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1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIPLANEN 
 

1.1 Kommundirektörens översikt 
 

Lappträsk kommuns framtid är öppen och nuvarande fullmäktige har en vågmästarställning. 

Utmaningen är hur kommunen ska kunna lyftas upp från de ekonomiska utmaningarna och hur 

kommuninvånarna och utomstående bedömare ska kunna övertygas om att kommunen kan fortsätta 

sin verksamhet som ett självständigt, levande samfund för kommuninvånarna även i framtiden.  

Lappträsk kommun uppfyllde kriteriet för kriskommun gällande underskottet i koncernbokslutet 

2019 och hamnade i ett bedömningsförfarande för kommuner som befinner sig i en särskilt svårt 

ekonomisk ställning.  Coronapandemin som överraskade Finland våren 2020 har påverkat alla 

samhällsområden och -nivåer samt individers liv i Finland. Coronapandemin har försämrat 

kommunernas ekonomi avsevärt och många kommuners verksamhetsförutsättningar är i vågskålen. 

I Lappträsk reagerade vi snabbt på situationen och började utarbeta en budgetändring och ett 

program för att balansera ekonomin redan i mars. Fullmäktige godkände den ändrade budgeten i 

juni. Den ändrade budgeten innehöll betydande nedskärningar, då man endast koncentrerade sig på 

det väsentliga i verksamheten. För att balansera ekonomin tillsattes en grupp som lämnade sin 

slutrapport i början av oktober.  I år har budgeten således gjorts upp i ett allt mer kritiskt läge och 

samtidigt också i en situation som är svårare att förutse än tidigare.  Det har rått ett starkt 

engagemang i kommunen och i att få ekonomin i balans bland såväl förtroendevalda som 

personalen. Personalens engagemang har tålt till och med permitteringar av hela personalen och 

andra sparåtgärder. Denna linje kan inte fortsätta. Vi måste särskilt se till att personalen orkar, vilket 

även kommunens grupp för balansering av ekonomin konstaterade. De negativa effekter på 

ekonomin som coronaepidemin orsakat riktas inte enbart mot åren 2020 och 2021, utan det kan ses 

att effekterna sträcker sig avsevärt längre och vi vet ännu inte när pandemiläget börjar lätta. När 

Lappträsk kommuns budget gjordes upp märkte man att särskilt åren 2022 och 2023 ser krävande 

ut. Det är bra att vi redan i år har vidtagit åtgärder och fullmäktige beslutade om bl.a. 

skattehöjningar. Även om den ekonomiska situationen i årets bokslut inte skulle vara lika dålig som 

prognostiserat, kräver de kommande åren redan nu uppmärksamhet och ekonomisk beredskap. För 

detta år har staten anvisat mycket coronastöd och som det ser ut nu kommer utdelningen av 

samfundsskatten att förbli förhöjd även nästa år. Vi ska inte låta dessa åtgärder förvränga bilden av 

coronavirusets inverkan på ekonomin i Lappträsk.  

Social- och hälsovårdsreformen avses träda i kraft år 2023. Då övergår ansvaret för anordnande av 

social- och hälsovårdstjänster till välfärdsområdena. Enligt nuvarande uppgifter är den andel av 

inkomsterna som överförs från kommunerna mycket betydande, och detta ställer utmaningar för att 

producera de tjänster som blir kvar hos kommunen på ett högklassigt sätt. Å andra sidan minskar de 

oförutsägbara vårdkostnaderna från kommunens verksamhet, och åtminstone för Lappträsk 

kommun är detta en lättnad. Lappträsk medverkar i två stora utvecklingsprojekt där man redan nu 

tar fram lämpliga tjänster och handlingsmodeller för det nya välfärdsområdet i östra Nyland.  

Strategin för en människoorienterad kommun utarbetades ursprungligen fram till slutet av 2020, 

men nu kommer strategin att pågå fram till slutet av maj nästa år. En människoorienterad kommun 
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har varit före sin tid och medfört en förändring i kommunen och i samhället över lag som väckt 

intresse och skapat nya tankar. I enlighet med sitt mål är Lappträsk en föregångare och vägvisare 

inom kommunsektorn. Förhoppningsvis kommer följande strategi att göras upp på den goda grund 

som vi kunnat skapa utifrån den tidigare strategiperioden. Ökad kännedom, en större folkmängd och 

fler företag kräver långsiktiga val som spänner över fullmäktigeperioderna. Strategin förnyas, men 

det går inte att alltid börja om från början och siktet bör alltid vara inställd på framtiden. Det gäller 

emellertid också att beakta det allt svårare ekonomiska läget och förändringarna i människors behov. 

Via indikatorer för människoorientering som färdigställs i vår får vi se en utvärdering av den 

människoorienterade kommunen när en ny fullmäktigeperiod inleds i början av juni.  

Trots de ekonomiska utmaningarna har Lappträsk fortfarande mycket engagerad personal och 

förtroendevalda. Även kommuninvånarna har fortfarande en tro på kommunen och viljan att förbli 

en självständig kommun är stark. Med hjälp av samarbete tar vi oss i genom svårigheterna mot seger. 

