

förvaltningsstadgan då en ny 
förvaltningsstadga inte har förts 
till beslutsfattande.  
 
I bibliotekets utrymmen hölls 
musikinstitutets musiklekskolor 
och medborgarinstitutets 
digikurs Lokalerna har nyttjats 
flexibelt också i 
förskoleundervisningen. 
Bibliotekets utvecklingsgrupp 
har grundats och den 
sammanträdde två gånger under 
hösten. 
 
Ändan i biblioteket (tidigare 
HBA) används förutom 
förskolan av kompletterande 
småbarnspedagogik. 
 
Ungdomsväsendets antal 
evenemang i byarna: pga. 
corona-pandemin har inga 
evenemang ordnats 
Antalet motionsverkstäder: 0 
 
Öppnandet av mopedstallet 
flyttats pga. corona-pandemin.  
 
De nya principerna för 
fördelningen av bidrag kunde 
inte beredas: pga. corona-
pandemin kommer detta att 
godkännas i början av 2021.  
 
 

DELTAGANDE OCH PÅVERKAN   
– Vi erbjuder möjlighet att enkelt delta i och påverka gemensamma ärenden 

Vi introducerar möjligheter att 
påverka där människor befinner sig 
 
 
Vi beslutar kollektivt om vilken 
verksamhet understödes och till vad 
pengarna används till  
 
Vi är lätta att nå och aktörerna är 
bekanta  
 
Vi använder ett vardagligt språk på 
finska och svenska 

Man lyssnar på invånarna och 
dem som använder tjänsterna 

Man skapar och upprätthåller 
fungerande strukturer som 
stöder delaktighet 

Man tar i bruk en 
delaktighetsmodell: modellen 
har beretts men inte tagits i 
bruk.  
 
Delaktighetsmodellen för 
budgetering inom 
grundundervisningen har inte 
ännu tagits i bruk pga. 
besparingar. 
 
Ibruktagandet av inkluderande 
budgetering i den grundläggande 
utbildningen och 
ungdomsväsendet har flyttats till 
följande år pga. corona-
pandemin. 
 
Kommuninvånarna har 
möjlighet att svara på 
invånarenkäter i biblioteket på 
papper eller i nätet.  
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2.4 Tekniska tjänster 

TEKNISKA TJÄNSTER 
 
Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare: 

Tekniska direktören 
 

Uppgiftsområden och resultatenheter 
 Tekniska nämnden, Kollektivtrafik, Verksamhetsutrymmen, 

Samhällsteknik, Markförvaltning, Fastigheter, Kosthåll, 
Energiförsörjning, Parker och allmänna områden, Lappträsket, Trafikleder, 
Avfallshantering, Maskiner och anläggning, Vattentjänstverket. 
 

  
Verksamhetsidé: Att för kommuninvånarna och övriga förvaltningsenheter trygga bastjänster 

producerade av tekniska väsendet på ett så ekonomiskt och högklassigt sätt 
som möjligt genom att på ett smidigt sätt använda tekniska väsendets egen 
personal samt privata entreprenörer. 
 

 
Budgetutfallet inom uppgiftsområdet på bindande nivå mot fullmäktige 

 

TEKNISKA 
TJÄNSTER 

BS 2019 BU 2020 
inkl. ändringar 

BS 2020 Utfalls-% 

Intäkter (tillverkning för 

eget bruk ingår) 1 605 880 1 587 880 1 566 696 98,7 % 

Utgifter -2 902 394 -2 896 910 -2 663 213 91,9 % 

Verksamhetsbidrag -1 296 514 -1 309 030 -1 096 518 83,8 % 

 
 
Verksamhetsmiljön och dess förändringar under bokslutsåret 
 
Inga betydande förändringar skedde i verksamhetsmiljön. Det förekom en liten personalomsättning. En 
ny teknisk direktör inledde sitt arbete mot slutet av året.  
 
Allmän översikt 
 
2020 var exceptionellt på många sätt och besparingarna kunde realiseras, men effekterna måste följas med 
och man måste kunna undvika en permanent vittring av fastigheter och annan infrastruktur. Från och med 
mars 2020 måste verksamheten minskas pga. corona. Efter att den ändrade budgeten hade godkändes i 
juni gjorde det tekniska väsendet betydande besparingsåtgärder i slutet av året. Effekterna av 
åtstramningsåtgärder på fastigheter och infrastruktur i allmänhet är långvariga och fastigheter och 
gatunätet kan inte lämnas oskött upprepade gånger.  
 
Förändringar i servicenätet och serviceproduktionen under bokslutsåret 
 
Det konkurrensutsatta städavtalet trädde i kraft 1 januari 2020. Avtalets genomförande har noggrant 
övervakats.  
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Förverkligandet av verksamheten och anslag i förhållande till budgeten per resultatområde 
 
Anslagen för tekniska nämndens driftskostnader underskred budgeten till största delar gällande inköp av 
tjänster. 
Anslag för driftskostnader för kollektivtrafik överskreds med nästan 20% för inköp av tjänster på grund 
av den ökade kostnadsnivån på grund av ett nytt avtal. 
I verksamhetslokalerna överskreds verksamhetsintäkterna medan verksamhetskostnaderna underskreds.  
I förvaltningen av markanvändning överskreds verksamhetsintäkterna och driftskostnaderna underskred 
ca 70% inom inköp av tjänster. 
Inom fastigheter var verksamhetsintäkterna nästan i linje med den ändrade budgeten och 
verksamhetskostnaderna underskred budgeten med 27% på grund av besparingar i både 
personalkostnader och inköp av tjänster. 
I köken överskreds verksamhetsintäkterna något och verksamhetskostnaderna underskred budgeten med 
15% på grund av besparingar i både personalkostnader och inköp av tjänster. 
I parker och allmänna utrymmen underskred verksamhetsintäkterna budgeten med 34%, främst på grund 
av besparingar inom inköp av tjänster samt upphandling av material, förnödenheter och varor.  
Inom resultatområdet Lappträsk-träsket utföll verksamhetskostnaderna ungefär mindre än hälften på 
grund av besparingar som gjorts vid inköp av tjänster.  
Anslaget i den ändrade budgeten användes till vägar.  
Anslaget i den ändrade budgeten användes inom avfallstjänster.  
Anslaget för verksamhetskostnader för maskiner och utrustning underskred budgeten med 24 %, främst 
på grund av besparingar inom material, varor och förnödenheter.  
Verksamhetsintäkterna inom vattentjänstverket underskred budgeten med 7 % och 
verksamhetskostnaderna överskred budgeten med 4,5 %, verksamhetsbidraget blev ungefär 50 000 e 
under den ändrade budgeten. Mängden vatten och avloppsvatten som fakturerades var betydligt lägre än 
föregående år, vilket påverkade de ackumulerade intäkterna. Det exceptionellt svåra året för rörläckage 
hade en betydande inverkan på ackumuleringen av kostnader, liksom försäljningen av vattenanslutningar 
med rabatt, medan anslutningskostnaderna var oförändrade.     
Totalt överskred de tekniska tjänsterna anslaget i den ändrade budgeten för verksamhetsintäkternas del 
med 1,7 %, ca 27 000 euro och underskred anslaget i den ändrade budgeten för verksamhetskostnadernas 
del med ca 8 %, ca 234 000 euro. Sammanfattat kan man konstatera att de tekniska tjänsterna höll en låg 
profil år 2020 och lyckades att uppnå målsättningarna som uppställts i den ändrade budgeten.   
 
Markförvaltning 
Utarbetningen av detaljplanen för företagsparken i Korsbro-området inleddes med natur- och 
bullerutredningar. Arbetsgruppen för trafiksäkerheten fortsatte sitt arbete år 2020. Den preciserade planen 
för den Minnesvänliga tätortens generalplan i vilken ingår trafikarrangemang vid daghemmet samt planer 
för skyltning blev färdig hösten 2020. Planläggningsprogrammet för åren 2020-2025 godkändes.  
 
Fastigheter 
Den hinderfria entrén till biblioteket byggdes. Saneringen av kommunkansliet inleddes, arbetet kommer 
att fortsätta år 2021. Dörrarna till Kapellby-skolan byttes ut och luftkonditioneringsskorstenarna 
reparerades och städades. Daghemmet Trolldalens gröna rum omvandlades till ett grupputrymme och 
idrottsutrymmets golvmatta byttes till en flexibel matta. Förskolans lokaler i samband med biblioteket 
renoverades. Gruppisets utrymmen utvidgades vid Hilda Käkikoski skolan. Busstationens butikslokal 
renoverades. Pakkaamo-utrymmet vid Civiltjänstcentralen togs i bruk som idrottslokaler. 
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Kollektivtrafiken 
Avtalet förnyades och budgeten överskreds på grund av ökningen av kostnadsnivån för det nya avtalet. I 
kostnadsplatsen Kollektivtrafiken har tagits hänsyn till befintliga avtal om att ordna trafik i riktning mot 
Lovisa och Borgå. Trafiksäkerhetskoordinatorns tjänster har köpts in för att handleda 
trafiksäkerhetsarbetet. 
 
Parker och andra allmänna områden: 
Främmande arter (inklusive vresros) avlägsnades från kommunens områden som kommunens eget arbete 
från Klockarparken och parkeringsområdet vid Porlammin koulu. Talkon riktade till kommuninvånare 
kunde inte organiseras på grund av corona. Lekutrustning anskaffades till simstranden. 
Landskapsarkitektur utfördes kring Lappträsket, nära simstranden. Frisbeegolfbana byggdes i Korsmalm. 
Ingen asfaltering skedde pga. ekonomiska skäl. 
 
Lappträsket 
Justeringsmekanismen för dammluckan förnyades inte av ekonomiska skäl. Dammräckenas säkerhet 
förbättrades. Saneringsplanen för träsket blev färdig.  
 
Kök 
Kommunens egna kök finns i Tallmogården, Kapellby skola och Kirkonkylän koulu som tillverkningskök 
samt distributionskök i daghemmet och i Taitotalo. Som regel ingår två närmatsdagar i sexveckorsmenyn. 
Lokalt bageribröd och lokalt producerade sallater har använts. Med den ändrade budgeten ändrades menyn 
och man sparade även där. Daghemmet Trolldalens lunchleveranser lades ut på anbud. Den valda 
operatören startade i januari 2021. 
Lappträsk kommun deltar i Hansels matkonkurrensutsättning och det nya avtalet trädde i kraft den 1 
februari 2020. 
År 2020 steg livsmedelspriserna med uppskattningsvis 1-2%. 
 
Städtjänster 
Kommunens egna städare har städat i Tallmogården, Hilda Käkikosken koulu och Taitotalo. 
Städningen av andra platser i kommunen har konkurrensutsatts. På andra platser startade en ny 
tjänsteleverantör den 1 januari 2020. Pga. byte av operatör har särskild uppmärksamhet ägnats åt kvaliteten 
på städningen och övervakningen av att avtalet följs. 
 
Detaljplanevägar 
Som grund för den förnyelse av trafikskyltar som krävs enligt den nya vägtrafiklagen, som trädde i kraft 
sommaren 2020, gjordes en kartläggning av trafikmärkena på kommunens byggnadsplanevägar och deras 
tillstånd. På basen av detta kan ett förnyelseprogram planeras för kommande år. På grund av den lätta 
snövintern var man tvungen att jämna vägarna mer än vanligt. På grund av brist på medel gjordes inga 
asfaltreparationer. Krossad sten tillsattes till Sanatorievägen och Pentinkulmavägen och till 
Gästgivarevägen. Det slåttades två gånger under sommaren.   
 
Enskilda vägar 
För år 2020 inlämnades inga ansökningar för renovering av enskilda vägar. Anslaget för bidrag för enskilda 
vägar halverades i den ändrade budgeten och i enlighet med den utdelades 45 000 euro i bidrag.  
 
Vattentjänstverket 
Ett exceptionellt antal rörbrott uppstod. De lokaliserades alltid och eliminerades snabbt. Vattenintagen 
finns i Porlom och Pockar, och vatten köps också in från Lovisa Vatten. Avloppsreningsanläggningarna 
finns: i Kapellby, Porlom och avloppsreningsverket i Civiltjänstcentralen. Vattenförsörjningsanläggningen 
har 1 heltidsanställd. Han går varje dag först genom vattenintagen och sedan reningsverken och registrerar 
förbrukningen, och han besöker också tryckstegringsstationen i Ingermansby. Vikarieringen sköts som en 
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inköpstjänst. I Lappträsk kommun finns 18 avloppspumpstationer som inspekteras varje vecka. 
Vattentäkten i Pockar stängdes av i ungefär en månad 2020 på grund av bakteriefynd. 
Vattenövervakningsprogrammet har uppdaterats årligen av NTM-centralen. År 2020 beslutade fullmäktige 
att inleda en anslutningsavgiftskampanj -50%, vilket resulterade i 24 nya vattenanslutningar och 7 nya 
avloppsanslutningar. Beredskapsplanen för vattentjänstverket godkändes. Förberedelserna för saneringen 
av avloppsreningsverket i Kapellby har inletts genom att beställa en avhandling om ämnet. Planeringen 
börjar 2021.  
 
Bindande målsättningar för fullmäktige presenteras i styrkortet. 
 
Projekt 
 
2020 genomfördes endast ett projekt med extern finansiering, Frisbeegolfbanan med finansiering beviljat 
av Regionförvaltningsverket.   
 
Verkställande av kommunstrategin inom sektorn 
 
Styrgruppen för det människo-orienterade tekniska väsendet har inte sammanträtt år 2020 pga. corona 
och ändringar i personalen. 
 
Statistik över de viktigaste verksamheterna 
 

 BS2017 BS2018 BS2019 BS2020 

Mängden 
fakturerat vatten 

151065 m3  133175 m3  154302 m3 149749 m3 

Mängden 
fakturerat 
avloppsvatten 

 69882 m3  59188 m3 73114 m3 68231 m3 

Underhåll av 
vägar och gator 

104 km 104 km 104 km 105 km 

Kök 5 kpl 5 kpl 5 kpl 5 kpl 

     
 
Utfallet av personalplanen 
 
Ordinarie personal årsarbetsenheter över hela året 
 

 BS 18 BS 19 BU 20 BS 20 

Teknisk direktör, 
teknisk arbetsledare, 
kosthållschef 

2,5 2,5 3 3 

Utomhusområden 1,5 1 1 1 

Vattenförsörjning 1,3 1,3 1,3 1,3 

Fastigheter och 
underhåll 

3,0 3,2 2,7 2,7 

Kosthåll 6,5 6,5 6,5 6,5 

Städning 3 3 2,5 2,5 

Branschen totalt 17,8 17,5 17 17 
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RESULTATRÄKNING/TEKNISKA TJÄNSTER 
    

 
RESULTATDELENS UTFALLSJÄMFÖRELSE 
1 - 12/2020 

  

 
40 TEKNIK OCH MILJÖTJÄNSTER Ursprunglig 

budget 
Budgetändringar Budgeten 

efter 

ändringar 

Utfall 
1-12 / 2020 

Avvikelse Utfalls-% 

VERKSAMHETSINTÄKTER 
   

  
  

 
FÖRSÄLJNINGSVINST 573 040 0 573 040 542 655 -30 385 94,7 % 

 
UNDERSTÖD OCH BIDRAG 12 918 0 12 918 2 040 -10 878 15,8 % 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 1 010 922 -9 000 1 001 922 1 016 332 14 410 101,4 % 

VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT 1 596 880 -9 000 1 587 880 1 561 027 -26 853 98,3 % 
        

  
  

TILLVERKNING TILL EGET BRUK 
   

  
  

 
TILLVERKNING TILL EGET BRUK 0 0 0 5 669 5 669 

 

TILLVERKNING TILL EGET BRUK TOTALT 0 0 0 5 669 5 669 
 

        
  

  

VERKSAMHETSUTGIFTER 
   

  
  

 
PERSONALKOSTNADER -744 770 1 000 -743 770 -659 887 83 883 88,7 % 

  
LÖNER OCH ARVODEN -586 442 1 000 -585 442 -515 717 69 725 88,1 % 

  
PERSONALBIKOSTNADER -158 328 0 -158 328 -144 170 14 158 91,1 % 

   
PENSIONSAVGIFTER -135 301 0 -135 301 -123 008 12 293 90,9 % 

   
ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER -23 027 0 -23 027 -21 162 1 865 91,9 % 

 
KÖP AV TJÄNSTER -975 045 78 000 -897 045 -748 025 149 020 83,4 % 

 
MATERIAL, FÖRNÖDENH. OCH VAROR -754 510 24 000 -730 510 -700 286 30 224 95,9 % 

 
UNDERSTÖD -91 200 42 500 -48 700 -42 500 6 200 87,3 % 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSUTGIFTER -477 885 1 000 -476 885 -512 515 -35 630 107,5 % 

VERKSAMHETSUTGIFTER TOTALT -3 043 410 146 500 -2 896 910 -2 663 213 233 697 91,9 % 
        

  
  

VERKSAMHETSBIDRAG -1 446 530 137 500 -1 309 030 -1 096 518 212 512 83,8 % 
        

  
  

              

              

              

              

INTERNA POSTER           

 FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER  684 607 0  684 607 518 603 -166 004 75,8 % 

 ÖVRIGA V ERKSAMHETSINTÄKTER  586 948 0  586 948 564 056 -22 892 96,1 % 

 KÖP AV TJÄNSTER  -231 421 0  -231 421 -243 196 -11 775 105,1 % 

 MATERIAL, FÖRNÖDENH. OCH VAROR  2 650 0  2 650 346 -2 304 13,1 % 

 ÖVRIGA VERKSAMHETSUTGIFTER  -19 308 0  -19 308 -15 728 3 580 81,5 % 

              

EXTERNA OCH INTERNA POSTER TOTALT  -423 054 137 500  -285 554 -272 437 13 117 95,4 % 
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STYRKORT / TEKNISKA TJÄNSTER 

KRITISK  
FRAMGÅNGSFAKTOR  

MÅLSÄTTNINGAR ÅTGÄRDER MÄTARE /  
UTRALL 

LIVSCYKELSTJÄNSTER  
– Vi är med i alla skeden av livet 

Vi möjliggör  
högklassig basservice 
 
Vi garanterar en smidig 
verksamhetskultur  
i en självständig kommun 
 
Vi utvecklar tjänsterna utifrån 
behoven  
för invånare i alla åldrar 

Kyrkbyn utvecklas så att den 
blir hinderfri och minnesvänlig 
 
Nivån på fastighetsunderhållet 
höjs ytterligare 
 
Man följer med kvaliteten på de 
köpta tjänsterna 

Daghemmets och bibliotekets 
parkeringsområde görs klarare 
 
Asfaltering och belysning av 
en hinderfri rutt 
 
Interna kunder informeras om 
att det lämnats begäranden 
om tjänster och vid behov 
utbildning i användningen av 
systemet 

Planen för daghemmets och 
bibliotekets parkeringsplats är 
färdig. 
  