Till skillnad från många andra kommuner har smutskastningen hållits rätt väl under kontroll i 

Lappträsk, och inte ens i svåra situationer har tvister uppstått. Numera är det enkelt att skapa 

motsättningar och ironisera på sociala medier. Detta bygger dock sällan upp det gemensamma goda. 

Förhoppningsvis kommer den goda diskussions-, berednings- och beslutskulturen i Lappträsk att 

fortsätta även under nästa fullmäktigeperiod, eftersom Lappträsk kommuns och kommuninvånarnas 

gemensamma intresse är kommunorganisationens syfte och en förutsättning för dess arbete. En av 

de bästa sakerna för kommunen är att Lappträsk kommun har gått med i Unicefs modell En 

barnvänlig kommun. Utvecklingen av en människoorienterad kommun skapar en god grund att ta i 

bruk modellen. Barnkonsekvensbedömningen genomförs inom alla sektorer. Barnens och 

familjernas röst görs än mer hörd i kommunala tjänster. Utvecklingen av en barnvänlig kommun 

innebär dock inte att vi inte skulle fortsätta utveckla de andra kommuninvånarnas tjänster. Till 

exempel fortsätter utvecklingen av en minnesvänlig tätort enligt plan via ett mångårigt 

investeringsprogram. Nu har planerna gjorts upp och det är dags att genomföra dem. En 

minnesvänlig tätort betjänar kommuninvånare i alla åldrar. Om tjänster och lokaler planeras så att de 

tar hänsyn till dem som är i den svagaste ställningen, dvs. till exempel barn och äldre personer, kan 

vi vara säkra på att de är bra för alla, även för oss i arbetsför ålder. Universal design / design for all 

är begrepp enligt vilka den offentliga sektorn bör planera sin verksamhet. Detta innebär att 

produkter, miljöer, program och tjänster planeras så att alla kan använda dem så mycket som möjligt 

utan behov av anpassningar eller speciallösningar. Coronapandemin har medfört mycket oro och 

många utmaningar, men även positiva uppslag. Villigheten att flytta till landsbygden har ökat, och till 

exempel har befolkningsutvecklingen i Lappträsk i år varit positiv. Vi ska hoppas att detta inte bara 

är en kort coronaspurt, utan en bestående riktning. Vi har arbetat långsiktigt för 

befolkningstillväxten och vi måste fortsätta med detta arbete. Folkmängden har en stor betydelse för 

ekonomin. För många har coronapandemin säkert gjort det tydligt hur viktigt det är med frihet. På 

landsbygden finns frihet att handla och utrymme att vara. Utvecklingen av cirkulär bioekonomi är i 

gång i Lappträsk. I projektet Livskraft från biogas har man utrett möjligheterna till biogasproduktion 

tillsammans med banbrytande företag i kommunen, och förhoppningsvis kommer lönsamheten att 

bli sådan att en investering i en anläggning kan göras och vi snart alla kommer att kunna köra med 

biogas från Lappträsk. Den här typen av projekt är särskilt viktiga för kommuner som vår, där 

privatbilismen nästan är ett måste på grund av den svaga kollektivtrafiken. Inom projektet 

Resurssmart med människoorienterade metoder utvecklas en ny modell för gruppbyggande på 

Husulabacken samt koldioxidsnåla produkter och tjänster. Även i detta klimatarbete ligger Lappträsk 
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före andra kommuner. 2021 är ett viktigt år för att hitta nya invånare för att området ska kunna 

byggas. Coronapandemin har skapat utmaningar även här, men förhoppningsvis kommer vi att 

kunna överkomma dem. Samföretaget för tjänster för äldre Mehiläinen Lappträsk Ab, som 

grundades för över ett år sedan, får äntligen full effekt i verksamheten när utbyggnaden av 

vårdhemmet blir klar och tjänsterna kan flyttas från Tallmogården till nya lokaler. Som byggnad är 

Tallmogården en produkt av sin tid och tjänar inte det syfte som omsorgen av äldre behöver i dag. I 

samband med utbyggnaden av det nya vårdhemmet färdigställs även ett för alla kommuninvånare 

avsett gym, som bidrar till förebyggande arbete och möten mellan människor av olika åldrar. Det bör 

satsas ytterligare på välfärd och hälsofrämjande åtgärder, eftersom antalet äldre personer ökar 

ytterligare i kommunen.  

Inom skola och småbarnsfostran har vi haft ett positivt problem, nämligen utrymmesbrist. 

Elevantalet i Kirkonkylän koulu har ökat, liksom även antalet barn som vårdas på daghemmet 

Trolldalen. De högklassiga tjänsterna attraherar. När det gäller skolor kommer resurserna att jämnas 

ut mellan två skolor på den finskspråkiga sidan. Med hjälp av denna lösning kan vi också dela på 

lärar- och handledarresurserna förnuftigare mellan barnen. Många av oss väntade säkert på en ny 

skolinvestering, som vi av ekonomiska skäl var tvungna att lägga på is. Men fastän vi inte får någon 

ny skolutbyggnad nu, så tror jag att bildningsväsendet kan ordna ytterst goda tjänster för våra barn 

även inom det nuvarande servicenätverket. Utvecklingen styrs inte av fastigheterna, utan av barnens 

behov. Det känns fint att få alla barn i samma åldersklass i en och samma skola, precis som på den 

svenskspråkiga sidan. Tjänsterna för årskurs 7–9 köps fortfarande från Lovisa, och även Orimattila-

riktningen utreds. Den största investeringen i framtiden är reningsverket, och det finns skäl att ta 

fram ett bra utvecklingsprojekt för det. En riktlinje för projekt är att det finns skäl att aktivt ta fram 

dem, om det går att förbättra kostnadseffektiviteten och utveckla tjänsterna med hjälp av dem. En 

positiv sak är också att Gardesjägarregementet kommer att ordna krigsmannaedgång i Lappträsk. 