Asfaltering och belysning av den 
hinderfria rutten har inte gjorts 
av ekonomiska skäl. 
 
Tarmo-systemet är i bruk.  

LIVSKRAFTSTJÄNSTERNA  
– Vi förstärker områdets livskraft 

Vi tar hand om vår miljö och håller 
platserna i skick 
 
Vi hjälper företagsverksamhet att 
komma i gång och är med som stöd 
i företagarnas vardag 
 
Vi erbjuder olika alternativ för 
boende 
 
Vi använder närtjänster, stödjer 
närarbete och äter närproducerad 
mat 

Vi erbjuder kommuninvånarna 
en trivsam och ren kommun. 
 
Fler lockande företagstomter 
 
 
 
Mera närmat 
 
 

Vi satsar på att förebygga 
nedskräpning och vandalism 
(snabb respons).  
 
Bekämpning av främmande 
arter  
 
Genomförande av 
planläggningsprogrammet.  
 
Kommunaltekniken byggs i 
Ingermanbyns företagsområde 
 
Vi letar fram 
livsmedelsproducenter i 
närområdet och utreder deras 
möjligheter att leverera 
närmat 

Man informerar mer allmänt om 
vad vandalism och nedskräpning 
kostar. Antalet soptunnor 
inomhus har ökats pga. 
munskydden.  
 
Talkon kunde inte ordnas i år 
pga. corona-krisen. 
Planläggningen av Korsbro 
området inleddes.  
 
Kommunaltekniken på 
företagsområdet i Ingermansby 
utfördes inte pga. kostnadsskäl.  
 
Antalet realiserade 
närmatsdagar: 11 st. år 2020.  
Skolmatsenkäten förnyades inte 
år 2020.   
 

GEMENSKAP OCH NÄTVERK  
– Vi inbjuder organisationer och frivilliga att delta i vår serviceproduktion 

Vi ordnar lokaler för verksamhet 
 
 

Packhuslokalen tas i bruk för 
idrott och motsvarande 
rekreation 

Man skapar ett system för 
låsning och bokning av tider. 

Lokalen tas i bruk: Pakkaamo-
utrymmet togs i bruk som 
idrottsutrymmen. 
Förnyandet av låssystemet 
fortsatte.  

DELTAGANDE OCH PÅVERKAN   
– Vi erbjuder möjlighet att enkelt delta i och påverka gemensamma ärenden 

Vi introducerar möjligheter att 
påverka där människor befinner sig 
 
Vi beslutar gemensamt vilken  
verksamhet som ges stöd och hur 
pengarna används 
 
Det är lätt att få kontakt med oss 
och aktörerna är kända 
 
Vi använder ett begripligt språk på 
finska och svenska 

Ökad inkludering med 
cateringkunderna 

Man begrundar med vilka 
medel man kan öka 
påverkningsmöjligheterna för 
barn i daghemsåldern 
 
Man utvecklar 
matrådsverksamheten 

Planerna för 
gruppbesök/verksamhetsbesök i 
daghemmet har inte framskridit 
pga. corona.  
 
Matrådet i skolorna förnyades 
inte år 2020.  
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2.5 Utfall av anslag och beräknade inkomster 

 

2.5.1 Driftsekonomin utfall 

 

 

Driftsekonomins utfall 1.1-31.12.2020 

I driftsekonomin granskas verksamhetens kostnader och intäkter enligt resultatområde, specificerat i 

externa och interna kostnader samt avskrivning enligt plan. 

 

Verksamhetsbidrag till externa poster  

Användningen av verksamhetsbidraget för externa poster (netto) är 93,7 % (år 2019 104,5 %) 

Skillnaden mellan externa utgifter och intäkter underskrider budgeten med cirka 1,039 milj. € 

(överskridning 727 000 € år 2019 €) 

Driftsekonomins totala utgifter underskreds i förhållande till budgeten med cirka 1,027 milj. €, dvs 5,3 % 

(överskridning 3,9 %, 738 000 € år 2019) 

Ändringen i driftsutgifter från föregående år är -6,3 % (år 2019 +2,4 %) 

Driftsekonomins totala intäkter överskreds i förhållande till budgeten med cirka 6 000 €, dvs 0,2 % (år 

2019 4 300 €, 0,2 %) 

Ändringen i driftsintäkter från föregående år +2 % (år 2019 – 5,4 %) 
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Hur anslag och de beräknade intäkterna utfallit år 2020

2019

Bokslut

Urspr. 2020

Budget

Budget 

ändring

2020

Budget

2020

Bokslut

Utfall

Avvikelse Utfalls-

%

KONCERNFÖRVALTNING

Intäkter 244 272 363 127 18 378 381 505 320 780 -60 725 84,1 %

Utgifter -1 923 522 -1 756 136 8 997 -1 747 139 -1 744 630 2 509 99,9 %

Verksamhetsbidrag -1 679 251 -1 393 009 27 375 -1 365 634 -1 423 850 -58 216 104,3 %

Interna intäkter 452 484 357 661 0 357 661 420 576 62 915 117,6 %

Interna utgifter -93 529 -101 556 0 -101 556 -92 355 9 201 90,9 %

Avskrivningar och 

värdesänkningar -21 957 -24 100 0 -24 100 -21 963 2 137 91,1 %

GRUNDTRYGGHETSTJÄNSTER

Intäkter 576 935 538 835 58 927 597 762 688 383 90 621 115,2 %

Utgifter -10 176 931 -9 984 111 -363 372 -10 347 483 -9 925 647 421 836 95,9 %

Verksamhetsbidrag -9 599 996 -9 445 276 -304 445 -9 749 721 -9 237 264 512 457 94,7 %

Interna intäkter 0 0 0 0 48 093 48 093

Interna utgifter -370 321 -380 340 0 -380 340 -346 133 34 207 91,0 %

Avskrivningar och 

värdesänkningar -31 985 -27 800 0 -27 800 -27 471 329 98,8 %

BILDNINGSTJÄNSTER

Intäkter 356 092 317 924 -59 200 258 724 261 795 3 071 101,2 %

Utgifter -4 494 780 -4 436 735 130 156 -4 306 579 -3 937 777 368 802 91,4 %

Verksamhetsbidrag -4 138 688 -4 118 811 70 956 -4 047 855 -3 675 983 371 872 90,8 %

Interna intäkter 0 0 0 0 78 424 78 424

Interna utgifter -922 114 -899 241 0 -899 241 -932 687 -33 446 103,7 %

Avskrivningar och 

värdesänkningar -199 563 -210 900 0 -210 900 -353 130 -142 230 167,4 %

TEKNISKA TJÄNSTER

Intäkter 1 598 621 1 596 880 -9 000 1 587 880 1 561 027 -26 853 98,3 %

Tillverkning för eget bruk 7 259 0 0 0 5 669 5 669

Utgifter -2 902 394 -3 043 410 146 500 -2 896 910 -2 663 213 233 697 91,9 %

Verksamhetsbidrag -1 296 514 -1 446 530 137 500 -1 309 030 -1 096 518 212 512 83,8 %

Interna intäkter 1 119 156 1 271 555 0 1 271 555 1 082 659 -188 896 85,1 %

Interna utgifter -185 676 -248 079 0 -248 079 -258 578 -10 499 104,2 %

Avskrivningar och 

värdesänkningar -330 096 -340 100 0 -340 100 -309 538 30 562 91,0 %

KOMMUNEN TOTALT

Intäkter 2 775 919 2 816 766 9 105 2 825 871 2 831 984 6 114 100,2 %

Tillverkning för eget bruk 7 259 0 0 0 5 669 5 669

Utgifter -19 497 627 -19 220 392 -77 719 -19 298 111 -18 271 267 1 026 844 94,7 %

Verksamhetsbidrag -16 714 449 -16 403 626 -68 614 -16 472 240 -15 433 614 1 038 626 93,7 %

Interna intäkter 1 571 640 1 629 216 0 1 629 216 1 629 752

Interna utgifter -1 571 640 -1 629 216 0 -1 629 216 -1 629 752

Avskrivningar och 

värdesänkningar -583 601 -602 900 0 -602 900 -712 102 -109 202 118,1 %

=bindande poster till fullmäktige
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2019

Bokslut

Utfall

Urspr.2020

Budget

Budget 

ändring

2020

Budget

2020

Bokslut

Utfall

Avvikelse Utfalls-

%

TEKNISKA TJÄNSTER

Övriga tekniska tjänster

   Intäkter 1 039 004 1 068 260 -9 000 1 059 260 1 069 441 10 181 101,0 %

   Tillverkning för eget bruk 7 259 2 025 2 025

   Utgifter -2 522 600 -2 705 494 146 500 -2 558 994 -2 309 955 249 039 90,3 %

   Verksamhetsbidrag -1 476 337 -1 637 234 137 500 -1 499 734 -1 238 489 261 245 82,6 %

Avskrivningar och 

värdesänkningar -181 574 -189 500 0 -189 500 -159 135 30 365 84,0 %

VATTENTJÄNSTVERKET

   Intäkter 559 617 528 620 0 528 620 491 586 -37 034 93,0 %

   Tillverkning för eget bruk 0 0 0 0 3 644 3 644

   Utgifter -379 794 -337 916 0 -337 916 -353 258 -15 342 104,5 %

   Verksamhetsbidrag 179 822 190 704 0 190 704 141 972 -48 732 74,4 %

Avskrivningar och 

värdesänkningar -148 522 -150 600 0 -150 600 -150 403 197 99,9 %
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2.5.2 Resultaträkningsdelens utfallsjämförelse 1-12/2020 

 

Resultaträkningsdelens utfallsjämförelse –  externa poster 

 

Ursprunglig 

budget

Budget-

ändringar

Utfall 

1-12 / 2020

Avvikelse

749 215 -533 715 013 -33 669

626 600 6 260 738 695 105 835

364 433 -12 622 283 716 -68 095

1 076 518 16 000 1 094 561 2 043

2 816 766 9 105 2 831 985 6 114

0 0 5 669 5 669

0 0 5 669 5 669

-4 658 279 -107 305 -4 421 916 343 668

-3 544 176 -86 382 -3 328 907 301 651

-1 114 103 -20 923 -1 093 009 42 017

-975 248 -16 961 -954 405 37 804

-138 855 -3 962 -138 603 4 214

-12 238 784 -189 349 -11 796 131 632 002

-977 172 94 402 -849 605 33 165

-648 666 108 620 -546 125 -6 079

-697 491 15 913 -657 491 24 087

-19 220 392 -77 719 -18 271 267 1 026 844

-16 403 626 -68 614 -15 433 614 1 038 626

9 120 000 -716 000 8 781 937 377 937

7 403 000 206 403 8 679 108 1 069 705

0 0 2 990 2 990

834 300 126 673 974 669 13 696

-70 000 0 -30 357 39 643

-4 000 0 -4 822 -822

760 300 126 673 942 480 55 507

879 674 -451 538 2 969 912 2 541 776

-602 900 0 -600 454 2 446

0 0 -111 649 -111 649

-602 900 0 -712 102 -109 202

276 774 -451 538 2 257 810 2 432 574

0 0 -1 000 000 -1 000 000

276 774 -451 538 1 257 810 1 432 574

LAPPTRÄSK

VERKSAMHETSINTÄKTER

RESULTATRÄKNINGSDELENS 

UTFALLSJÄMFÖRELSE 1-12/2020

Budgeten 

efter 

ändringar

Avvikelse

-%

Utfall

-%

FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 748 682 -4,5% 95,5%

AVGIFTSINTÄKTER 632 860 16,7% 116,7%

UNDERSTÖD OCH BIDRAG 351 811 -19,4% 80,6%

ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 1 092 518 0,2% 100,2%

VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT 2 825 871 0,2% 100,2%

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 0

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK TOTALT 0

LÖNER OCH ARVODEN -3 630 558 8,3% 91,7%

VERKSAMHETSKOSTNADER

PERSONALKOSTNADER -4 765 584 7,2% 92,8%

PERSONALBIKOSTNADER -1 135 026 3,7% 96,3%

PENSIONSKOSTNADER -992 209 3,8% 96,2%

ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER -142 817 3,0% 97,0%

KÖP AV TJÄNSTER -12 428 133 5,1% 94,9%

MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR -882 770 3,8% 96,2%

UNDERSTÖD -540 046 -1,1% 101,1%

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -681 578 3,5% 96,5%

VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT -19 298 111 5,3% 94,7%

SKATTEINTÄKTER 8 404 000 4,5% 104,5%

VERKSAMHETSBIDRAG -16 472 240 6,3% 93,7%

STATSANDELAR 7 609 403 14,1% 114,1%

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

RÄNTEINTÄKTER 0

ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER 960 973 1,4% 101,4%

RÄNTEKOSTNADER -70 000 56,6% 43,4%

ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER -4 000 -20,5% 120,5%

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 

TOTALT

886 973 6,3% 106,3%

AVSKRIVNINGAR OCH VÄRDESÄNKNINGAR

AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN -602 900 0,4% 99,6%

ÅRSBIDRAG 428 136 593,7% 693,7%

VÄRDESÄNKNINGAR 0

AVSKRIVNINGAR OCH VÄRDESÄNKNINGAR 

TOTALT

-602 900 -18,1% 118,1%

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT -174 764 819,7% -719,7%

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -174 764 1 391,9% -1 291,9%

0FÖRÄNDRINGAR I AVSÄTTNINGAR
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Resultaträkningsdelens utfallsjämförelse –  externa och interna poster  

   

Ursprunglig 

budget

Budget-

ändringar

Utfall 

1-12 / 2020

Avvikelse

1 456 528 -533 1 253 469 -202 526

626 600 6 260 738 695 105 835

364 433 -12 622 283 716 -68 095

2 036 857 16 000 2 218 549 165 692

4 484 418 9 105 4 494 429 906

0 0 5 669 5 669

0 0 5 669 5 669

-4 658 279 -107 305 -4 421 916 343 668

-3 544 176 -86 382 -3 328 907 301 651

-1 114 103 -20 923 -1 093 009 42 017

-975 248 -16 961 -954 405 37 804

-138 855 -3 962 -138 603 4 214

-13 311 019 -189 349 -12 956 292 544 076

-985 641 94 402 -869 457 21 782

-648 666 108 620 -546 125 -6 079

-1 284 439 15 913 -1 139 921 128 605

-20 888 044 -77 719 -19 933 712 1 032 051

-16 403 626 -68 614 -15 433 614 1 038 626

9 120 000 -716 000 8 781 937 377 937

7 403 000 206 403 8 679 108 1 069 705

0 0 2 990 2 990

834 300 126 673 974 669 13 696

-70 000 0 -30 357 39 643

-4 000 0 -4 822 -822

760 300 126 673 942 480 55 507

879 674 -451 538 2 969 912 2 541 776

-602 900 0 -600 454 2 446

0 0 -111 649 -111 649

-602 900 0 -712 102 -109 202

276 774 -451 538 2 257 810 2 432 574

0 0 -1 000 000 -1 000 000

276 774 -451 538 1 257 810 1 432 574

0

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT -174 764 819,7% -719,7%

ÄNDRING AV AVSÄTTNINGAR

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -174 764 1 391,9% -1 291,9%

AVSKRIVNINGAR OCH VÄRDESÄNKINGAR 

TOTALT

-602 900 -18,1% 118,1%

VÄRDESÄNKNINGAR 0

AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN -602 900 0,4% 99,6%

AVSKRIVNINGAR OCH VÄRDESÄNKNINGAR

ÅRSBIDRAG 428 136 593,7% 693,7%

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 

TOTALT

886 973 6,3% 106,3%

ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER -4 000 -20,5% 120,5%

RÄNTEKOSTNADER -70 000 56,6% 43,4%

ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER 960 973 1,4% 101,4%

RÄNTEINTÄKTER 0

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

STATSANDELAR 7 609 403 14,1% 114,1%

SKATTEINTÄKTER 8 404 000 4,5% 104,5%

VERKSAMHETSBIDRAG -16 472 240 6,3% 93,7%

VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT -20 965 763 4,9% 95,1%

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -1 268 526 10,1% 89,9%

UNDERSTÖD -540 046 -1,1% 101,1%

MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR -891 239 2,4% 97,6%

KÖP AV TJÄNSTER -13 500 368 4,0% 96,0%

ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER -142 817 3,0% 97,0%

PERSONALBIKOSTNADER -1 135 026 3,7% 96,3%

PENSIONSKOSTNADER -992 209 3,8% 96,2%

LÖNER OCH ARVODEN -3 630 558 8,3% 91,7%

VERKSAMHETSKOSTNADER

PERSONALKOSTNADER -4 765 584 7,2% 92,8%

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK TOTALT 0

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK

VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT 4 493 523 0,0% 100,0%

ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 2 052 857 8,1% 108,1%

UNDERSTÖD OCH BIDRAG 351 811 -19,4% 80,6%

AVGIFTSINTÄKTER 632 860 16,7% 116,7%

FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 1 455 995 -13,9% 86,1%

Budgeten 

efter 

ändringar

Avvikelse

-%

Utfall

-%

VERKSAMHETSINTÄKTER

RESULTATRÄKNINGSDELENS 

UTFALLSJÄMFÖRELSE 1-12/2020

 LAPPTRÄSK
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Specifikation av skatteintäkter  