Detta kan ta cirka 3 000 besökare till kommunen. Det är lönsamt även för kommunen att satsa på 

detta evenemang för att skapa en positiv uppfattning om kommunen hos besökarna. På grund av 

coronapandemin lever vi i en globalt och nationellt osäker tid som är svår att förutse. Läget i 

kommunekonomin är ytterst ansträngt, statens kompensationer täcker i regel endast bortfall för 

detta år och framöver är tiderna svåra. I Lappträsk kräver balanseringen av ekonomin ett långsiktigt 

engagemang när det gäller såväl nedskärningar av kostnader som ökning av intäkter.  

Det är dock lätt hänt att framtidsutsikterna gör oss alltför dystra. Det är bra att minnas att det 

fortfarande finns mycket som är bra och trevligt, till och med exceptionellt härligt i Lappträsk. Det 

positiva har inte förvunnit någonstans, och det kan inte försvinna ens med ekonomiska 

försämringar. Därför ska vi alla tänka efter vad vi berättar om Lappträsk för oss själva och för andra. 

Det gäller att minnas att det fortfarande finns mycket som är bra trots utmaningarna. En kris är 

också alltid en möjlighet och framtiden är öppen för oss alla. Goda saker kan hända när som helst.  

Som president Mauno Koivisto sade:  

Om vi inte med säkerhet vet hur det kommer att gå, låt oss då anta att allt går bra. 

I Lappträsk 13.11.2020  

Tiina Heikka 

Kommundirektör 
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1.2 Kommunens strategi under fullmäktigeperioden 
 

Kommunen ska ha en kommunstrategi, i vilken fullmäktige beslutar om de långsiktiga målen 
för kommunens verksamhet och ekonomi (37 § kommunallagen). I kommunstrategin ska 
hänsyn tas till: 
 
1) främjandet av kommuninvånarnas välfärd; 
2) ordnandet och produktionen av tjänster; 
3) de mål för tjänsterna som sätts upp i lagar som gäller kommunernas uppgifter; 
4) ägarpolitiken; 
5) personalpolitiken; 
6) kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka; 
7) utvecklandet av livsmiljöns och områdets livskraft. 
 
Kommunstrategin ska grunda sig på en bedömning av nuläget i kommunen samt av framtida 
förändringar i omvärlden och deras inverkan på fullgörandet av kommunens uppgifter. I 
kommunstrategin ska det också anges hur genomförandet av strategin utvärderas och följs upp. 
Kommunstrategin ska beaktas när kommunens budget och ekonomiplan görs upp. 
Kommunstrategin ses över åtminstone en gång under fullmäktiges mandatperiod. 
 
Fullmäktige i Lappträsk har godkänt en strategi för kommunen för perioden 2017-2020 vid sitt 
sammanträde 16.11.2016 § 36. Fullmäktige beslöt 11.11.2020 §41 att förlänga den nuvarande 
strategin till och med slutet av den befintliga fullmäktigeperioden 31.5.2020. Strategin kommer 
att utarbetas under våren 2021. Innan utarbetningen av den nya strategin bör man också 
utvärdera hur den människo-orienterade kommunens strategi har utfallit. Kommunstrategin är 
det främsta dokumentet som styr kommunens verksamhet, däri ingår fullmäktiges centrala 
riktlinjer angående den önskade framtidssituationen och den bildar grunden för hela 
kommunens ledningssystem. 
 
Strategin siktar på att Lappträsk år 2020 är Finlands första människoorienterade kommun. För 
genomförandet ska Lappträsk 

- utveckla och producera alla tjänster tillsammans med deras användare utgående från 

genuina behov 

- undersöka, pröva, kasta sig och modigt skapa nytt 

- leda genom att bry sig och arbeta engagerat 

- handla snabbt, ansvarsfullt och undvika onödig byråkrati 

- vara en inspirerande arbetsmiljö, där det blir tid över för människan 

- vara lätt att nå 

 
Lappträsk kommuns mission är att producera alla kommunala tjänster människoorienterat. 

Visionen är att vara Finlands första människoorienterade kommun år 2020. Kommunens värde 

är ärlighet. Strategins tyngdpunktsområden är: livscykelstjänster, livskraftstjänster, gemenskap 

och nätverk samt deltagande och påverkan. Under dessa finns strategiska val, vilka är ”vi är med 

i alla livsskeden”, ”Vi stärker regionens livskraft”, ”Vi bjuder in organisationer och frivilliga att 

bli en del av vår produktion av tjänster” och ”Vi erbjuder en möjlighet att delta och på ett 

enkelt sätt påverka våra gemensamma angelägenheter”. Under dessa grupperas de strategiska 

målen.  
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1.3 Kommunallagen och ekonomiplanen 

Enligt 110 § kommunallagen ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för 
kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska 
ansvar och förpliktelser. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna 
en ekonomiplan för tre eller flera år (planeringsperiod). Budgetåret är planeringsperiodens första 
år. 

Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs och 
förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I budgeten och ekonomiplanen 
godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi. 

Ekonomiplanen ska vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens 
balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet 
fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka 
underskottet täcks under den nämnda tidsperioden. 

Budgeten ska innehålla de anslag och beräknade inkomster som uppgifterna och 
verksamhetsmålen förutsätter samt en redogörelse för hur finansieringsbehovet ska täckas. 
Anslag och beräknade inkomster kan tas in till brutto- eller nettobelopp. Budgeten och 
ekonomiplanen består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och 
finansieringsdel. Budgeten ska iakttas i kommunens verksamhet och ekonomi. 

Den nuvarande kommunallagen trädde i kraft 1.5.2015. En stor del av stadgandena i lagen 
tillämpas från början av kommunalvalsperioden från och med 1.6.2017. I den nuvarande 
kommunallagens stadganden poängteras mer än i den tidigare kommunallagen ägarpolitikens 
och koncernledningens betydelse i kommunens verksamhet. Kommunallagen beaktar att de 
kommunala organisationerna har blivit mer koncernartade samt deras nätverksliknande 
verksamhet. Lagen förtydligar definitionen av koncernledningen och ägarpolitiken och 
ansvarsförhållandena.  

Det nuvarande utvärderingsförfarandet i fråga om kommuner som har en speciellt svår 
ekonomisk ställning är i kraft under åren 2017-2021 så att de nyckeltal som beskriver 
tillräckligheten eller soliditeten i kommunens finansiering bestäms huvudsakligen på grundval av 
de ekonomiska uppgifterna på koncernnivån, vilket ger en tillförlitligare bild av kommunens 
ekonomi som helhet. Tidigare följde man med hur kommunerna klarar sig ur sin ekonomiska 
situation mer omfattande på kommunmodernivå, i dag följer man med kommunmodern vad 
gäller underskottet. Uppföljningen sker på koncernnivå och omfattar med andra ord även 
kommunens dotterbolag och samkommunsandelar. Gränsvärdena för nyckeltalen räknas ut 
årligen utgående från de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen tillhandahåller samt den 
inkomstskattesats som kommunen fastställt. Om kriterierna för utvärderingsförfarandet 
uppfylls, ska kommunen och staten tillsammans utreda kommunens möjligheter att garantera 
sina invånare de tjänster som lagstiftningen kräver och vidta åtgärder för att trygga 

förutsättningarna för tjänsterna.  

Enligt kommunallagens 118 § kan utvärderingsförfarande inledas;  

-om kommunen inte har täckt underskottet i kommunens balansräkning inom den tidsfrist som 
anges i 110 § 3 mom. (fyra räkenskapsperioder. Om orsaken är corona, kan kommunen ansöka 
om tilläggstid 2 år/tillfällig lagförändring är ikraftvarande t.o.m. 31.12.2025) 
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-om underskottet i kommunkoncernens senaste bokslut är minst 1 000 euro per invånare och i 
det föregående bokslutet minst 500 euro per invånare. Detta kriterium uppfylldes för 
Lappträsks del i bokslutet för år 2019.  

Dessutom kan ett utvärderingsförfarande inledas om de ekonomiska nyckeltal för kommunens 
och kommunkoncernens ekonomi som beskriver tillräckligheten eller soliditeten i kommunens 
finansiering två år i följd har uppfyllt följande fyra gränsvärden: 

1) kommunkoncernens årsbidrag utan den höjning av statsandelen enligt prövning som beviljats 
enligt 30 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) är negativt; 

2) kommunens inkomstskattesats är minst 1,0 procentenheter högre än den vägda 
genomsnittliga inkomstskattesatsen för alla kommuner (gränsvärdet beräknat enligt talet för år 
2020 är 20,97 %); 

3) lånebeloppet per invånare i kommunkoncernen överskrider det genomsnittliga lånebeloppet 
för alla kommunkoncerner med minst 50 procent (gränsvärdet beräknat enligt bokslutstalet för 
år 2019 är 10 626 €/invånare (nyckeltalet för Lappträsks kommunkoncern från bokslutet för 
2019 är 7 514 €/invånare); 

4) kommunkoncernens relativa skuldsättning är minst 50 procent (talet för Lappträsks 
kommunkoncern år 2019 var 88,3 %) 

 

Förnyade kriskommunskriterier: 

Kriskommunskriterierna har förnyats i lag 1.3.2019. De nya gränsvärdena tillämpas första 
gången år 2022 på grundval av nyckeltalen i boksluten för åren 2020 och 2021. Fram till dess 
tillämpas det som stadgas i den 118 § kommunallagen som är i kraft när lagen träder i kraft. 