  

Ursprunglig 
budget 

Budget-
ändring 

Budgeten 
efter 

ändringar 

Bokslut  
2020 
utfall 

Avvikelse Utfall 
% 

SKATTEINTÄKTER 9 120 000 -716 000 8 404 000 8 781 937 377 937 104,5 % 

Kommunens inkomstskatt 7 933 000 -513 000 7 420 000 7 630 108 210 108 102,8 % 

Fastighetsskatt 550 000 -15 000 535 000 532 389 -2 611 99,5 % 

Andel av intäkter från 
samfundsskatt 

637 000 -188 000 449 000 619 440 170 440 138,0 % 

 

 

INKOMSTSKATTESATS 

% 

Beskattningsbar 
inkomst, 1000 
€ Ändring 

2017 20,5 % 36 026 -3,9 % 

2018 20,5 % 37 115 3,0 % 

2019 20,5 % 36 938 -0,5 % 

2020 21,0 % 37 457* 1,4 % 

    *prognos   

FASTIGHETSSKATTESATSER     

Allmän fastighetsskattesats     1,00 % 

Skattesats för ordinarie bostad   0,50 % 

Skattesats för andra fastigheter än bostäder   1,10 % 

 

 

Specifikation av statsandelar  

  

Ursprunglig 
budget 

Budget-
ändring 

Budgeten 
efter 

ändringar 

Utfallet av 
bokslutet  

2020  

Avvikelse Utfall 
% 

STATSANDELAR 7 403 000 206 403 7 609 403 8 679 108 1 069 705 114,1 % 

Statsandelar för kommunens 
bastjänster, inkl. utjämningar 7 945 000 0 7 945 000 7 339 068 -605 932 92,4 % 
Behovsprövad förhöjning 
av statsandelar 0 0 0 360 000 360 000   
Övrig finansiering av 
utbildnings- och 
kulturväsendet -542 000 0 -542 000 -614 198 -72 198 113,3 % 
Kompensation för uteblivna 
skatteintäkter 0 206 403 206 403 1 594 238 1 387 835 772,4 % 
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2.5.3 Investeringarnas utfallsjämförelse 

Investeringarnas utfallsjämförelse  

 

Ursprunglig 

budget

Budgeten efter 

ändringar

Utfall

1-12 / 2020
Avvikelse Utfalls-%

Föregående år 

vid samma 

tidpunkt

9031 Grundsanering av kommungårdens strukturer -75 000 -35 179 -35 179 0 100,0% -17 853

-75 000 -35 179 -35 179 0 100,0% -17 853

0 0 0 0 0

9062 Sanering av biblioteket -42 000 -1 964 -5 164 -3 200 262,95% -16 385

-42 000 -1 964 -5 164 -3 200 262,95% -16 385

0 0 0 0 0

9077
Cykelskydd, luftkonditionering och matsalsdörr 

i Kapellby skola
-10 000 -4 589 -4 589 -0 100,01% -1 700

-10 000 -4 589 -4 589 -0 100,01% -1 700

0 0 0 0 0

9084 Brofogdas yttrefodring, tak 0 0 1 568 1 568 0

0 0 1 568 1 568 0

0 0 0 0 0

9090 Tillgänglighet till bibliotekets ingång 0 -14 857 -14 858 -1 100,0% 0

0 -28 212 -28 212 -0 100,0% -17 690

0 13 355 13 355 -0 100,0% 17 690

0 13 355 13 355 -0 100,0% 17 690

9092 Utvidgning av Kirkonkylän koulu -100 000 0 0 0 -73 500

-100 000 0 0 0 -73 500

0 0 0 0 0

9093 Avkylning och inneluft i daghemmet -10 000 -7 819 -7 819 -0 100,0% -12 928

-10 000 -7 819 -7 819 -0 100,0% -12 928

0 0 0 0 0

9095 Renovering av tegeltak -15 000 0 0 0 0

-15 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0

9096 Konditionssalen -35 000 0 0 0 0

-35 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0

9097 Låssystem i kommunkansliet och skolorna -20 000 -21 029 -21 029 -0 100,0% 0

-20 000 -21 029 -21 029 -0 100,0% 0

0 0 0 0 0

9200 Mark- och vattenområden 0 -209 904 -212 904 -3 000 101,43% 836

0 -209 904 -212 904 -3 000 101,43% 0

0 0 0 0 836

0 0 0 0 836

9201 Sanering av gatubelysningen -30 000 -12 245 -12 245 0 100,0% -27 090

-30 000 -12 245 -12 245 0 100,0% -27 090

0 0 0 0 0

9209 Förlängning av Johansväden -80 000 -3 385 -3 385 -0 100,01% -49 000

-80 000 -3 385 -3 385 -0 100,01% -49 000

0 0 0 0 0

9220 Sanering av träsket och dammen -50 000 0 0 0 -14 650

-50 000 0 0 0 -24 650

0 0 0 0 10 000

0 0 0 0 10 000

9221 Kommunalteknik till Husulabacken 0 -4 300 -4 300 0 100,0% -8 500

0 -4 300 -4 300 0 100,0% -8 500

0 0 0 0 0Inkomster 0

-4 300 0,0%

Utgifter -4 300 0,0%

Finansieringsandelar 0

Utgifter 50 000

Inkomster 0

50 000

Utgifter 76 615 -0,01%

Inkomster 0

76 615 -0,01%

Utgifter 17 755 0,0%

Inkomster 0

17 755 0,0%

Inkomster 0

Försäljning av bestående aktiva 0

-209 904 -1,43%

Utgifter -209 904 -1,43%

Inkomster 0

-1 029 0,0%

Utgifter -1 029 0,0%

Inkomster 0

35 000

Utgifter 35 000

Inkomster 0

15 000

Utgifter 15 000

Inkomster 0

2 181 0,0%

Utgifter 2 181 0,0%

Inkomster 0

Inkomster 13 355 0,0%

-14 857 0,0%

100 000

Utgifter 100 000

Finansieringsandelar 13 355 0,0%

Utgifter 0

Inkomster 0

Utgifter -28 212 0,0%

0

Utgifter 5 411 -0,01%

Inkomster 0

40 036 -162,95%

Utgifter 39 821 0,0%

Inkomster 0

5 411 -0,01%

Utgifter 40 036 -162,95%

Inkomster 0

39 821 0,0%

Projekt
Budget-

ändringar
Avvikelse-%
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9222 Kommunalteknik till Industriområdet -50 000 0 -2 400 -2 400 -6 500

-50 000 0 -2 400 -2 400 -6 500

0 0 0 0 0

9223 Minnesvänligt centrum -100 000 -5 000 0 5 000 0,0% -34 500

-100 000 -5 000 0 5 000 0,0% -34 500

0 0 0 0 0

9226 Frisbeegolfbana -10 000 -4 287 -4 287 -0 100,01% -7 179

-10 000 -4 287 -4 287 -0 100,01% -7 179

0 0 0 0 0

9228 Asfaltering av vägar 2020 -41 000 0 0 0 0

-41 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0

9229 Belysning, skyltning minnesvänligt centrum -20 000 -9 000 -10 878 -1 878 120,86% 0

-20 000 -9 000 -10 878 -1 878 120,86% 0

0 0 0 0 0

9505 Vattenförsörjning i glesbygden -15 000 0 0 0 -8 374

-15 000 0 0 0 -8 374

0 0 0 0 0

9514 Sanering av vatten- och avloppsrör -25 000 -27 572 -27 572 0 100,0% -18 461

-25 000 -27 572 -27 572 0 100,0% -18 461

0 0 0 0 0

9518 Sanering av reningsverket i Kapellby -30 000 -3 644 -3 644 0 99,99% 0

-30 000 -3 644 -3 644 0 99,99% 0

0 0 0 0 0

9520 Nätverkskarta -15 000 0 0 0 -15 257

-15 000 0 0 0 -15 257

0 0 0 0 0

9521 Förnyelse av avloppspumpar -10 000 0 0 0 0

-10 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0

9522 Tryckstegringsstationer och renvattenpumpar -10 000 -10 000 -9 646 354 96,46% -13 073

-10 000 -10 000 -9 646 354 96,46% -13 073

0 0 0 0 0

9523 Vägarna till pumpsationerna -5 000 0 0 0 0

-5 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0

9980 Aktier och andelar -322 000 -219 000 -218 674 327 99,85% -262 282

-322 000 -219 000 -218 674 327 99,85% -688 599

0 0 0 0 426 317

0 0 0 0 426 317

Ursprunglig 

budget

Budgeten efter 

ändringar

Utfall

1-12 / 2020
Avvikelse Utfalls-%

Föregående år 

vid samma 

tidpunkt

-1 120 000 -593 774 -597 005 -3 231 100,54% -586 397

Utgifter -1 120 000 -607 129 -610 360 -3 231 100,53% -1 041 240

Inkomster 0 13 355 13 355 -0 100,0% 454 843

0 13 355 13 355 -0 100,0% 27 690

0 0 0 0 427 153Försäljning av bestående aktiva 0

512 871 0,53%

13 355 0,0%

Budget-

ändringar
Avvikelse-%

526 226 0,54%RAPPORTEN TOTALT

Finansieringsandelar 13 355 0,0%

Inkomster 0

Försäljning av bestående aktiva 0

103 000 0,15%

Utgifter 103 000 0,15%

Inkomster 0

5 000

Utgifter 5 000

Inkomster 0

0 3,54%

Utgifter 0 3,54%

Inkomster 0

10 000

Utgifter 10 000

Inkomster 0

15 000

Utgifter 15 000

Inkomster 0

26 356 0,01%

Utgifter 26 356 0,01%

Inkomster 0

-2 572 0,0%

Utgifter -2 572 0,0%

Inkomster 0

15 000

Utgifter 15 000

Inkomster 0

11 000 -20,86%

Utgifter 11 000 -20,86%

Inkomster 0

41 000

Utgifter 41 000

Inkomster 0

5 713 -0,01%

Utgifter 5 713 -0,01%

Inkomster 0

95 000 100,0%

Utgifter 95 000 100,0%

Inkomster 0

50 000

Utgifter 50 000
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Investeringarnas utfall:  

INVESTERINGARNAS UTFALL 
 

9031 Grundförbättringar av kommunhusets konstruktioner 
Grundförbättringen av kommunhuset fortsatte. Förnyandet av bottenbjälklaget fortsattes med egna 
krafter. Värmesystemets rör byttes ut. 
 
9062 Reparationsarbeten i biblioteket 
Bibliotekets fasad renoverades och målades, en oförhindrad ingång byggdes.  
 
9077 Kapellby skola 
Dörrar och fönster byttes ut.  
 
9084 Brofogdas yttre fodring, tak 
Gårdsplanen städades upp.  
 
9090 Hinderfri ingång till biblioteket 
En ny hinderfri gångbana till biblioteket byggdes och man byggde en hinderfri ingång på bibliotekets 
baksida.  
 
9092 Utvidgningen av Kirkonkylän koulu 
Objektet fördes inte vidare år 2020.  
 
9093 Avkylning och inneluft i daghemmet 
Grönrummet i daghemmet omvandlades till grupputrymme.  
 
9095 Sanering av tegeltak 
Gjordes inte år 2020. Kalkning av verkstadsbyggnaden gjordes.  
 
9096 Konditionssalen 
Anslaget överfördes till år 2021. 
 
9097 Låssystem på kommunkansliet och i skolorna 
Låssystemen förnyades på kommunkansliet, i biblioteket, Kirkonkylän koulu och Kapellby skolan. 
 
9200 Mark- och vattenområden 
I utfallet ingår markförsäljningen mellan kommunen och Fastighets Ab Labyrinten samt en del av torget 
som upphandlades i Porlom.  
 
9201 Sanering av gatubelysningen 
Saneringen av gatubelysningen fortsätter enligt plan. År 2020 sanerades gatubelysningen i centrum av 
Pockar ända till Pockar gård.  
 
9209 Förlängning av Johansvägen 
Flyttats till år 2021. 
 
9220 Sanering av träsket och dammen 
Dammräckens säkerhet förbättrades. Saneringsplanen för träsket blev färdigt.  
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9221 Kommunalteknik på Husulabacken 
Objektet framskred inte år 2020. 
 
9222 Kommunaltekniken på industriområdet 
Objektet framskred inte år 2020. 
 
9223 Minnesvänligt centrum 
Planen för ett minnesvänligt centrum blev färdigt.  
 
9226 Frisbeegolfbana 
Byggandet av en frisbeegolfbana genomfördes.  
 
9228 Asfaltering av vägar år 2020 
Asfalteringar gjordes inte år 2020. 
 
9229 Skyltning och belysning i det Minnesvänliga centrumet 
Planen blev färdig.  
 
9505 Vattenförsörjningen i glesbygden 
Reparationerna av avstängningsventiler fortsatte enligt plan.   
 
9514 Vatten- och avloppsreningsverket, saneringar 
Läckvattenreparationerna fortsatte i bland annat Kapellby. 
 
9518 Saneringen av reningsverket i Kapellby 
Förutredningarna gjorda för avhandlingarnas del, för övrigt framskred inte saneringen av reningsverket i 
Kapellby år 2020. 
 
9520 Nätverkskarta 
Utarbetningen av Vattentjänstverkets nätverkskarta fortsatte på Kapellby-området. 
 
9522 Tryckstegringsstationer och pumpar 
Pumparna i tryckstegringsstationerna byttes ut. 
 
9523 Vägen till pumpstationerna 
Gjordes inte år 2020.  
 
9980 Aktier och andelar 
Fastighets Ab Lilleputs finansieringsvederlag har till största delar bokats under aktier i dotterbolag. 
 
9981 Försäljning av byggnader 
Kimonkylän koulu såldes 
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2.5.4 Utfallet av finansieringsdelen 

 

Utfallet av finansieringskalkylen  

 

  

Ursprunglig 

budget

Budgeten 

efter 

ändringar

Avvikelse Avvikelse

-%

879 674 428 136 2 541 776 593,68%

-10 000 -35 000 7 662 21,89%

869 674 393 136 2 549 438 648,49%

-1 120 000 -607 129 -3 231 -0,53%

0 13 355 -0 0,0%

10 000 35 000 214 806 613,73%

-1 110 000 -558 774 211 575 37,86%

-240 326 -165 638 2 761 013 1 666,9%

-402 000 -402 000 -54 -0,01%

0 0 0

-402 000 -402 000 -54 -0,01%

0 0 -12 636

0 0 -242 421

0 0 -257 845

0 0 -512 903

-402 000 -402 000 -512 957 -127,6%

-642 326 -567 638 2 248 056 396,04%

31. 12. 2 404 596

1. 1. 724 178

Budget-

ändringar

Toteutuma

1-12/2020

Utfall

-%

VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE

LAPPTRÄSK

FINANSIERINGSKALKYL -UTFALLSJÄMFÖRELSE 1-12/2020

-476 538 2 942 574 748,49%

INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE

ÅRSBIDRAG -451 538 2 969 912 693,68%

INKOMSTFINANSIERINGENS KORRIGERINGSPOSTER -25 000 -27 338 78,11%

FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

25 000 249 806 713,73%

551 226 -347 199 62,14%

INVESTERINGSUTGIFTER 512 871 -610 360 100,53%

INVESTERINGSANDELAR TILL INVESTERINGSUTGIFTER 13 355 13 355 100,0%

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE

VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE 74 688 2 595 375 -1 566,9%

ÄNDRINGAR I KORTFRISTIGA LÅN 0 0

0 -402 054 100,01%

ÄNDRINGAR I LÅNESTOCKEN

MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN 0 -402 054 100,01%

ÄNDRINGAR I FORDRINGAR 0 -242 421

ÄNDRINGAR I RÄNTEFRIA SKULDER 0 -257 845

ÖVRINGA ÄNDRINGAR I BETALNINGSBEREDSKAPEN

ÄNDRINGAR I FÖRVALTADE MEDEL OCH KAPITAL 0 -12 636

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE 0 -914 957 227,6%

0 -512 903

KASSAMEDEL

1 680 418

ÄNDRINGAR I KASSAMEDEL 74 688 1 680 418 -296,04%
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2.5.5 Översikt över hur anslag och inkomstberäkningar utfallit 

 

 

  

ÖVERSIKT ÖVER HUR ANSLAG SOM FULLMÄKTIGE GODKÄNT SAMT INKOMSTBERÄKNINGARNA UTFALLIT

DRIFTSEKONOMIDELEN

Koncernförvaltning N 1 756 136 -8 997 1 747 139 1 744 630 2 509 363 127 18 378 381 505 320 780 -60 725

Grundtrygghet N 9 984 111 363 372 10 347 483 9 925 647 421 836 538 835 58 927 597 762 688 383 90 621

Bildning N 4 436 735 -130 156 4 306 579 3 937 777 368 802 317 924 -59 200 258 724 261 795 3 071

Tekniska N 3 043 410 -146 500 2 896 910 2 663 213 233 698 1 596 880 -9 000 1 587 880 1 561 027 -26 853

RESULTATKALKYLDELEN

Skatteintäkter N 9 120 000 -716 000 8 404 000 8 781 937 377 937

Statsandelar N 7 403 000 206 403 7 609 403 8 679 108 1 069 705

Ränteinkomster N 0 0 0 2 990 2 990

Övriga finansiella intäkter N 834 300 126 673 960 973 974 669 13 696

Ränteutgifter N 70 000 0 70 000 30 357 39 643

Övriga finansiella utgifter N 4 000 0 4 000 4 822 -822

Extraordinära poster

INVESTERINGSDELEN

Investeringar totalt B 1 120 000 -499 516 593 774 597 005 -3 231

Investeringsutgifter B 1 120 000 -512 871 607 129 610 360 -3 231

Investeringsintäkter B

Investeringarnas finansieringsandelarB 0 13 355 13 355 13 355 0

FINANSIERINGSDELEN

Ändringar i utlåningar

Ökning i utlåning B

Minskning i utlåning B

Ändringar i lånestocken

Ökning i långfristiga lån B

Minskning i kortfristiga lån B 402 000 0 402 000 402 054 -54

Ändring i kortfristiga lån N

Ändringar i eget kapital B

Ändring i betalningsberedskapen 642 326 -74 688 567 638 1 680 418 1 112 780

TOTALT 20 816 392 -435 152 20 381 240 19 318 860 1 062 380 20 816 392 -435 152 20 381 240 22 964 462 2 583 222

* N=bindning nettoanslag/-berkänad inkomst

   B=bruttoanslag/-beräknad inkomst

Avvikelse Ursprunglig 

budget

ANSLAG INKOMSTBERÄKNING

Budget-

ändringar

Budgeten 

efter 

ändringar

Utfall

2020

Avvikelse

Bind-

ning*

N

B

Ursprunglig 

budget

Budget-

ändringar

Budgeten 

efter 

ändringar

Utfall

2020
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Bökslutskalkyler 
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3 Bokslutskalkyler 
 

3.1 Kommunens resultaträkning 
 

Kommunens resultaträkning 

 

 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 

Verksamhetsintäkter   

Försäljningsintäkter 715 013,11 795 133,85 

Avgiftsintäkter 738 695,01 648 203,55 

Understöd och bidrag 283 716,32 285 320,26 

Övriga verksamhetsintäkter 1 094 560,62 1 047 261,80 

Verksamhetsintäkter totalt 2 831 985,06 2 775 919,46 

Tilverkning för eget bruk 5 668,61 7 258,63 

Verksamhetskostnader   

Personalkostnader   

Löner och arvoden -3 328 907,16 -3 752 266,79 

Lönebikostnader   

     Pensionskostnader -954 405,24 -1 021 815,54 

     Övriga lönebikostnader -138 603,35 -118 118,85 

Köp av tjänster -11 796 130,78 -12 213 264,32 

Material, förnödenheter och varor -849 604,83 -1 081 234,34 

Understöd -546 125,02 -639 628,36 

Övriga verksamhetskostnader -657 490,99 -671 298,99 

Verksamhetskostnader totalt -18 271 267,37 -19 497 627,19 

VERKSAMHETSBIDRAG -15 433 613,70 -16 714 449,10 

Skatteinkomster 8 781 937,34 8 839 702,26 

Statsandelar 8 679 108,00 7 226 373,87 

Finansiella intäkter och kostnader   

Ränteintäkter 2 990,35 1 454,67 

Övriga finansiella intäkter 974 669,18 859 215,37 

Räntekostnader -30 357,34 -33 997,85 

Övriga finansiella kostnader -4 821,74 -4 551,81 

Finansiella intäkter och kostnader totalt 942 480,45 822 120,38 

ÅRSBIDRAG 2 969 912,09 173 747,41 

Avskrivningar och nedskrivningar   

Avskrivningar enligt plan -600 453,59 -583 600,61 

Nedskrivningar -111 648,78 0,00 

Avskrivningar och nedskrivningar totalt -712 102,37 -583 600,61 

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 2 257 809,72 -409 853,20 

Ökning (-) eller minskning (+) av reserver -1 000 000,00 0,00 

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT 
(UNDERSKOTT) 1 257 809,72 -409 853,20 
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3.2 Kommunens finansieringskalkyl 
 

Kommunens finansieringsanalys 

 
 

 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 

Kassaflödet i verksamheten   

Årsbidrag 2 969 912,09 173 747,41 

Korrektivposter till internt tillförda medel -27 338,18 64 101,53 

 2 942 573,91 237 848,94 

Kassaflödet för investeringas del   

Investeringsutgifter -610 359,88 -1 086 635,79 

Finansieringsandelar för investeringsutgifter 13 354,62 27 689,87 

Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående 
aktiva 

249 805,92 548 325,88 

 -347 199,34 -510 620,04 

   

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 2 595 374,57 -272 771,10 

   

Kassaflödet för finansieringens del   

Förändringar i lånebeståndet   

Ökning av långfristiga lån 0,00 1 000 000,00 

Minskning av långfristiga lån -402 053,90 -402 054,00 

Förändring i kortfristiga lån 0,00 100 000,00 

 -402 053,90 697 946,00 

Övriga förändringar av likviditeten   

Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital -12 636,49 -17 357,68 

Förändring av fordringar -242 421,19 130 824,83 

Förändring av räntefria skulder -257 844,95 125 473,95 

 -512 902,63 238 941,10 

   

Kassaflödet för finansieringens del -914 956,53 936 887,10 

   

Förändring av likvida medel 1 680 418,04 664 116,00 

   

Likvida medel 31.12. 2 404 596,01 724 177,97 

Likvida medel 1.1. 724 177,97 60 061,97 

Förändring av likvida medel 1 680 418,04 664 116,00 
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3.3 Kommunens balans 

Kommunens balansräkning 

 

AKTIVA 31.12.2020 31.12.2019 

   

BESTÅENDE AKTIVA   

Immateriella tillgångar   

Övriga utgifter med lång verkningstid 105 796,25 128 035,55 

Immateriella tillgångar 105 796,25 128 035,55 

   

Materiella tillgångar   

Mark- och vattenområden 1 763 321,86 1 585 530,03 

Byggnader 3 147 806,02 3 393 875,79 

Fasta konstruktioner och anordningar 2 808 794,31 2 957 164,94 

Maskiner och inventarier 4 200,95 16 132,92 
Förskottsbetalningar och pågående 
nyanläggningar 296 205,27 453 563,86 

Materiella tillgångar 8 020 328,41 8 406 267,54 

   

Placeringar   

Aktier och andelar 7 492 532,40 7 421 918,82 

Övriga lånefordringar 250 533,58 250 533,58 

Övriga fordringar 181 631,00 181 631,00 

Placeringar 7 924 696,98 7 854 083,40 

   

BESTÅENDE AKTIVA 16 050 821,64 16 388 386,49 

   

FÖRVALTADE MEDEL   

Övriga förvaltade medel 21 909,14 22 123,14 

FÖRVALTADE MEDEL 21 909,14 22 123,14 

   

RÖRLIGA AKTIVA   

Fordringar   

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 303 591,67 361 456,01 

Övriga fordringar 58 728,42 144 909,91 

Resultatregleringar 726 329,50 339 862,48 

Kortfristiga fordringar 1 088 649,59 846 228,40 

Fordringar 1 088 649,59 846 228,40 

   

Kassa och bank 2 404 596,01 724 177,97 

   

RÖRLIGA AKTIVA 3 493 245,60 1 570 406,37 

   

AKTIVA 19 565 976,38 17 980 916,00 
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PASSIVA 
31.12.2020 

31.12.2019 

   
EGET KAPITAL   

Grundkapital 7 173 252,53 7 173 252,53 

Övriga egna fonder 123 106,48 123 106,48 
Överskott (underskott) från tidigare 

räkenskapsperioder 406 878,42 816 731,62 

Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 1 257 809,72 -409 853,20 

EGET KAPITAL 8 961 047,15 7 703 237,43 

   
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER   

Reserver 1 000 000,00 0,00 
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER 1 000 000,00 0,00 
 

  
FÖRVALTAT KAPITAL   

Övrigt förvaltat kapital 50 721,89 63 572,38 

FÖRVALTAT KAPITAL 50 721,89 63 572,38 

   
FRÄMMANDE KAPITAL   
Långfristigt   

Lån från finansiella institut och 
försäkringsanstalter 4 152 049,00 4 554 103,00 

Långfristigt 4 152 049,00 4 554 103,00 

   
Kortfristigt   

Masskuldebrevslån 3 000 000,00 3 000 000,00 
Lån från finansiella institut och 

försäkringsanstalter 402 054,06 402 053,96 

Erhållna förskott 347 477,65 87 099,32 

Leverantörsskulder 504 768,52 931 840,38 

Övriga skulder 111 816,88 116 592,70 

Resultatregleringar 1 036 041,23 1 122 416,83 

Kortfristigt 5 402 158,34 5 660 003,19 

   
FRÄMMANDE KAPITAL 9 554 207,34 10 214 106,19 

   
PASSIVA 19 565 976,38 17 980 916,00 
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3.4 Koncernens resultaträkning 
 

Koncernresultaträkning 

 

 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 

   

Verksamhetsintäkter 10 841 537,83 10 402 393,77 

Verksamhetskostnader -25 767 708,26 -26 591 543,31 

Andel av intressesamfundens vinst (förlust) -291,42 2 142,17 

VERKSAMHETSBIDRAG -14 926 461,85 -16 187 007,37 

Skatteinkomster 8 743 506,36 8 820 010,15 

Statsandelar 8 679 108,00 7 302 137,89 

Finansiella intäkter och kostnader   

Ränteintäkter 3 796,44 2 001,14 

Övriga finansiella intäkter 976 174,11 860 963,48 

Räntekostnader -110 037,59 -116 456,72 

Övriga finansiella kostnader -43 743,74 -41 256,70 

Finansiella intäkter och kostnader 826 189,23 705 251,19 

ÅRSBIDRAG 3 322 341,74 640 391,86 

Avskrivningar och nedskrivningar   

Avskrivningar enligt plan -1 441 248,48 -1 352 999,54 

Räkenskapsperiodens över- och underparivärden 1 385,01 -908,35 

Nedskrivningar -116 160,27 621,05 

Avskrivningar och nedskrivningar -1 556 023,75 -1 353 286,84 

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 1 766 317,99 -712 894,98 

Räkenskapsperiodens skatter -243,58 -323,07 

Uppskjutna skatter 44,51 -268,05 

Minoritetsandelar -758,05 -2 845,72 

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 1 765 360,87 -716 331,81 
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3.5 Koncernens finansieringskalkyl 
 

Koncernens finansieringsanalys 

 

 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 

Verksamhetens kassaflöde   

Årsbidrag 3 322 341,74 640 391,86 

Räkenskapsperiodens skatter -243,58 -323,07 

Korrektivposter till internt tillförda medel 243 256,49 12 707,57 

 3 565 354,65 652 776,37 

Investeringarnas kassaflöde   

Investeringsutgifter -1 022 001,06 -3 223 797,63 

Finansieringsandelar för investeringsutgifter 26 386,32 176 550,87 

Försäljningsinkomster av tillgångar bland 
bestående aktiva 

766 997,59 1 028 252,82 

Investeringar netto -228 617,14 -2 018 993,94 

   

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 3 336 737,51 -1 366 217,57 

   

Finansieringens kassaflöde   

Förändringar i utlåningen   

Ökning av utlåningen -89,41 0,00 

Minskning av utlåningen 30,15 972,89 

 -59,26 972,89 

Förändringar i lånebeståndet   

Ökning av långfristiga lån 532 990,39 2 990 438,86 

Minskning av långfristiga lån -1 557 916,92 -1 264 290,57 

Förändring i kortfristiga lån -267 531,54 140 051,30 

 -1 292 458,07 1 866 199,59 

   

Övriga förändringar i likviditeten   

Förändring i förvaltade medel och förvaltat kapital -12 622,93 -17 318,39 

Förändring i omsättningstillgångar -75 086,70 5 705,28 

Förändring i fordringar 87 072,01 26 257,64 

Förändring i räntefria skulder -258 141,63 -15 223,51 

 -258 779,24 -578,98 

   

Finansieringens kassaflöde -1 551 296,57 1 866 593,50 

   

Förändring i likvida medel 1 785 440,93 500 375,93 

   

Likvida medel 31.12. 3 570 324,04 1 784 883,11 

Likvida medel 1.1. 1 784 883,11 1 284 507,18 

Förändring i likvida medel 1 785 440,93 500 375,93 
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3.6 Koncernbalans 

AKTIVA 31.12.2020 31.12.2019 

   

BESTÅENDE AKTIVA   

Immateriella tillgångar   

Immateriella rättigheter 746,71 1 309,17 

Övriga utgifter med lång verkningstid 297 528,86 321 439,35 

 298 275,57 322 748,52 

   

Materiella tillgångar   

Mark- och vattenområden 1 830 663,45 1 828 881,36 

Byggnader 16 340 603,86 17 760 273,38 

Fasta konstruktioner och anläggningar 3 515 835,20 3 699 118,23 

Maskiner och inventarier 362 458,76 389 116,28 

Övriga materiella tillgångar 27 452,58 29 205,53 
Förskottsbetalningar och pågående 
nyanläggningar 991 905,56 912 748,18 

 23 068 919,42 24 619 342,98 

   

Placeringar   

Andelar i intressesamfund 90 495,18 64 755,67 

Övriga aktier och andelar 1 066 069,44 1 092 452,20 

Övriga lånefordringar 60,30 90,46 

Övriga fordringar 236 020,88 235 931,47 

 1 392 645,79 1 393 229,78 

BESTÅENDE AKTIVA 24 759 840,79 26 335 321,28 

   

FÖRVALTADE MEDEL   

Statliga uppdrag 9 636,91 1 797,98 

Donationsfondernas medel 16 473,93 12 848,97 

Övriga förvaltade medel 32 700,19 27 977,62 

 58 811,04 42 624,57 

   

RÖRLIGA AKTIVA   

Omsättningstillgångar 137 010,78 61 924,09 

   

Fordringar   

Långfristiga fordringar 12 856,61 118,50 

Kortfristiga fordringar 1 449 272,69 1 550 186,23 

 1 462 129,30 1 550 304,73 

   

Finansiella värdepapper 231,82 231,82 

Kassa och bank 3 570 092,22 1 784 651,30 

RÖRLIGA AKTIVA 5 169 464,12 3 397 111,93 

   

AKTIVA 29 988 115,95 29 775 057,79 
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PASSIVA 31.12.2020 31.12.2019 

   
EGET KAPITAL   

Grundkapital 7 173 252,53 7 173 252,53 

Övriga egna fonder 1 707 242,97 1 707 905,10 
Överskott (underskott) från tidigare 

räkenskapsperioder -2 889 319,41 -2 172 987,60 

Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 1 765 360,87 -716 331,81 

 7 756 536,96 5 991 838,22 

   

MINORITETSANDELAR 12 481,38 11 723,33 

   

AVSÄTTNINGAR   

Avsättningar för pensioner 1 847,65 1 949,16 

Övriga avsättningar 88 469,43 93 723,38 

 90 317,08 95 672,54 

   

FÖRVALTAT KAPITAL 87 717,53 84 153,57 

   

FRÄMMANDE KAPITAL   

Långfristigt   

Långfristigt räntebärande främmande kapital 14 126 706,21 15 167 656,81 

Långfristigt räntefritt främmande kapital 246 337,04 246 381,55 

 14 373 043,26 15 414 038,36 

   

Kortfristigt   

Kortfristigt räntebärande främmande kapital 4 162 687,97 4 414 195,46 

Kortfristigt räntefritt främmande kapital 3 505 331,78 3 763 436,33 

 7 668 019,75 8 177 631,78 

   

FRÄMMANDE KAPITAL 22 041 063,01 23 591 670,14 

   

PASSIVA 29 988 115,95 29 775 057,79 
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Nöter till bökslutet 
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4. Noter 
 

NOTER TILL BOKSLUTET 

Noter till uppgörande av bokslut  

 

Noter till uppgörande av kommunens bokslut 

 

1. Värderingsprinciper och -metoder samt periodiseringsprinciper och -metoder som följts vid 

uppgörandet av bokslutet 

Bestående aktivas materiella och immateriella tillgångar som har upptagits i balansen till 

upphandlingsvärdet, minskade med avskrivning enligt plan och till investeringsutgifter erhållna finansiella 

andelar. Avskrivningarna enligt plan har beräknats i enlighet med tidigare uppgjord avskrivningsplan. 