Ett utvärderingsförande kan i fortsättningen inledas: 

-om kommunen inte har täckt underskottet i kommunens balansräkning inom den tidsfrist som 
anges i 110 § 3 mom.  (ingen ändring i jämförelse med det nuvarande) 
 
-om underskottet i kommunens senaste koncernbokslut är minst 1 000 euro per invånare och 
året innan minst 500 euro per invånare (ingen ändring i jämförelse med det nuvarande) 

eller 

-om de ekonomiska nyckeltal för ekonomin som beskriver tillräckligheten eller soliditeten i 
finansieringen två år i följd har uppfyllt alla följande gränsvärden 

1) förhållandet mellan årsbidraget och avskrivningarna i kommunens koncernresultaträkning är 
under 80 procent (i detta nu att koncernens årsbidrag är negativt); 

2) kommunens inkomstskattesats är minst 2,0 procentenheter högre än den vägda 
genomsnittliga inkomstskattesatsen för alla kommuner (i detta nu 1 procentenhet); 
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3) beloppet av lån och hyresansvar per invånare i kommunens koncernbokslut överskrider det 
genomsnittliga beloppet av lån och hyresansvar i alla kommuners koncernbokslut med minst 50 
procent (i detta nu endast koncernens lånebelopp i nyckeltalet); 

4) koncernbokslutets kalkylmässiga låneskötselbidrag är under 0,8 (nyckeltalet i detta nu: den 
relativa skuldsättningen minst 50 %). 

I reformen ansåg man också att det vore skäl för kommunen att identifiera situationer, där 
kommunen är nära att uppfylla ett gränsvärde, så kallade gula ljus. Dessa mindre stränga 
gränsvärden leder ännu inte till inledning av utvärderingsförfarande, men när gränsvärdena 
uppfylls ska en kommun ägna särskild uppmärksamhet åt utvecklingen och analyseringen av sin 
ekonomi. 

- koncernens samlade underskott minst 500 €/inv. 

- koncernens årsbidrag % av avskrivningarna under 100 

- inkomstskattesatsen är 1,5 %-enheter över genomsnittet 

- koncernens lån och ansvarsförbindelser 25 % över genomsnittet 

- koncernens kalkylmässiga låneskötselbidrag under 1,0 

Enligt bokslutet 2019 uppfyllde Lappträsk kriskommunkriteriet avseende koncernunderskottet 

och ett bedömningsförfarande har inletts i Lappträsk kommun hösten 2020. 

Utvärderingsgruppen kommer att utfärda ett uttalande om förutsättningarna för att Lappträsk 

kommun ska överleva som en ekonomiskt fristående kommun senast i slutet av januari 2021.  

I mars 2020 utsåg Lappträsk en egen ekonomisk balanseringsgrupp för att arbeta vidare och 

komma på bestående sätt att balansera kommunens ekonomi. Den ekonomiska 

balanseringsgruppen utfärdade sin slutrapport i mitten av oktober och ett sätt att balansera 

ekonomin är att höja inkomstskatten med 0,5%-enheter och öka fastighetsskatten med 0,1%-

enhet för 2021. Gruppen föreslår också en partiell försäljning av Kymmenedalen El Ab:s aktier 

och en permanent justering på 210 000 euro per år. Dessutom har gruppen uppgett en lista med 

synpunkter och ärenden för fortsatta utredningar.   

Budgeten för 2021, som nu har upprättats i Lappträsk, omfattar skattehöjningar och 

sparåtgärder inom olika branscher. Aktieförsäljningen beror på köparen och den acceptabla 

prisnivån. Om aktieförsäljningen sker kommer kriskommunkriteriet gällande 

koncernunderskottet att inte gälla längre, om bokslutet för 2020 inte uppvisar ett betydande 

underskott, men anpassningsåtgärderna är oavsett nödvändiga för att säkerställa att ekonomin 

står på god fot i framtiden. Förutom åtstramningsåtgärderna i den nuvarande budgeten kommer 

anpassningen att kvarstå för de kommande åren och den permanenta nivån (210 000 euro) 

kommer också att delas upp över åren 2022–2023, med en permanent nivå för 2024. 
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1.4 Koncernens bindande mål och resultatmål 

 
Lappträsk-kommunkoncernens ekonomi ska vara i balans och på en sund basis under 
planeringsperioden 2021 - 2023.  
 
Det förutsätts högkvalitativ kundservice och lönsam verksamhet av kommunens aktiebolag och 
samkommuner så att kommunerna är i stånd till att ordna sin verksamhet självständigt och på 
en ekonomiskt sund basis. 
I alla dotterbolag följs en koncernpolitik i enlighet med Lappträsk kommuns koncerndirektiv 
och principerna i lagen om offentlig upphandling. Aktiebolagens styrelser ska med sina beslut 
stöda ett uppnående av målen för Lappträsks kommuns kommunkoncern.  
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2. KOMMUNALEKONOMINS UTVECKLING1, DEN ALLMÄNNA 

EKONOMISKA SITUATIONEN 
 

Lokalförvaltningens saldo har försämrats avsevärt under de senaste två åren. I år beräknas 

lokalförvaltningens saldo dock öka jämfört med den exceptionellt svaga situationen i fjol med hjälp 

av stöden som riktades till den kommunala ekonomin. Trots detta beräknas lokalförvaltningens 

saldo uppvisa ett fortsatt underskott. Utöver covid-19-epidemin och bekämpningen av den ökar 

lokalförvaltningens utgifter bl.a. av den ökning i social- och hälsovårdsutgifterna som följer av den 

åldrande befolkningen samt av ändringarna i uppgifterna i statsminister Marins regeringsprogram 

och de åtgärder för att stimulera den kommunala ekonomin som regeringen beslutat om. De 

kostnader som föranleds av de nya uppgifterna och utvidgningen av uppgifterna kompenseras 

kommunerna via statsandelarna.  