Beräkningsgrunderna har presenterats i resultaträkningens noter. Bestående aktivas aktier har upptagits i 

balansen till upphandlingsvärdet. Avskrivningsplanen har ändrats 12.12.2012 gällande nya efter 1.1.2013 

upphandlade förnödenheter, tidigare ibruktagna förnödenheter avskrivs enligt den gamla 

avskrivningsplanen. 

De bestående aktivas placeringar har i balansen tagits upp till upphandlingsvärdet eller ett lägre värde. 

Värderingsgrunden har varit förnödenhetens troliga ackumulerande inkomst i framtiden eller dess värde i 

serviceproduktionen. 

Fordringar har antecknats i balansen enligt nominellt värde eller ett lägre sannolikare värde. Finansiella 

värdepapper har antecknats i balansens anskaffningsutgifter eller som ett lägre sannolikare överlåtelsepris. 

Finansiella derivat innehåller räntebytesavtal. Räntebytesavtal har tecknats i skyddande syfte. Kommunen 

har bundit räntan för långfristiga lån med ett räntebytesavtal, 1 miljon € i ett strukturerat räntebytesavtal 

som gäller till och med 10.9.2027.  

Noterna har numrerats enligt Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning (2020) om 

upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner. Ifall några uppgifter inte antecknas i en 

not som avses i den allmänna anvisningen presenteras inte noten i fråga. Kommunen har inga notuppgifter 

gällande följande noter: 2, 5, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 26, 36 och 37. I koncernens notuppgifter presenteras i 

enlighet med den allmänna anvisningen följande noter: 6, 7, 8, 12, 13, 19, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 

40 och 41. 

3. Justeringar till föregående räkenskapsår 

Fastighets Ab Labyrintens bokslut för 2019 har förändrats sedan konsolideringen i koncernen. Uppgifterna 

har korrigerats till siffrorna för jämförelseåret, effekten på rörelsekostnaderna var 148 000 euro och 

avskrivningar på byggnader -149 000 euro.  
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4. Jämförbarhet med föregående bokslut 

Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland har upplösts 31.10.2020. I koncernen har 

resultaträkningen och balansräkningen för början av året kombinerats. Vinsten till följd av upplösningen har 

antecknats i verksamhetsintäkterna. En jämförelse med föregående räkenskapsår komplicerar många av de 

rändringar i kommunens ekonomi som orsakats av corona pandemin och dessutom genomfördes ett antal 

exceptionella besparingsåtgärder 2020. 

Noter till uppgörande av koncernens bokslut 

Principerna för uppgörande av koncernbokslut 

Koncernbokslutets omfattning 

I enlighet med Kommunallagen har Lappträsk kommun skyldighet att uppgöra ett fullständigt 

koncernbokslut. Koncernbokslutet innehåller koncernbalansen, koncernens resultaträkning, koncernens 

finansieringsanalys samt noter till dessa. I koncernbokslutet ingår alla dotterbolag samt alla samkommuner 

där kommunen är medlem. 

 

Interna affärshändelser och interna täckningsbidrag 

Inkomster och kostnader samt fordringar och skulder mellan koncernsamfunden har avdragits vid 

uppgörandet av koncernens resultaträkning och balans. Fastighetsskatter som koncernsamfunden har 

betalat har eliminerats i koncernbokslutet som interna poster. På motsvarande sätt har av 

koncernsamfunden och av kommunen ägda samkommuners ömsesidiga intäkter och kostnader samt 

fordringar och skulder avdragits, med undantag för ringa affärshändelser. Nämnvärda interna 

täckningsbidrag i anläggningstillgångarna har eliminerats.              

 

Eliminering av ömsesidigt ägande 

Ömsesidigt ägande mellan kommunen och dess dotterbolag samt sammanslagna samkommuner har 

eliminerats. Skillnaden som har uppstått vid eliminering av ägande har antecknats i sin helhet för den 

räkenskapsperiod då anskaffningen har gjorts.  

 

 

Korrigering av avskrivning enligt plan 

Fastighetsbolaget Labyrintens avskrivning av anläggningstillgångar har korrigerats till och med 

bokföringsperioden 2006 till ett belopp som motsvarar koncernens avskrivningar enligt plan och har bokförts 

med motsvarande belopp för över-/underskott för föregående år. Dotterbolaget har under räkenskapsåret 

2007 gått över till att bokföra avskrivningar enligt plan, varefter balansvärden direkt har sammanförts och 

ackumulerad avskrivningsdifferens har reducerats till 2016. 

 

Fastighets Ab Lappträsks Lilleput registrerar inte planenliga avskrivningar. Avskrivningarna har justerats 

enligt kommunens avskrivningar enligt plan.  
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 Avvikande principer och metoder för värdering och periodisering 

Vid uppgörandet av koncernbokslutet har man följt samma principer och periodiseringar som vid 

uppgörandet av kommunens bokslut. 

 

Noter gällande resultaträkningen  

 

6. Verksamhetsintäkter per 

uppgiftsområde 

    

 
Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 
Kommunens ledning 242 845,39 144 133,41 242 845,39 144 133,41 
Förvaltningstjänster 81 069,25 136 223,22 63 761,03 85 738,17 
Landsbygdsnäringar 14 173,91 14 400,00 14 173,91 14 400,00 
Grundtrygghetstjänster 7 634 637,67 7 102 094,27 688 382,99 576 934,78 
Undervisningstjänster 240 817,09 308 371,19 215 103,86 295 210,26 
Fritidstjänster 46 690,93 60 881,51 46 690,93 60 881,51 
Tekniska tjänster 2 148 621,27 2 147 226,75 1 084 327,33 1 056 951,45 
Vattentjänstverket 432 682,32 489 063,42 476 699,62 541 669,88 
Verksamhetsintäkter totalt 10 841 537,83 10 402 393,77 2 831 985,06 2 775 919,46 

 

7. Specifikation av skatteintäkter     

 Koncernen  Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Kommunens inkomstskatt 7 630 107,75 7 677 319,86 7 630 107,75 7 677 319,86 

Andel i samfundsskatteintäkter 619 440,14 601 145,56 619 440,14 601 145,56 

Fastighetsskatt 493 958,47 541 544,73 532 389,45 561 236,84 

Skatteintäkter totalt 8 743 506,36 8 820 010,15 8 781 937,34 8 839 702,26 

 

 

8. Specifikation av statsandelar     

 Koncernen  Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 
Statsandelar till kommunens 
basservice 7 699 068,00 7 751 507,10 7 699 068,00 7 751 507,10 

Av det: Utjämning av 
statsandelar som baserar sig 
på skatteintäkter (+/-) 1 863 036,00 1 955 160,96 1 863 036,00 1 955 160,96 

Av det: Behovsbeprövad 
förhöjning av statsandelar 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 

Statsandelar till samkommuner för 
utbildning 0,00 75 764,02 0,00 0,00 
Statliga bidrag i enlighet med 
lagen om finansiering av 
utbildning och kultur -614 198,00 -525 133,23 -614 198,00 -525 133,23 
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Ersättning för förlust av 
skatteintäkter 1 594 238,00 0,00 1 594 238,00 0,00 

Statsandelar totalt 8 679 108,00 7 302 137,89 8 679 108,00 7 226 373,87 

 

 

9. Specifikation av köp av 
tjänster   

 Kommunen 

 2020 2019 

Köp av kundtjänster 9 955 189,98 10 067 160,48 

Köp av övriga tjänster 1 840 940,80 2 146 103,84 
Köp av kommunens tjänster 
totalt 

11 796 130,78 12 213 264,32 

 

  

  
   

11. Grunder för avskrivning enligt plan i kommunens bokslut  

    
Avskrivningsmetoden tillämpas såvida den ekonomiska brukstiden inte förutsätter en kortare 
avskrivningstid.   

   

 

Avskrivnings- 
metod Avskrivningstid 

  

År 2013, eller 
senare 

upphandla 
egendom 

Egendom som 
upphandlats 

innan år 2013 

BESTÅENDE AKTIVA    
Immateriella tillgångar    
     Utvecklingsutgifter jämna avskr. 2 år * 5 år * 

     Immaterialla rättigheter jämna avskr. 2 år * 5 år * 

     Affärsvärde jämna avskr. 2 år * 5 år * 

     Övriga långfristiga utgifter    
          ADB-program jämna avskr. 2 år * 3 år * 

          Övriga jämna avskr. 2 år * 3 år * 

    
Aineelliset hyödykkeet    

     Jord- och vattenområden 
ingen 
avskrivningstid   

    
     Byggnader och konstruktioner    
          Förvaltning- och anstaltbyggnader, trä jämna avskr. 20 år 30 år 

          Förvaltning- och anstaltbyggnader, sten jämna avskr. 20 år 40 år 

          Fabriks- och produktionsanläggningar jämna avskr. 20 år 25 år 

          Ekonomibyggnader jämna avskr. 10 år 20 år 

          Fritidsbyggnader jämna avskr. 20 år 25 år 

          Bostadsbyggnader, trä jämna avskr. 20 år 30 år 

          Bostadsbyggnader, sten jämna avskr. 30 år 40 år 

    
     Fasta konstruktioner och anläggningar    
          Gator, vägar, torg, parker jämna avskr. 15 år 15 år 

           Broar, bryggor, och simhallar jämna avskr. 10 år 10 år 
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          Övriga mark- och vattenkonstruktioner jämna avskr. 15 år 15 år 

          Vattendistributionsnät jämna avskr. 30 år 30 år 

          Avloppsnät jämna avskr. 30 år 30 år 

          Fjärrvärmenät jämna avskr. 20 år  
          Elledningar, transformatorer, utebelysningsarmatur jämna avskr. 15 år 15 år 

          Övriga rör- och kabelnät jämna avskr. 15 år 15 år 

          Maskiner och utrustning för el- och vattenanläggningar jämna avskr. 10 år  
          Fasta lyft- och flyttmaskiner jämna avskr. 15 år 15 år 

          Övriga fasta maskiner, konstruktioner och anläggningar jämna avskr. 10 år 10 år 

              
      Maskiner och utrustning    
          Övriga transportmedel jämna avskr. 4 år 5 år 

          Övriga mobila arbetsmaskiner jämna avskr. 5 år 5 år 

          Övriga tunga arbetsmaskiner jämna avskr. 10 år 10 år 

          Övriga lätta arbetsmaskiner jämna avskr. 5 år 5 år 

          ADB-utrustning jämna avskr. 3 år 3 år 

          Övriga maskiner och utrustning jämna avskr. 3 år 5 år 

    
* kan av särskilda skäl vara högst 20 år    

 

12. Ändringar i obligatoriska 
reserveringar      

 Koncernen  Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Pensionsreservering 1.1. 1 949,16 2 250,34 0,00 0,00 

Tillägg 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avdrag -101,51 -301,18 0,00 0,00 

Pensionsreservering 31.12. 1 847,65 1 949,16 0,00 0,00 

     
Reservering för patientansvar  1.1. 85 823,77 107 572,26 0,00 0,00 

Tillägg 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avdrag -1 135,11 -21 748,49 0,00 0,00 

Reservering för patientansvar  31.12. 84 688,66 85 823,77 0,00 0,00 

     
Övrig obligatorisk reservering 1.1. 7 899,60 7 799,56 0,00 0,00 

Tillägg 632,18 3 438,43 0,00 0,00 

Avdrag -4 751,01 -3 338,39 0,00 0,00 

Övrig obligatorisk reservering 31.12. 3 780,77 7 899,60 0,00 0,00 
 

    
Totalt 90 317,08 95 672,54 0,00 0,00 
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13. Vinst och förlust för försäljning av anläggningstillgångar    

     

 Koncernen  Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Övriga verksamhetsintäkter     
Försäljning av jord- och 
vattenomr. 0,00 7 215,90 46 586,28 7 164,00 

Försäljning av byggnader 0,00 8 668,69 0,00 7 725,68 

Övriga försäljningsvinster 37 214,19 907,18 1 850,00 0,00 

Försäljningsvinster totalt 37 214,19 16 791,77 48 436,28 14 889,68 

Övriga verksamhetskostnader     
Försäljningsförluster 
byggnader 10 476,16 0,00 10 476,16 0,00 

Övriga försäljningsförluster 271 139,82 0,00 10 621,94 0,00 

Försäljningsförluster totalt 3 918,75 53 591,13 0,00 78 991,21 

Övriga verksamhetsintäkter 285 534,73 53 591,13 21 098,10 78 991,21 

 

15. Specifikation av dividendinkomster och ränteintäkter från 
grundkapital   

   

 Kommunen 

 2020 2019 

Dividendinkomster i övriga samfund  933 672,81 828 410,98 
Grundkapitalets ränteinkomster från 
samkommuner 26 326,51 26 326,51 

Totalt 959 999,32 854 737,49 

 

Noter till balansens aktiva 

 
19. Specifikation av bestående aktiva    

    
Immateriella tillgångar    

    
Koncernen    

 
Immateriella 

rättigheter 
Övriga långfristiga 

utgifter 
Totalt 

Oavskrivet anskaffningspris 1.1. 1 309,17 321 439,35 322 748,52 

Ökning under bokf.perioden 2,75 7 105,60 7 108,35 

Finansieringsandelar under bokf.per. 0,00 -1 772,69 -1 772,69 

Minskning under bokf.per. -81,89 64,18 -17,70 

Överföring mellan poster 0,00 47 634,78 47 634,78 

Avskrivningar under bokf.per. -483,33 -59 557,04 -60 040,37 

Värdesänkningar under bokf.per. 0,00 -17 385,32 -17 385,32 

Oavskrivet anskaffningspris 31.12. 746,71 297 528,86 298 275,57 

    
Bokföringsvärde 31.12. 746,71 297 528,86 298 275,57 
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Kommunen  

 
Övriga långfristiga 

utgifter 

Oavskrivet anskaffningspris 1.1. 128 035,55 

Avskrivningar under bokf.per. -22 239,30 

Oavskrivet anskaffningspris 31.12. 105 796,25 

  
Bokföringsvärde 31.12. 105 796,25 

 

 

Materiella 
tillgångar        

        
Koncernen        

 

Jord- och 
vattnområden 

Byggnader Fasta 
konstruktioner 

och 
anläggningar 

Maskiner 
och 

utrustning 

Övriga 
materiella 
tillgångar 

Förskottsbetal-
ningar och 

anläggningar 
under 

uppförande 

Totalt 

Oavskrivet 
anskaffningspris 
1.1 1 828 881,36 

17 760 
273,38 3 699 118,23 

389 
116,28 29 205,53 912 748,18 

24 619 
342,98 

Ökningar under  
bokf.perioden 41 934,16 258 062,92 47 029,21 69 088,22 555,22 531 012,07 947 681,80 
Finansierings-
andelar under 
bokf.per.  0,00 -13 354,62 0,00 

-10 
865,73 0,00 -393,28 -24 613,64 

Minskning under 
bokf.per. -40 152,07 -914 133,05 -141,19 590,70 -12,49 -210,93 -954 059,03 
Överföring 
mellan poster 0,00 282 713,44 77 656,49 42 601,72 644,04 -451 250,47 -47 634,78 
Avskrivningar 
under bokf.per. 0,00 -921 309,43 -307 827,54 

-128 
072,43 -2 939,72 0,00 -1 360 149,13 

Värdesänkningar 
under bokf.per. 0,00 -111 648,78 0,00 0,00 0,00 0,00 -111 648,78 
Oavskrivet 
anskaffningspris 
31.12 1 830 663,45 

16 340 
603,86 3 515 835,20 

362 
458,76 27 452,58 991 905,56 

23 068 
919,42 

Bokföringsvärde 
31.12 1 830 663,45 

16 340 
603,86 3 515 835,20 

362 
458,76 27 452,58 991 905,56 

23 068 
919,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 

Kommunen       

 

Jord- och 
vattnområden 

Byggnader Fasta 
konstruktioner 

och 
anläggningar 

Maskiner och 
utrustning 

Övriga materiella 
tillgångar 

Totalt 

Oavskrivet 
anskaffningsvärde 
1.1. 1 585 530,03 3 393 875,79 2 957 164,94 16 132,92 453 563,86 8 406 267,54 
Ökning under 
bokf.per. 212 904,27 75 799,66 44 103,97 0,00 58 878,48 391 686,38 
Finansieringsandelar 
under bokf.per. 0,00 -13 354,62 0,00 0,00 0,00 -13 354,62 
Minskning under 
bokf.per. -35 112,44 -39 295,38 0,00 0,00 0,00 -74 407,82 
Överföring mellan 
poster 0,00 139 798,21 76 438,86 0,00 -216 237,07 0,00 
Avskrivning under 
bokf.per 0,00 -297 368,86 -268 913,46 -11 931,97 0,00 -578 214,29 
Värdesäkningar och 
retur av dessa 0,00 -111 648,78 0,00 0,00 0,00 -111 648,78 
Oavskrivet 
anskaffningspris 
31.12 1 763 321,86 3 147 806,02 2 808 794,31 4 200,95 296 205,27 8 020 328,41 
Bokföringsvärde 
31.12 1 763 321,86 3 147 806,02 2 808 794,31 4 200,95 296 205,27 8 020 328,41 

 

Specifikation av jord- och 
vattenområden     
Specifikation av jord- och 

vattenområden Koncernen  Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Jord- och vattenområden     
Anslutningsavgifter 

fastigheter 132 076,91 132 076,91 0,00 0,00 
Övriga jord- och 

vattenområden 1 698 586,54 1 696 804,45 1 763 321,86 1 585 530,03 
Jord- och vattenområden 
totalt 1 830 663,45 1 828 881,36 1 763 321,86 1 585 530,03 

 

Placeringar    

    
Aktier och andelar    

    
Koncernen    

 
Aktier i tillhörande 

enheter 
Övriga aktier och 

andelar  
Totalt 

Upphandlingsutgifter 1.1. 64 755,66 1 092 452,20 1 157 207,85 

Ökningar 30 096,40 37 880,54 67 976,94 

Minskningar -4 065,47 -64 183,17 -68 248,63 

Andel av vinst/förlust tillhörande enheter -291,42 0,00 -291,42 
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Upphandlingsutgifter 31.12 90 495,18 1 066 149,57 1 156 644,75 

Värdesänkningar 0,00 -80,13 -80,13 

Bokföringsvärde 31.12 90 495,18 1 066 069,44 1 156 564,62 

 

 

Kommunen    

 
Aktier i tillhörande 

enheter 
Samkommun- 

andelar 
Övriga aktier och 

andelar 

Upphandlingsutgifter 1.1 5 629 471,67 1 088 852,43 703 594,72 

Ökningar 183 673,50 0,00 35 000,00 

Minskningar 0,00 -148 059,92 0,00 

Upphandlingsutgifter 31.12 5 813 145,17 940 792,51 738 594,72 

Bokföringsvärde 31.12 5 813 145,17 940 792,51 738 594,72 

 

Masskuldebrev-, övriga lån- och övriga fordringar  

  
Koncernen  

 Fordringar övriga 
samfund 

Upphandlingsutgifter 1.1 236 021,93 

Ökningar 89,41 

Minskningar -30,15 

Upphandlingsutgifter 31.12 236 081,18 

Bokföringsvärde 31.12 236 081,18 
 
  

 

 

Kommunen    

 
Fordringar 

koncernsamfund 
Fordringar övriga 

samfund 
Totalt 

Upphandlingsutgifter 1.1 376 534,58 55 630,00 432 164,58 

Upphandlingsutgifter 31.12 376 534,58 55 630,00 432 164,58 

Bokföringsvärde 31.12 376 534,58 55 630,00 432 164,58 
 

 

 

Noter som gäller ägarandelar i andra samfund   

        
20.-21. Andelar i dottersamfund, samkommuner och intresseföretag  

        
Namn Hemort Kommunens 

ägarandel Koncernens      
 % ägarandel 

% 
  andel av det 

egna 
kapitalet (€) 

Kommunkoncernens 
andel av det egna 

kapitalet (€) 

andel 
räkensk.per. 

resultat (€) 

Dottersamfund         
Fastighets Ab Labyrinten Lappträsk 100,00 100,00   2 098 174,75 3 632 276,21 10 242,89 

Lappträsk Värme Ab Lappträsk 100,00 100,00   660 948,40 1 693 812,18 -40 240,27 
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Fastighets Ab Porlammin 
Taitotalo Lappträsk 100,00 100,00   336 230,84 2 754,34 3 572,83 
Fastighets Ab Lappträsks 
Lilleput Lappträsk 100,00 100,00   3 545 835,81 4 399 266,09 29 001,47 

         
Samkommuner         

Kårkulla samkommun Pargas 0,11 0,11   8 928,32 43 319,45 -2 653,56 

HNS Helsingfors 0,22 0,22   830 617,89 2 694 010,08 -1 398,58 

Eteva kuntayhtymä Mäntsälä 0,97 0,97   175 841,01 482 013,35 5 746,60 
Sk för Yrkesutbildning i 

Östra Nyland Helsingfors 0,20 0,20   3 432,36 4 300,51 -79,65 

 

23. Specifikation av fordringar     

  Kommunen  

 2020 2019 

 Långfristiga Kortfristiga Långfristiga Kortfristiga 

Fordringar av dottersamfund     
Kundfordringar 0,00 71 806,06 0,00 75 387,25 

Totalt 0,00 71 806,06 0,00 75 387,25 

     
Fordringar av samkommuner, där 
kommunen är medlem     

Resultatregleringsfonder 0,00 422 177,17 0,00 17 184,42 

Totalt 0,00 422 177,17 0,00 17 184,42 

     
Fordringar totalt 0,00 493 983,23 0,00 92 571,67 

 

24. Väsentliga poster inom 
resultatregleringsfonder      

 Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Periodiserade personalkostnader 98,03 4 875,20 0,00 3 584,58 
Fpa:s ersättningar för 
företagshälsovården 36 695,69 32 728,90 24 328,61 19 793,20 

Förskottsutgifter 7 861,68 10 616,97 7 861,68 6 551,05 

Statens understöd och bidrag 1 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 

EU-understöd och bidrag 951,19 13,23 0,00 0,00 

Övriga understöd och bidrag 0,00 176 184,00 0,00 0,00 

Projektfordringar 104 516,43 124 407,75 102 777,63 122 195,17 
Övriga resultatregleringsfonder, 
koncernen 421 202,55 17 103,71 422 177,17 17 184,42 

Övriga resultatregleringsfonder 218 530,89 181 261,98 156 798,41 121 096,69 

Utjämningsfakturor från Lovisa stad  0,00 39 457,37 0,00 39 457,37 

Borgå stad/Räddningsverket i ÖN 11 386,00 0,00 11 386,00 0,00 

Totalt 802 242,46 596 649,12 726 329,50 339 862,48 
 
     

 



145 
 

Noter till balansens passiva  

25. Specifikation av det 
egna kapitalet  

   

 Koncernen Kommunen  
2020 2019 2020 2019 

Grundkapital 1.1 7 173 252,53 7 173 252,53 7 173 252,53 7 173 252,53 

Höjningar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sänkningar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grundkapital 31.12 7 173 252,53 7 173 252,53 7 173 252,53 7 173 252,53 
     

Fonden för placerat fritt  
kapital 1.1 

241 706,45 241 706,45 0,00 0,00 

Överföringar till fonden 0,00 0,00 0,00 0,00 

Överföringar från fonden 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonden för placerat fritt  
kapital 31.12 

241 706,45 241 706,45 0,00 0,00 

     

Övriga egna fonder 1.1 1 466 198,65 1 497 671,85 123 106,48 123 106,48 

Överföringar till fonden 0,00 0,00 0,00 0,00 

Överföringar från fonden -662,13 -31 473,19 0,00 0,00 

Överföringar mellan 
posterna 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Övriga egna fonder 31.12 1 465 536,52 1 466 198,65 123 106,48 123 106,48 
     

Tidigare bokf.per. över-
/underskott 1.1 

-2 889 319,41 -2 172 987,60 406 878,42 816 731,62 

Korrigeringar till tidigare 
bokf.per. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Överföring till skadefond 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tidigare bokf.per. 
över/underskott 31.12 

-2 889 319,41 -2 172 987,60 406 878,42 816 731,62 

     

Bokf.per. över-/underskott 1 765 360,87 -716 331,81 1 257 809,72 -409 853,20 
     

Eget kapital totalt 7 756 536,96 5 991 838,22 8 961 047,15 7 703 237,43 

 

Tidigare bokf.per. över-/underskott och resultatbehandlingsposter 
 

 
Kommunen 

 
2020 2019 

Tidigare bokf.per. över-/underskott 31.12 406 878,42 816 731,62 

Bokf.per. över-/underskott 1 257 809,72 -409 853,20 

Ackumulerad avskrivningsskillnad 31.12 0,00 0,00 

Frivilliga reserveringar 31.12 1 000 000,00 0,00 

Upplupen över-/underskott och resultatbehandlingsposter 
totalt 

2 664 688,14 406 878,42 
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27. Långfristiga skulder     

 Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Skulder, som förfaller efter mer 
än fem år     

Lån från finansierings- och 
försäkringsbolag 10 785 499,41 8 975 243,59 1 381 772,00 1 614 860,00 

Långfristiga skulder totalt 10 785 499,41 8 975 243,59 1 381 772,00 1 614 860,00 

 

28. Masskuldebrevfordringar   

 Kommunen 

 2020 2019 

Lån från kommunfinans som 
förfaller under ett år 3 000 000,00 3 000 000,00 

- ränta -0,42 % 3 000 000,00  
- ränta 0,2 %  3 000 000,00 

- förfaller 31.3.2021   
Masskuldebrevfordringar totalt 3 000 000,00 3 000 000,00 

 

29. Obligatoriska reserveringar     

 Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 
Övriga obligatoriska 
reserveringar     

Patientansvarsreservering 84 688,66 85 823,77 0,00 0,00 
Övriga obligatoriska 

reserveringar 3 780,77 7 899,60 0,00 0,00 
Övriga obligatoriska 
reserveringar totalt 88 469,43 93 723,38 0,00 0,00 

 

 

30. Främmande kapital     

  Kommunen  

 2020 2019 

 Långfristiga Kortfristiga Långfristiga Kortfristiga 

Skulder till dottersamfund     
Leverantörsskulder 0,00 22 025,53 0,00 22 188,55 

Totalt 0,00 22 025,53 0,00 22 188,55 

     
Skulder till samkommuner där 
kommunen är medlem     

Leverantörsskulder 0,00 43 942,00 0,00 28 456,91 

Resultatregleringsskulder 0,00 131 507,55 0,00 53 326,16 

Totalt 0,00 175 449,55 0,00 81 783,07 

     
Främmande kapital totalt 0,00 197 475,08 0,00 103 971,62 
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31. Cheklimit   

  Kommunen 

 2020 2019 
Luotollisen sekkitilin limiitti 
31.12. 200 000,00 200 000,00 

- siitä käyttämättä oleva määrä 200 000,00 200 000,00 

 

32. Specifikation av övriga 
skulder     

 Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Övriga skulder     
Anslutningsavgifter 242 865,00 242 865,00 0,00 0,00 

Övriga skulder totalt 242 865,00 242 865,00 0,00 0,00 

 

33. Väsentliga poster som ingår i 
resultatregleringsskulder    

   

 2020 2019 Koncernen Kommunen 
Periodisering av 
Anslutningsavgifter 268 802,01 301 990,79 191 005,78 228 378,22 

Periodisering av semesterpeng 1 005 946,96 1 037 752,95 452 621,27 512 940,55 

Ränteperiodisering 16 902,29 22 814,87 8 338,15 9 063,26 
Övriga 
resultatregleringsskulder 143 167,20 195 319,90 74 972,95 119 195,93 

HNS, utjämningsfaktura 131 212,85 53 206,66 131 507,55 53 326,16 

Lovisa stad, ackumulerade utg. 177 595,53 199 512,71 177 595,53 199 512,71 

Totalt 1 743 626,84 1 810 597,88 1 036 041,23 1 122 416,83 

 

 

 

Noter gällande inteckningar, ansvarsförbindelser och arrangemang utanför balansräkningen  

 
34.  Inteckningar, pantningar eller andra säkerheter för 
egendomsskulder   

     
Skulder, för vilka fastighetsinteckning ställts som säkerhet för skulderna    

  Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 
Lån från kreditinstitut och 
försäkringsanstalter 371 887,03 362 486,96 0,00 0,00 

Inteckningar som ställts som 
säkerhet 557 733,42 557 733,42 0,00 0,00 

Lån från offentliga sektorn 281 443,93 30 910,36 0,00 0,00 
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Inteckningar som ställts som 
säkerhet 2 337 139,43 2 337 139,43 0,00 0,00 
Inteckningar som ställts som 
säkerhet totalt 2 894 872,85 2 894 872,85 0,00 0,00 

 

35. Säkerhet och borgen     

 Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Övriga säkerheter för egen del     
Övriga 3 500 269,98 3 500 269,98 0,00 0,00 

Totalt 3 500 269,98 3 500 269,98 0,00 0,00 

 

38. Hyresansvar     

 Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 
Hyresansvar för 

verksamhetslokaler 22 478,52 19 196,17 14 741,70 14 741,70 
Hyresansvar för maskiner 
och anläggningar 4 080,00 0,00 4 080,00 0,00 
Hyresansvar för 
markområden 1 556,91 982,19 0,00 0,00 

Övriga hyresansvar 1 190 673,48 1 053 722,99 0,00 0,00 

Hyresansvar totalt 1 218 788,91 1 073 901,36 18 821,70 14 741,70 
- andel att betala följande 
bokföringsperiod 203 672,95 162 481,37 14 741,70 0,00 
- varav koncerninterna 
leasingskulder 11 906,70 0,00 11 906,70 0,00 

     
Leasingansvar totalt 225 360,39 263 849,92 116 220,06 142 741,87 

- Andel som betalas på nästa 
bokföringsperiod 121 203,73 112 726,70 69 807,51 62 775,39 

Totalt 1 444 149,30 1 337 751,28 135 041,76 157 483,57 

     
Kommunens leasinghyresavtal har rapporterats utan mervärdesskatt. 

I leasinghyresavtal ingår inte relevanta ansvar för uppsägelse- och inlösningsvillkor.  

 

 

39.-40. Ansvarsförbindelser     

     
Syftet med arrangemangen Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Borgen för samfund inom 
samma koncern     

Ursprungligt kapital   13 802 536,72 13 802 536,72 

Kvarvarande kapital   8 356 344,65 9 546 667,45 

Borgen för övriga     
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Ursprungligt kapital 627 950,99 627 950,99 597 182,00 597 182,00 

Kvarvarande kapital 129 876,03 165 396,10 109 796,57 143 968,12 

     
Ansvar för säkerheter i kommunernas 
garanticentral    

 Kommunen   

 2020 2019   
Kommunens andel i 
garanticentralens säkerheter 
31.12 17 383 632,00 16 044 085,00   
Kommunens eventuella andel i 
garanticentralens säkerheter för 
garanticentralens fond 31.12 10 832,00 10 556,00   

 

41. Arrangemang utanför 
balansräkningen     

     
Syftet med arrangemangen Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Avtalsansvar     
Återbetalningsavtal som ingår 
i avtal 48 060,00 751 555,00 48 060,00 751 555,00 

Utvecklingspartnerskap 
har avslutat  
31.8.2019 48 060,00 751 555,00 48 060,00 751 555,00 

Försöksavtal t.o.m. 30.6.2021  0,00 32 000,00 0,00 32 000,00 

Övriga avtalsansvar 180 198,09 10 078,22 0,00 0,00 
Andel som riktas på 
följande bokf.per. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avtalsansvar totalt 228 258,09 793 633,22 48 060,00 783 555,00 
Andel som riktas på följande 
bokf.per. 1 002 244,47 1 184 511,69 228 758,59 257 718,34 
Återbetalningsansvar för Ara-

understöd 

 196 600,57 196 600,57 0,00 0,00 

 

 
Derivatavtal     
Ränteswapavtal 1     
- Pohjola (OKO banken) /  
strukturerat ränteswap- 
avtal 6.9.2007     
- skydd mot ränterisk, riktar 
sig inte mot enskilda lån     
- Avtalet inleds 10.9.2007 och 
avslutar 10.9.2027     
- kalkylmässigt kapital  
1.000.000 euro     
- Emottages 3 månaders 
Euriborränta     
- det betalas för tillfället ränta på     
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0 % -nivå 

- räntan bestäms i enlighet med 
ränteskillnaden mellan  
ränteswapavtalen på 10 och 2 år  
så att räntan som betalas är minst 
0,00 %. Räntan förväntas bli 
oförändrad under den 
kvarstående avtalstiden utgående 
från de aktuella 
marknadsuppgifterna.      

Nominellt värde 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Gängse värde -95 703,00 -71 954,00 -95 703,00 -71 954,00 

     
Ränteswapavtal 2 (HNS)     
- skydd mot ränterisk, riktar sig mot 
enskilda lån     
- rörlig ränta ändrad till fast t.o.m. 
15.9.2022     
- en del av lånekapitalet skyddat, 
räntebetalningsdagarna motsvarar 
låneavtalet under skyddsperioden     
- räntesensibilitet: 
räntenivåförhöjning med en 
räntepoäng kulle minska det 
negativa marknadsvärdet med 
 1 784,03 euro     
- betalningarna för negativa 
kassaflödena sker 2019-2022     

Nominellt värde 22 409,30 22 409,30   
Gängse värde -757,74 -1 052,37   

     
Ränteswapavtal 3 (HNS)     
- skydd mot ränterisk, riktar sig mot 
enskilda lån     
- rörlig ränta ändrad till fast t.o.m. 
15.12.2021     
- Finansieringsanläggningen rätt att 
häva avtalet med 6 månaders 
mellanrum     
- En del av lånets kapital är skyddat, 
räntebetalningsdagarna motsvarar 
låne-avtalet under skyddsperioden     
- räntesensibiliteten 
räntenivåförhöjning med en 
räntepoäng skulle minska det 
negativa marknadsvärdet 1 003,75 
euro     
- betalningarna för negativa 
kassaflödena sker under år 2021     

Nominellt värde 22 409,30 22 409,30   
Gängse värde -406,56 -732,01   
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Ränteswapavtal 4 (Kårkulla)     
- Avtalet är gjort för 
säkringsändamål     
- Avtalet förfaller 5.2.2021 

    
Nominellt värde 2 005,95 2 663,99   
Gängse värde -4,14 -19,48   

     
Swap med tilläggsnytta (Eteva)     
- skydd mot ränterisk, riktar sig mot 
enskilda lån     
- rörlig ränta ändrad till fast ränta     
- lånets och ränteswapavtalets 
kapital, förfallodag samt 
räntebetalningsdagar motsvarar 
varandra.     
- Avtalet upphör att gälla 7.11.2022     

Nominellt värde 30 527,15 34 466,17   
Gängse värde -2 059,86 -3 207,26   

     
Elderivata (HNS) 

    
- en del av elkonsumtionen skyddas: 
elderivata förvärvas i skyddssyfte 
och byts ut mot en fysisk produkt. 
Elderivat används för att säkra mot 
prisfluktuationer i den fysiska 
elförsörjningen. Avtal 28 st. av vilka 
största delen har ingåtts för 
kalenderåren 2021, 2022, 2023 och 
20224.     