År 2021 fördjupas lokalförvaltningens underskott jämfört med innevarande år trots den 

ekonomiska återhämtningen. Detta beror i synnerhet på den anspråkslösa ökningen av 

lokalförvaltningens inkomster, som fördröjs av att stöden som anvisats till statsandelarna minskar. 

Ökningen av konsumtionsutgifterna blir måttligare jämfört med 2020, när försäljnings- och 

avgiftsinkomsterna återhämtar sig från nedgången till följd av covid-19-krisen och en del av 

stimulansåtgärderna upphör. Det uppskattas dock att vårdköer inom social- och hälsovården 

överförs från innevarande år till nästa år, eftersom icke-brådskande vård har skjutits upp på grund 

av de kraftiga restriktionerna. Dessutom antas testkostnaderna för covid-19-viruset ligga på en 

fortsatt hög nivå. Bland statsunderstöden har regeringen budgeterat kostnaderna för 

skyddsutrustning och covid-19-testning. Situationen inom den kommunala ekonomin försvåras av 

att det är svårt att anpassa utgifterna i en osäker situation, vars varaktighet är svår att förutse. Till 

exempel kan stödet till kollektivtrafiken och kulturtjänsterna orsaka extra utgiftstryck i den 

kommunala ekonomin ännu länge. Dessutom ökar kostnaderna på grund av de löneförhöjningar 

som kommunsektorn kom överens om i juni 2020. 

Lokalförvaltningens investeringar antas förbli på en hög nivå under hela prognosperioden, även om 

det livliga sjukhusbyggandet beräknas nå sin topp under de närmaste åren. Investeringstrycket 

kommer dock att förbli stort även i fortsättningen på grund av byggnadsbeståndets ålder, behovet 

av infrainvesteringar och flyttningsrörelsen bland befolkningen. De dystra utsikterna för den 

kommunala ekonomin kan dock leda till att de slutliga investeringsbesluten fördröjs eller återtas när 

behovet av att prioritera investeringar framhävs ytterligare.  

Lokalförvaltningens saldo försämras 2022 när de tidsbundna stödåtgärderna upphör. Den 

strukturella obalansen i lokalförvaltningens utgifter och inkomster ökar lokalförvaltningens 

skuldsättning. Lokalförvaltningens skuld i förhållande till BNP fortsätter att öka på grund av 

underskotten och uppgår 2024 till 13,0 procent av BNP. 

 
1 Källa: Finansministeriets publikation 2020:70  5.10.2020 - Hösten 2020 Ekonomisk översikt/Lokalförvaltningen 
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3. GRUNDERNA FÖR UPPGÖRANDET AV BUDGET OCH EKNOMIPLAN 

SAMT RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS 

 

3.1 Budgetens uppbyggnad, bindande verkan och jämförbarhet 
 

Budgetförslaget har uppgjorts med iakttagande av Kommunförbundets budgetrekommendation 

från år 2011 och Delegationens för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen 

handbok från år 2016. Uppställningen följer organisationens indelning i resultatenheter så att varje 

nämnd/sektion har sitt eget resultatområde, dock så att revisionsnämnden och centralvalnämnden 

hör till koncernförvaltningen. 

Som jämförande uppgifter används 2019 års bokslutsuppgifter och budgeten för år 2020. I 

budgetuppgifterna har beaktats den ursprungliga budgeten jämte tilläggsbudget. Den ändrade 

budgeten för år 2020 innehåller stora engångsåtgärder av besparingar som riktas endast över ett år 

pga. coronapandemin samt den svåra ekonomiska situationen. Mehiläinen Lapinjärvi Oy inledde sin 

verksamhet 1.9.2019. Överföringen av Tallmogårdens tjänster till företaget beräknas ske senast den 

1 februari 2021. Budgeten innehåller därmed kostnader för Tallmogården för en månad.  

Försäljningen av Tallmogårdens fastighet till bolaget kommer att generera realisationsvinster på 

cirka 300 000 euro för kommunen år 2021. Överföringen av Tallmogårdens tjänster innebär att 

kostnadsposterna överförs till kontogruppen för inköp av tjänster. Anslag har överförts från 

tekniska väsendet till grundtryggheten, bl.a. ca 220 000 euro från kök- och kosthållstjänster samt 

fastighetstjänster.  Dessa kostnadsposter har tidigare varit interna poster inom grundtryggheten. 

Dessa frågor gör det svårt att jämföra siffrorna mellan olika år och bör beaktas vid jämförelse av 

siffrorna. 

Vatten- och avloppsverket behandlas i bokslutet som en balansenhet som är avskild från 

bokföringen. I budgeten behandlas det såsom de övriga resultatenheterna och ingår i tekniska 

väsendets resultatområde. 

I anslagstabellen framläggs som informativa uppgifter resultatområdets intäkter och utgifter 

kontogruppsvis samt driftsmarginalen. 

 

3.1.1 Resultatområdesnivå 

I driftshushållningen med hänseende till fullmäktige är bindningsnivån netto (driftsmarginalen). 

Anslagen är externa poster.  

 

3.1.2 Resultatenhetsnivån 

Nämnderna fördelar med dispositionsplaner de resultatområdesanslag som beviljats av fullmäktige 

och de beräknade inkomsterna till resultatenhetsnivån. 
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3.1.3 Investeringar 

I investeringarna är bindningen objektrelaterad. Anslag av reserveringstyp kräver ett separat beslut 

av fullmäktige. 

 

3.1.4 Finansieringsdelen 

I finansdelen är skatteintäkterna, statsandelarna, finansieringsintäkterna och -kostnaderna samt 

ändringarna i lånen nettobindande. 

 

3.1.5 Redovisningsskyldighet 

 

Organ Redovisningsskyldig         
Resultat-
/uppgiftsområde 

      

     

Kommunstyrelsen Kommundirektören Koncernförvaltning 

  Förvaltningsdirektören Centralförvaltning 

     

Grundtrygghetssektionen Välfärdsdirektören Grundtrygghetstjänster 

     

Bildningsnämnden 
Direktör för 
bildningsväsendet Bildningstjänster 

     

Tekniska nämnden Tekniska direktören Tekniska tjänster 

      

 
 

3.1.6 Målsättningar för verksamheten 

Bindande och övriga målsättningar har presenterats per resultatområde i egna budgetdelar. Bindande 

målsättningar finns i resultatområdens styrkort. 

 

3.2 Grunderna för beräkningen av ekonomiplanen 
 

3.2.1 Allmänt och budgeten för år 2020 

Kommunstyrelsen angav på sitt sammanträde 24.8.2020 § 102 budgetdirektiv för år 2021 och ramar 

för förvaltningarna. Vid uppgörandet av ramen utgick man från budgeten för år 2020 och från 

bokslutet för år 2019. Huvudvikten var avvikande i bokslutet, eftersom den ändrade budgeten 2020 

innehåller nämnvärda besparingsåtgärder.  

Under ramfasen hade ökningen av Fastighets Ab Lilleputs vederlag utelämnats ur ramen, och 

ökningen av kostnaderna för samföretaget var också högre än man beräknat i ramfasen. Totalt sett 

är ökningen av kostnaderna för social- och hälsovårdstjänster betydande. En del av orsaken är att 
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den egna verksamheten överförs för att produceras som inköpstjänst. Förvaltningsgrenarna har 

aktivt utarbetat en budget som innehåller ekonomiska besparingar. Hela kommunen som helhet 

finns i ramen och inkluderar en hel del kostnadsnedskärningar. Den största utmaningen är att hitta 

kostnadsbesparingar inom tjänster som inte direkt kontrolleras av kommunen, varav social- och 

hälsovårdstjänsterna utgör den största utmaningen.   

Coronaviruspandemin anlände oväntat till Finland och har väsentligt förändrat kommunernas 

verksamhetsmiljö och finansiella förhållanden. Pandemin kommer att fortsätta 2021 och öka 

utmaningen att prognostisera ekonomin. Staten har kompenserat kommunerna för förlusterna av 

coronaviruspandemin betydligt 2020 och i viss mån 2021. De ekonomiska förlusterna och 

effekterna är dock synliga under hela planeringsperioden och det statliga stödet kan inte åberopas 

på lång sikt. 

Förvaltningarna skulle ta som utgångspunkt för bedömningen av utgifterna i driftshushållningen att 

budgetförslaget är realistiskt och eventuella ökningar av kostnaderna skulle motiveras. En 

utgiftsökning var motiverad om det är möjligt att genom den nå besparingar eller extra intäkter på 

längre sikt eller om den anslöt sig till en ändring i de lagstadgade åliggandena eller en känd ökning 

av användningen. I ramskedet beaktades en höjning på 0,5 % i driftskostnaderna och särskild 

uppmärksamhet skulle ägnas lönekostnaderna samt i inköpen av kundtjänster skulle man beakta 

budgetförslag från andra håll, t.ex. HNS och samarbetsområdet med Lovisa samt samföretaget 

Mehiläinens förslag om ett mera utbrett sortiment av tjänster.  

Inom inkomsterna skulle förvaltningarna justera alla poster och i mån av möjlighet utföra 

indexhöjningar av taxor, avgifter och hyror samt nivåförhöjningar så att de avgifter och hyror som 

kommunen tar ut fastställs så att de motsvarar kostnaderna.  

Dessutom skulle också alla projekt utvärderas liksom även deras effekter på driftsintäkterna och 

driftskostnaderna. Man skulle aktivt ansöka om projektfinansiering för de utvecklingsobjekt som 

man bedömer vara väsentliga med tanke på verksamheten, främjar ett förverkligande av strategin 

och som kan hjälpa kommunen i en svår ekonomisk situation. 

Till utgångspunkt för investeringsprogrammet togs de investeringar som godkänts i den föregående 

ekonomiplanen, investeringsplanen skulle dock justeras och omprioriteras så att den årliga 

investeringsnivån är lika hög som de årliga avskrivningarna samt att lånestocken förblir högst på 

landets medelnivå mätt per invånare. Medeltalet för hela landet i nyckeltalet lånestock/invånare var 

i bokslutet för år 2019 3 342 euro och i Lappträsk 3 053/per invånare. Lånebeståndet / per 

invånare är under ekonomiplaneringsperioden sjunkande. Enligt raminstruktionen genomförs bara 

nödvändiga investeringar. Under planeringsperioden skulle också avskrivningsnivån vara realistisk.  