Upphandlat, MWh 613,49 550,52   
Gängse värde -1 011,89 1 575,44   

     
Övriga ansvar     
Bankkontoansvar / De egna 
skolornas brukskonton (5 st.) 4 211,38 4 211,38 4 211,38 4 211,38  

    
Ränterisk för lån med rörlig ränta /     
Lånekapital med rörlig ränta 31.12. 5 006 882,00 5 175 857,00 5 006 882,00 5 175 857,00 

     
Pågående rättsliga förfaranden 

    

Överklagande vid offentlig 
upphandling i marknadsdomstolen 
rörande brandstationen 

    

Beslutet mottogs den 29 januari 
2021, ersättning för kostnader 

4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 

     

Självriskandelar för projekt 
    

Andel som riktas till nästa 
bokföringsperiod 

    

1403 Välmående utrymmen 0,00 14 593,27 0,00 14 593,27 

1405 Livskraft ur biogas 7 964,00 3 070,00 7 964,00 3 070,00 
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1406 Resurssmart med 
människo-orienterade metoder 

27 132,00 28 364,78 27 132,00 28 364,78 

 

 

Noter gällande arvoden till personalen och revisorn 

 
42. Personalantal 31.12.     

     
Kommunen     

 

Ordinarie Visstidsanställda 
och vikarier 

Sysselsatta och 
läroavtal 

Totalt 

Förvaltning 9 5 1 15 

Grundtrygghetstjänster 10 1 1 12 

Bildningstjänster 40 11  51 

Tekniska tjänster 17  1 18 

Totalt 76 17 3 96 

 

43. Personalkostnader   

 Kommunen 

 2020 2019 

Personalkostnader enlit resultaträkning 4 421 915,75 4 892 201,18 

Personalkostnader aktiverade till immateriella och 
materiella tillgångar 5 668,61 7 258,63 

Personalkostnader totalt 4 427 584,36 4 899 459,81 

 

44. Avgifter som uppbärs och bokförs från förtroendevaldas arvoden 

  

 Kommunen 

 2020 2019 

Loviisanseudun Kokoomus r.y 353,00 146,00 

Svenska Folkpartiet i Lappträsk rf 1 496,95 715,00 

Keskustan Lapinjärven paikallisyhdistys ry. 413,03 256,56 

Lapinjärven sosiaalidemokraatit r.y 79,00 42,00 

Loviisanseudun Vihreät r.y 627,19 136,88 

Bokförda förtroendevaldas arvoden totalt 2 969,17 1 296,44 
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45. Arvoden för revisor   

 Kommunen 

 2020 2019 

BDO Audiator Oy   
Revision 6 562,78 6 534,98 

Övriga tjänster 6 754,00 2 119,39 

Arvoden totalt 13 316,78 8 654,37 

 

 

46. Information om affärsverksamheten mellan kommunen och dess intresseföretag 

 

Kommunen har gett ett finansiellt lån åt dotterbolaget Fastighets Ab Labyrinten, som kommunen äger i sin helhet, 

varav 250 534 € återstod att återbetalas 31.12.2020. Ränta har inte uppburits för lånet och man har inte mottagit några 

låneamorteringar år 2020. Det är frågan om ett lån som har trätt i kraft innan kommunallagen 2015. Enligt kommunens 

bedömning medför lånet inga betydande ekonomiska risker. 

 

Fastighets Ab Labyrinten, Lappträsk Värme Oy och Fastighets Ab Porlammin Taitotalo, som alla ägs av kommunen i sin 

helhet, har i användning kommunens markområden, som man inte uppburit arrende för.  Enligt kommunens 

bedömning medför detta inga betydande ekonomiska risker. 

 

Kommunen och kommundirektören har ett kommundirektörsavtal i enlighet med kommunallagen som fullmäktige 

godkände 25.3.2020 §13.  I avtalet har överenskommits om ett avgångsvederlag som motsvarar kommundirektörens 

lön i (8) åtta månaders tid. 

 

Till övriga delar har ingen avvikande affärsverksamhet skett med koncernens närstående parter/intresseparter. 
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Avskilda bökslut 
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Vattenverket i Lapptra sk kömmun 

 

Bökslut 31.12.2020 
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5 Avskilda bokslut 

5.1 Vattentjänstverkets bokslutskalkyler 
 

Vattentjänstverkets resultatkalkyler   
  

31.12.2020 
 

31.12.2019      

Omsättning 491 586,25 
 

559 616,75 

Tillverkning för eget bruk 
 

3 643,80 
 

0,00      

Material och tjänster 
   

    Material, varor och förnödenheter 
   

      Upph. under bokf.per. -165 006,91 
 

-169 956,95 

    Köp av tjänster -105 689,51 
 

-127 429,88   
-270 696,42 

 
-297 386,83 

Personalkostnader 
   

    Löner och arvoden -57 119,28 
 

-59 270,91 

    Personalbikostnader 
   

      Lönekostnader -12 709,62 
 

-13 400,61 

      Övriga personalbikostnader -2 382,01 
 

-1 776,31   
-72 210,91 

 
-74 447,83 

Avskrivningar och värdesänkningar 
   

    Avskrivningar enligt plan -150 402,74 
 

-148 521,63 

Övr. kostn. inom affärsverksamheten -10 350,30 
 

-7 959,71   
-160 753,04 

 
-156 481,34      

Affärsöverskott (-underskott) -8 430,32 
 

31 300,75      

Finansiella intäkter och kostnader 
   

    Räntekostnader -1 079,22 
 

-288,99 

    Övriga finansiella kostnader -12,65 
 

-72,57   
-1 091,87 

 
-361,56      

Överskott (underskott) innan extraordinära poster -9 522,19 
 

30 939,19      

Överskott (underskott) innan reserveringar -9 522,19 
 

30 939,19      

Räkenskapsperiodens öveskott 
(underskott) 

 
-9 522,19 

 
30 939,19 

 
 

Resultatkalkylens nyckeltal    

Intäkter från placerat kapital, % -1,2  3,3 

Intäkter från kapital som kommunen placerat, % -0,4  1,4 

Vinst, % -1,9  5,5 
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Vattentjänstverkets finansieringskalkyl 

  
31.12.2020 

 
31.12.2019     

Verksamhetens kassaflöde 
   

   Driftsöverskott (-underskott) -8 430,32 
 

31 300,75 

   Avskrivningar och värdesänkningar 150 402,74 
 

148 521,63 

   Finansiella intäkter och utgifter -1 091,87 
 

-361,56  
140 880,55   179 460,82 

Investeringarnas kassaflöde 
   

   Investeringar i anläggningstillgångar -40 861,84 
 

-55 165,70  
-40 861,84   -55 165,70     

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 100 018,71 
 

124 295,12     

Finansieringens kassaflöde 
   

Ändringar i lånestocken 
   

      Minskning av långfristiga lån från andra -35 758,66 
 

-3 958,57  
-35 758,66   -3 958,57 

Övriga ändringar i betalningsberedskapen 
   

      Ändringar i kortfristiga fordringar 24 992,45 
 

-41 613,65 

Ändringar i räntefria lång- och kortfristiga skulder 
av kommunen 

-48 026,82 
 

-22 437,89 

      Ändringar i räntefria lång- och kortfristiga skulder 

 

-41 225,68 
 

-56 285,01 

 
-64 260,05 

 
-120 336,55     

Finansieringens kassaflöde -100 018,71 
 

-124 295,12 

 

   

Inverkan på kommunens kassamedel 

 

0,00 
 

0,00 

 
 
 
 

Finansieringskalkylens nyckeltal    
Upplupna kassaflödet för verksamheten och 
investeringarna över     

5 år, 1000 € 222  192 

Investeringarnas inkomstfinansiering, % 344,8  325,3 

Låneskötselbidrag 3,9  42,3 

Quick ratio 0,06  0,07 

Current ratio 0,06  0,07 
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Vattentjänstverkets balans 

 

 31.12.2020 31.12.2019 

A K T I V A   

BESTÅENDE AKTIVA   

Materiella tillgångar   

   Mark- och vattenområden 21 450,69 21 450,69 

   Fasta konstruktioner och anläggningar 1 947 017,11 2 051 387,16 

   Pågående upphandlingar 49 994,85 55 165,70 

Materiella tillgångar 2 018 462,65 2 128 003,55 

Placeringar   

   Aktier och andelar 256 486,59 256 486,59 

   Övriga fordringar, anslutningsavgifter 27 550,00 27 550,00 
Placeringar 284 036,59 284 036,59 

BESTÅENDE AKTIVA 2 302 499,24 2 412 040,14 

   

RÖRLIGA AKTIVA   

Fordringar   

Kortfristiga fordringar   

   Kundfordringar 79 887,11 96 058,43 

   Övriga fordringar 4 038,06 12 859,19 

Kortfristiga fordringar 83 925,17 108 917,62 

Fordringar 83 925,17 108 917,62 

RÖRLIGA AKTIVA 83 925,17 108 917,62 

AKTIVA 2 386 424,41 2 520 957,76 

   

P A S S I V A   

EGET KAPITAL   

Grundkapital 1 255 674,14 1 255 674,14 

Överskott från tidigare bokf.per. (underskott) -492 149,43 -523 088,62 

Bokf.per. överskott (underskott) -9 522,19 30 939,19 

EGET KAPITAL 754 002,52 763 524,71 

   

FRÄMMANDE KAPITAL   

Långfristigt   

   Lån från finansierings- och försäkringsinstitut 134 854,79 170 637,13 

Långfristigt  134 854,79 170 637,13 

Kortfristigt   

   Lån från finansierings- och försäkringsinstitut 35 758,78 67 558,87 

   Leverantörsskulder 22 968,78 59 035,47 

   Räntefria skulder från kommunen 1 378 297,32 1 394 500,37 

   Övriga skulder 47 348,61 49 539,69 

   Resultatregleringsskulder 13 193,61 16 161,52 

Kortfristigt 1 497 567,10 1 586 795,92 

FRÄMMANDE KAPITAL 1 632 421,89 1 757 433,05 

PASSIVA  2 386 424,41 2 520 957,76 
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Balansens nyckeltal   
Självförsörjningsgrad, % 31,6 30,3 

Relativ skuldsättning, % 329,6 314,0 

Upplupet överskott (underskkott), 1000 € -502 -492 

Lånestock 31.12., 1000 € 171 238 
 
 

 

 

Dagvattnets resultaträkning 

 

 31.12.2020  31.12.2019 

    

Omsättning 0,00  0,00 

Tillverkning för eget bruk 0,00  0,00 

Affärsverksamhetens övriga intäkter 0,00  0,00 

    

Material och tjänster    

   Material, förnödenheter och varor    

      Upphandlingar under bokf.per. 0,00  0,00 

   Köp av tjänster 0,00  0,00 

 0,00  0,00 

    

Avskrivningar och värdesänkningar    

   Avskrivningar enligt plan -3 403,40  -3 403,40 

Övriga kostnader under räkenskapsperioden 0,00  0,00 

 -3 403,40  -3 403,40 

    

Affärsöverskott (-underskott) -3 403,40  -3 403,40 

    

Överskott (underskott) innan extraordinära poster -3 403,40  -3 403,40 

    

Överskott (underskott) innan reserveringar -3 403,40  -3 403,40 

    

Räkenskapsperiodens överskott (underskott) -3 403,40  -3 403,40 
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Dagvattenets balans 

 
 

 31.12.2020 31.12.2019 

A K T I V A   

BESTÅENDE AKTIVA   

Materiella tillgångar   

   Mark- och vattenområden 0,00 0,00 

   Fasta konstruktioner och anläggningar 44 596,29 47 999,69 

   Maskiner och inventarier 0,00 0,00 

   Halvfärdiga arbeten 0,00 0,00 

Materiella tillgångar 44 596,29 47 999,69 

BESTÅENDE AKTIVA 44 596,29 47 999,69 

   

RÖRLIGA AKTIVA   

Fordringar 0,00 0,00 

RÖRLIGA AKTIVA 0,00 0,00 

AKTIVA 44 596,29 47 999,69 

   

P A S S I V A   

EGET KAPITAL   

Grundkapital 0,00 0,00 

Överskott från tidigare bokf.per. (underskott) -17 017,00 -13 613,60 

Bokf.per. överskott (underskott) -3 403,40 -3 403,40 

EGET KAPITAL -20 420,40 -17 017,00 

   

FRÄMMANDE KAPITAL   

Långfristigt 0,00 0,00 

Kortfristigt   

   Räntefria skulder från kommunen 65 016,69 65 016,69 

Kortfristigt 65 016,69 65 016,69 

FRÄMMANDE KAPITAL 65 016,69 65 016,69 

PASSIVA 44 596,29 47 999,69 
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5.2 Separat redovisning enligt konkurrenslagen 30 d §   
 

Lappträsk kommun är medveten om ikraftträdandet av 30 § i konkurrenslagen från och med den 1 

januari 2020. När det gäller Lappträsk kommun är uppdelningsskyldigheten relaterad till 

uthyrningsverksamhet, uthyrning av lägenheter och uthyrning av affärslokaler. Lappträsk kommun hyr 

lokaler till den statligt drivna Civiltjänstcentralen, Räddningsverket i Östra Nyland och andra samfund. 

Kommunen snedvrider inte konkurrensneutraliteten i sin verksamhet, kommunens hyror är 

marknadsbaserade och säkerställer därmed rättvisa mellan offentlig och privat affärsverksamhet. 

  

VATTENTJÄNSTVERKETS INVERKAN PÅ HUR KOMMUNENS RESULTAT FÖR BOKFÖRINSPERIODEN HAR BILDATS 2020

Eliminering Eliminering Resultatkalkyl

Kommunen Kommunen VTV VTV i kommunens bokslut

Verksamhetsintäkter 2 373 091,08 491 586,25 2 831 985,06

Försäljningsintäkter, externa 238 313,49 476 699,62 715 013,11

Försäljningsintäkter, interna 0,00 0,00 -14 886,63 14 886,63 0,00

Intäkter från avgifter 738 695,01 738 695,01

Understöd och bidrag 283 716,32 283 716,32

Övriga verksamhetsintäkter, externa 1 094 560,62 1 094 560,62

Övriga verksamhetsintäkter, interna 17 805,64 -17 805,64 0,00

Tillverkning för eget bruk 2 024,81 3 643,80 5 668,61

Verksamhetsutgifter -17 950 702,01 -353 257,63 -18 271 267,37

Personalkostnader -4 349 704,84 -72 210,91 -4 421 915,75

Köp av tjänster, externa -11 708 246,91 -87 883,87 -11 796 130,78

Köp av tjänster, interna 0,00 17 805,64 -17 805,64 0,00

Material, förnödenheter och varor, ext. -684 597,92 -165 006,91 -849 604,83

Material, förnödenheter och varor, int. -14 886,63 14 886,63 0,00

Understöd -546 125,02 -546 125,02

Övriga verksamhetsutgifter, externa -647 140,69 -10 350,30 -657 490,99

V E R K S A M H E T S B I D R A G -15 575 586,12 141 972,42 -15 433 613,70

Skatteintäkter 8 781 937,34 8 781 937,34

Statsandelar 8 679 108,00 8 679 108,00

Finansiella intäkter och kostnader 943 572,32 -1 091,87 942 480,45

Å R S B I D R A G 2 829 031,54 140 880,55 2 969 912,09

Avskrivningar och värdesänkningar

Avskrivningar enligt plan -450 050,85 -150 402,74 -600 453,59

Värdesänkningar -111 648,78 -111 648,78

Extraordinära poster

Extraordinära intäkter

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 2 267 331,91 -9 522,19 2 257 809,72

Ändring i reserveringar -1 000 000,00 -1 000 000,00

RÄKENSKAPS.PER. ÖVER- (UNDERSKOTT) 1 267 331,91 -9 522,19 1 257 809,72
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Externt uthyrda lokaler       

Nominell Resultatkalkyl     1.1.-31.12.2020 

Omsättning         917 036,63 
              

Material och tjänster       -112 497,47 

  
Material, varor och 
förnödenheter   -68 960,22   

  Köp av tjänster     -43 537,25   
              

Personalkostnader           

  Löner och arvoden     -21 290,20 -26 091,03 

  Personalbikostnader         

    Pensionsavgifter   -3 902,73   

    Övriga personalbikostnader -898,10   
              
Avskrivningar och 
värdesänkningar       -10 854,95 

  Avskrivningar enligt plan -10 854,95   
              
Övriga kostnader inom 
affärsverksamheten       -511 789,25 
              
Affärsöverskott-
/underskott         255 794,18 
              
Finansiella intäkter och 
kostnader       -0,20 

  Räntekostnader         

  
Övriga finansiella 
kostnader         

              
Räkenskapsperiodens över-
/underskott       255 793,98 

 

Kostnaderna under räkenskapsperioden har riktats proportionellt mellan användning och bostadsyta.   
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Externet uthyrda bostäder       

Nominell Resultatkalkyl     1.1.-31.12.2020 

Omsättning         81 507,81 
              

Material och tjänster       -51 101,07 

  
Material, varor och 
förnödenheter   -37 458,33   

  Köp av tjänster     -13 642,74   
              

Personalkostnader         -7 096,99 

  Löner och arvoden     -5 348,86   

  Personalbikostnader         

    Pensionsavgifter   -1 523,91   

    Övriga personalbikostnader -224,22   
              
Avskrivningar och 
värdesänkningar       -17 488,82 

  Avskrivningar enligt plan -17 488,82   
              
Övriga utgifter inom 
affärsverksamheten       -817,57 
              
Affärsöverskott-
/underskott         5 003,36 
              
Finansiella intäkter och 
kostnader       -0,40 

  Räntekostnader     0,00   

  
Övriga finansiella 
kostnader     -0,40   

              
Räkenskapsperiodens över-
/underskott       5 002,96 

 

Räkenskapsperiodens kostnader har riktats proportionellt mellan användning och bostadsyta.   
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Underskrifter öch anteckningar 
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6. Underskrifter och anteckningar 
 

LAPPTRÄSK KOMMUN 

 

Undertecknade av bokslutet för år 2020 

Lappträsk, den 29 mars 2021 

 

Kommunstyrelsen i Lappträsk 

 

 

Kim Jordas, ordförande  Mikko Salonen, I vice ordförande               Essi Rantapää 

 

 

Benny Engård  Kaj Ikäheimo    Linnea Lindfors 

 

 

Ulla Onnila   Vesa Peltola   Rea Svennas 

 

 

Tiina Heikka, kommundirektör 

 

REVISIONSANTECKNING 

Vi har idag avgett berättelse över slutförd revision.  

Lappträsk __/__ 2021 

BDO Audiator Oy, Revisionssammanslutning 

 

Helge Vuoti 

JHT revisor 
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Fö rteckningar 
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7. Förteckningar och utredningar 
 

FÖRTECKNINGAR OCH UTREDNINGAR 

Förteckning över använda bokföringsböcker 

Huvudbokföring 
    Bokföring av anläggn. tillg. adb-utskrift Raindance 
 Kundfordringar adb-utskrift /elektroniskt Raindance/Rondo 
 Leverantörsskulder adb-utskrift /elektroniskt Raindance/Rondo 
 Dagbok adb-utskrift Raindance 
 Huvudbok adb-utskrift Raindance 
Lönebokföring adb-utskrift Pegasos/Populus 
Koncernbokföring adb-utskrift Clausion FPM 
 
Balansbok bundet 
Balansspecifikation pappersformat   
Noteras specifikation pappersformat 
 
Balansboken förvaras för evigt och övriga bokföringsböcker 10 år efter räkenskapsperiodens slut.  
 

Förteckning över verifikatslag 

 

 

 

ALKUSA Ingående saldo 

BUD Budget 

BUDL Tilläggsbudget 

KOMMUI Memorial anläggningstillg. 

KOMTOS Verifikat över 
anläggningstillg. 

MUISIS Memorial intern 

MUIST1 Memorialverifikat externa 

MUIRO2 Memorial extern (Rondo) 

MUIRS2 Memorial intern (Rondo) 

OMAKSU Inköpsreskontra avgifter 

OSTOT Fakturor 

SISROP Int. fakturor Rondo 

PALKAT Lönespecifikationer 

PANKKI Kontoutdrag från bankerna 

MRP11 MR fakturaslag 11 

 

 

 

 

  

MRP27 FR fakturaslag 27 

MRP29 FR fakturaslag 29 

MRP38 FR fakturaslag 38 

MRP44 FR fakturaslag 44 

MRP52 FR fakturaslag 52 

MRP55 FR fakturaslag 55 

MRP56 FR fakturaslag 56 

MRP57 FR fakturaslag 57 

MRP77 FR fakturaslag 77 

MRP98 FR fakturaslag 98 

MRPHYV Kvittering av kreditnotor i 
FR 

MRPMAN FR manuella prestationer 

MRPVII FR referensprestationer 

MRPK Avskrivningar från konton 
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Persönalrappört fö r a r 2020 
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8. Personalrapport 
 

Informationen omfattar den personalinformation som har sparats i löneräkningssystemet. 
 

8.1 Personalantal 
 

Antalet anställda vid Lappträsk kommun var 31.12.2020 sammanlagt 96 personer. 
Antalet anställda har minskat med 21 personer. 31.12.2019 var antalet 117. I tabellen har använts en 
fördelning enligt resultatområde. 

I antalet ingår ordinarie, tidsbundna, vikarier, sysselsatta och personer med läroavtal, alla 

med ett gällande tjänsteförhållande 31.12.2020. 
 

 

 

 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Av den ordinarie personalen var 7 personer anställda på deltid. 
Av den tidsbundet anställda personalen jobbade 6 personer 
deltid.   

Under år 2020 avgick 2 personer med pension.    

Sju personer hade vårdledighet för vård av barn under tre år.   
 

Resultatområde

Ordinarie Tidsbundna och vikarier Syssels./läroavtal

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Förvaltning 9 10 9 6 9 4 3 4 1

Grundtryffhetstjänster 14 12 11 2 2 1

Bildningstjänster 45 42 44 20 16 8 3 2

Tekniska tjänster 19 16 15 1 3 2 2 1 1

Totalt 87 80 79 29 30 15 8 7 2
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8.2 Åldersfördelning 

 

Åldersfördelningen bland den ordinarie personalen 

31.12.2020     

 

Av den ordinarie personalen var 87,01 % kvinnor och 12,99 % män. 
 

 

Åldersfördelningen av den ordinarie personalen 

år 2020    

Ålder -30  30-39  40-49  50-59  60-64  65- 

Antal 8 10 24 26 11 1 

% 10 % 12,50 % 30 % 32,50 % 13,75 % 1,25 % 
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Medelåldern bland den ordinarie personalen enligt resultatområde 2018-2020 

      

Resultatområde 2018 2019 2020 

Förvaltning 49,9 48,2 44,75 

Grundtrygghetstjänster 42,3 47,9 49,67 

Bildning- och fritidstjänster 46,2 46,06 44,3 

Tekniska tjänster 50 51,6 52,39 
  

 
     

 

 

Medelåldern bland den ordinarie personalen år 2018-2020   

      
År Kvinnor  Män 

2018 46,5 54,7 

2019 48,25 50 

2020 45,86 51,5 

 

 

 

8.3 Sjukfrånvaro 
 

Sjukfrånvaro enligt resultatområde/kalenderdagar     

        
År 2020 var antalet sjukfrånvarodagar sammanlagt 946 dagar inom den ordinarie personalen.   
Antalet sjukfrånvarodagar bland hela personalen var sammanlagt 1 093.  
Antalet sjukfrånvarodagar minskade med 139 dagar jämfört med föregående år. 
 
     
Vid beräkningen av antalet sjukfrånvarodagar per person har man använt personalmedeltalet 106,5. 
(1 januari/117 och 31 december/96)  
  

    
Sjukfrånvaro per person 

år 2019 10,2 

år 2020 10,3 
    

   
 
 
       

        



172 
 

 

 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

               

Personalens sjukfrånvaro år 2020      

På grund av den olika årliga semesterberäkningen för lärare är uppgifterna inte jämförbara. 
De vanligaste orsakerna för frånvaro var semester och 
sjukledighet.     

 

Antalet sjukfrånvarodagar enligt sjukfrånvarons längd samt sjukfrånvarofall år 2019 och 2020  

Kort sjukfrånvaro, 1-3 dagar minskade från 291 fall till 272 fall, minskning sammanlagt 19 

sjukfrånvarodagar. Sjukfrånvarodagar, 4-10 dagar frånvaro, har ökat med 114 sjukfrånvarodagar. Lång 

sjukfrånvaro som varade över 11 dagar har ökat med 257 sjukfrånvarodagar. Personalen kan vara 

sjukskriven med egen anmälan 3 gånger om året, högst 5 dagar åt gången. Under år 2020 användes 

denna möjlighet av 38 arbetstagare. Av sjukfrånvaro på 1–3 dagar var sammanlagt 131 dagar med egen 

anmälan/chefens tillstånd. 31 av dessa varade i en dag, 44 dagar av dessa varade i två dagar, och 36 

varade i tre dagar och 20 varade i fyra dagar. 

 Sjukledighetens längd 
2019 2020 Ändring 2019/2020 

Sl-dagar Sl-fall Sl- dagar Sl- fall Sl- dagar Sl- fall 

1-3 dagar   291 161 272 0 -19 -161 

4-10 dagar   284 45 398 14 114 -31 

11-60 dagar   374 18 631 63 257 45 

61-90 dagar   0 0 0 0 0 0 

91-180 dagar   0 0 0 0 0 0 

yli 180 dagar   0 0 0 0 0 0 

Totalt   949 224 1301 77 352 -147 
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8.4 Tjänsteår 
 

Fördelning bland den ordinarie personalen enligt tjänsteår 2020       

  
De flesta bland personalen har varit i ett tjänsteförhållande till Lappträsk kommun i 
under 15 år. 

7 personer har arbetat i kommunen i över 30 år.       

Från och med början av år 2009 har personalen beviljats premiesemester för långvarig tjänstgöring. 

Premiesemester beviljas för 10, 20, 25, 30 och 35 års tjänstgöring 1–8 dagar. 

 

  

       
 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

8.5 Avgång med pension 
 

Den ordinarie personalens avgång med pension år 2020  
År 2020 avgick 2 personer i pension.   
Enligt gällande pensionslagar kan man flexibelt avgå med pension vid 63–68 års 
ålder. 
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Bedömning av den ordinarie personalens avgång med pension  

I prognosen som har utarbetats av KEVA presenteras den beräknade pensionsavgången bland 
försäkrade. Prognosen bygger på antalet anställnings- och tjänsteförhållanden i slutet av år 2018 samt på 
organisationsläget i början av år 2020. I prognosen har man tagit hänsyn till antalet personer som avgår 
med pension och personer med pension eller deltidspension på grund av arbetsoförmåga.  
  
 
 
På grund av pensionsreformen 2017 kommer de lägsta pensionsåldrarna att öka stegvis enligt födelseåret.   
 
 

 
 

          

         

       Källa: Keva 19.3.2021 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 
 

Uppskattning av pensionsavgång 2020 – 2039 

 
                                                                                                                             Källa: Keva 19.3.2021 
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Miljö bökslut 
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9. Miljöbokslut i Lappträsk kommun 2020 
 

Miljöbokslutet beskriver miljöekonomins nyckeltal. Syftet är att skapa en helhetsbild av resurserna som 

kommunen använt till miljöskydd.  

Miljökostnaderna och -intäkterna inkluderas i flera bokslutsperioder i enlighet med kommunens 

uppställningsform för resultaträkning. Uppgifterna samlas i huvudsak manuellt i efterskott, vilket betyder 

att uppgifter från olika år inte är direkt jämförbara. Det finns skäl att läsa miljöbokslutet som ett urval, 

som återspeglar kommunens miljöekonomi någorlunda pålitligt, men som tills vidare inte ger en 

helhetsbild av ärendet.  

År 2020 var miljöintäkterna 208 493 euro och miljökostnaderna 276 866 euro. Avskrivningarnas andel var 

75 026 euro. År 2020 gjordes investeringar för 39 321 euro för att främja miljöskyddet.  

De största kostnaderna inom driftsekonomin orsakades av driftskostnaderna för avloppsreningsverken, 

avloppsnätverket och avloppspumpstationerna, löne- och personalkostnader vid vattentjänstverket samt 

personalkostnader inom miljöstyrning som köpts av Lovisa stad. Miljöintäkter kom speciellt från 

avfallsvattenavgifterna. Anslutningskampanjen -50% genererade 24 nya vattenanslutningar och 7 nya 

avloppsanslutningar. Intäkter från anslutningsavgifter uppgick till 32 000 euro år 2020.  Miljöavgifterna 

gick till Lovisa stads inkomster.  

Avtalet om gemensam byggtillsyn och miljöskydd med staden Lovisa förnyades från början av 2020 för 

att återspegla den mer verkliga situationen, och detta har ökat kostnaderna för miljöskydd, särskilt i 

Lappträsk. Man har haft bra kontakt och dialog med miljöskyddet avseende vissa projekt eller 

problemområden i Lappträsk. Den 31 december 2020 fanns 25 anläggningar som var föremål för 

miljöövervakning och underkastades regelbunden tillsyn samt 3 platser i enlighet med marktäktslagen. År 

2020 fanns totalt 49 övervakningshändelser i Lappträsk. 7 tillståndstransaktioner, registreringar och andra 

beslut, 15 uttalanden, 24 inspektioner och 3 inspektioner av årsrapporter och övervakningsresultat. 

Investeringar som påverkade miljön uppgick till 39 321 euro år 2020. Investeringar gjordes för att förbättra 

belysningens energieffektivitet med 12 245 euro. Läckagereparationer gjordes i avloppsnätet för 13 786 

euro. Pumparna på tryckstegringsstationerna förnyades för 9 646 euro. För den preliminära utredningen 

av investeringarna i avloppsreningsverket i Kapellby slutfördes en avhandling och den andra slutfördes 

våren 2021, totalkostnad. 3 644 euro. Den största investeringen i Lappträsk kommuns investeringsplan är 

renoveringen av avloppsreningsverket, för vilken en investering på 1 miljon euro föreslås. 

Särkjärvi skyddsförening beviljades ett understöd på 350 euro och man deltog i Föreningen vatten- och 

luftvård för Östra Nyland och Borgå ås projekt Jokitalkkari. Inom avfallshanteringen orsakade 

övervakningen av avstjälpningsplatsen samt hittedjur utgifter för kommun för 8 050 euro.   

Dessutom har projektet Livskraft från biogas och Resurssmart med människo-orienterade metoder varit i 

drift. Projektet Livskraft från biogas främjar inledningen av biogasproduktion i Lappträsk genom att 

genomföra nödvändiga utredningar för de deltagande företagen avseende lönsamhet, teknik och 

driftsmodeller för biogasanläggningen samt identifiera lämpliga partners. Under 2020, har t.ex. flera olika 

policyalternativ identifierats, ett biogasföretag har bildats och understöd för transportinfrastruktur har 

ansökts. Projektet Resurssmart med människo-orienterade metoder främjar byggandet av Husulabackens 
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bostadsområde genom att skapa en resurssmart verksamhetsmodell för gruppbyggnad och utvecklar nya 

resurssmarta produkter och tjänster för företag i Lappträsk-området. 

 

9.1 Kostnader, utgifter och ansvar 

Miljöbokslutet är en del av kommunernas lagstadgade bokslutsinformation. Bokföringsnämndens 

kommunsektion, som är underordnad arbets- och näringsministeriet, har gett allmänna anvisningar för att 

styra kommunernas redovisning av miljöaspekter. Utgångspunkten för Bokföringsnämndens anvisning 

(24.10.2006) är Europeiska gemenskapernas kommissions rekommendation om redovisning, värdering 

och lämnande av upplysningar när det gäller miljöaspekter i bokslut och verksamhetsberättelser. Det nu 

upprättade miljöbokslutet följer dessa anvisningar till tillämpliga delar. Miljöskyddsanordningarna som 

framkommer i bokföringen utgår från den ovan nämnda anvisningen. 
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MILJÖBOKSLUT 2020 
KOSTNADER 2020/€ 2019/€ 
1 Personalkostnader   
1.1 Löne- och personalkostnader för arbetsinsatser inom underhåll av 
miljöskyddsanläggningar  
Personalkostnader vid reningsverk, avloppsnätverk och pumpstationer 

46 445 
 

52 525 
 

1.2 Personalkostnader för miljöförvaltning  
Lappträsk kommuns andel av Lovisa stads miljöskyddstjänster 

47 263 
 

24 123 
 

2 Köp av tjänster   
2.1 Övervakning, kontroll och uppföljning av anläggningar 
Obligatoriska kontroller av reningsverk och avstjälpningsplatsen 

 26 547 
 

 21 797 

Forskningsprojekt och skilda utredningar 
Nuläget och utvecklandet av verksamheten i reningsverken 

   0 
 

   0 

2.3 Tjänster inom avfallshantering  
Kommunens verksamhet 

   10 408 
 

   8 766 

2.4 Avgifter för avloppsvatten  
Kommunens verksamhet, inkl. avgifter 

     8 219   9 893 

3 Material, förnödenheter och varor   

3.1 Miljöskyddsanläggningarnas drifts- och underhållskostnader 
Driftskostnader (inte personalkostnader) för reningsverk, avloppsnät och 
pumpstationer 

   60 608 
 

  68 066 

4 Understöd   
4.1 Understöd för miljöskydd, medlemsavgifter 
Föreningen Vatten- och luftvård för östra Nyland och Borgå å rf. samt 
Särkjärven hoitoyhdistys ry 

     2 350 
 

    2 725 

5 Övriga verksamhetskostander   
5.1 Avfallsskatter              0        0 
6 Avskrivningar   
Askrivningar i reningsverk, avloppsnät, pumpstationer och 
avstjälpningsplatsen 

   75 026   75 714 

   
INKOMSTER   
1 Verksamhetsinkomster   
1.1 Avgifter för avloppsvatten, avfallshantering, övriga försäljningsintäkter  208 493 233 815 
1.2 Avgifter för miljötillstånd 
 
INVESTERINGAR  
1 Investeringsutgifter 
1.1 Investeringsutgifter  
Sanering av gatubelysning, Reparation av vatten- och avloppsrör, Sanering av 
reningsverket i Kapellby, Tryckstegringsstationer och renvattenpumpar 

            0 
 
 
 
   39 321  

           0 
 
 
 
70 201 

 