På inkomstsidan har man justerat taxorna och avgifterna och gjort indexförhöjningar samt 

nivåförhöjningar. För projektens del har man beräknat på inverkningarna i verksamhetsintäkterna 

samt verksamhetsutgifterna.   

I investeringsplanen har man berett sig för en annan stor investering, dvs. en förnyelse av 

avloppsreningsverket i Kapellby.  
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3.2.2 Skatteintäkter 

I budgetens punkt för skatteintäkter har antecknats 9,098 milj. euro. I inkomstskattesatsen finns det 

en höjning på 0,5 %-enheter samt en höjning om 0,1 %-enhet i fastighetsskattesatserna jämfört 

med 2020 års nivå. Skatteintäkterna baserar sig på den skatteprognosram som utarbetats av 

Kommunförbundet och kommunens egna beräkningar.  

Som ett corona-understöd har regeringen ökat kommunernas samfundsskatteandelar. Ökningen 

kommer att vara tillfällig under åren 2020 och 2021. För Lappträsk kommun innebär höjningen av 

samfundsskatter att dess storlek blir ungefär lika stor som före coronaviruspandemin. Dessutom 

har regeringen beslutat att kompensera för minskningen av avgifter för tjänster inom 

småbarnspedagogiken genom att permanent höja andelen av samfundsskatter med två 

procentenheter.  

Skatteintäkterna uppdelas år 2021 i kommunalskatter 7,833 milj. euro, samfundsskatter 630 000 

euro samt i fastighetsskatter 635 000 euro. 

  

3.2.3 Statsandelar 

I budgetens punkt för statsandelar har antecknats 7,920 milj. euro. Antalet är lite mindre än år 2020 

pga. de betydliga corona-understöden som utbetalats år 2020. Statsandelarna för år 2021 innehåller 

också ett litet corona-understöd. Staten fattar besluten om statsandelarna för år 2021 under slutet av 

december. Offentliga diskussioner har förts om att staten skulle ha kompenserat åt kommunerna 

redan för mycket för inverkningarna av coronan.  Detta kan orsaka ändringar i statens synpunkter 

om endera hur statsandelarna eller samfundsskatterna utdelas. Staten har ju också tidigare ändrat 

motsvarande beslut i efterskott.  

 

3.2.4 Driftsintäkter 

Verksamhetsintäkterna i budgeten för år 2021 är ca 2,98 milj. euro. Ökningen av driftsintäkterna är 

5,3 % i jämförelse med budgeten för år 2020 och en ökning på ca 7,2 % jämfört med bokslutet för 

år 2019. Försäljningsvinsterna av bestående aktiva har i budgeten uppskattats till 300 000 euro.  

 

3.2.5 Driftskostnader  

Driftskostnaderna i budgeten för år 2021 är 19,95 milj. euro. Förändringar i driftsutgifterna jämfört 

med budgeten för år 2020 är +3,4 % och +2,3 % jämfört med bokslutet för år 2019. I budgetens 

driftskostnader ingår hemkommunersättningar 1milj. euro, vilket är ca 55 000 euro mer jämfört 

med budgeten för år 2020. Hemkommunersättningarna preciseras senast i slutet av december.   

Koncernförvaltningens verksamhetsutgifter är år 2021 ca 1,660 milj. euro, dvs. -5 % jämfört med 

budgeten för år 2020. Koncernförvaltningen underskrider ramens verksamhetsbidrag med ca 

120 000 euro. Detta beror delvis på att projektutgifterna är mindre år 2021 men också på att 

besparingar har gjorts inom branschen, till mestadels med ”ostyhyvel” -principen.   
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Grundtrygghetens verksamhetskostnader har uppskattats till ca 11 miljoner euro år 2021. Tillväxt 

jämfört med budgeten 2020 ca 6,6 %, dvs. ca 700 000 euro. Grundtrygghetstjänsterna överskrider 

verksamhetsbidraget i ramen med ca 480 000 euro. Ökningen i verksamhetskostnader kommer från 

ökade kostnader inom äldreomsorgen, tjänsterna i Lovisa samarbetsområdet samt inom 

specialomsorgen. I fortsättningen ingår i grundtrygghetens verksamhetskostnader kostnadsposter så 

som måltider och övriga kökskostnader samt fastighetskostnader som var tidigare endast interna 

kostnadsposter. Därför har anslagsöverföringen gjorts från tekniska väsendet till grundtryggheten 

för värdet av 220 000 euro år 2021. Det ökade servicebehovet inom det effektiverade 

serviceboendet samt hemvårdstjänster ökar på kostnaderna, likaså löneförhöjningar, 

dimensioneringen av vårdpersonal samt övriga prisökningar och kostnadsposter i samföretaget, 

totalt ca 200 000 euro. Kostnadsökningen för Lovisa samarbetsområdet jämfört med budgeten för 

2020 är ca 200 000 euro. Kostnader för specialomsorgen ökar med ca 100 000 euro. 

Verksamhetskostnaderna inom bildningstjänsterna är år 2021 ca 4,42 milj. euro. Ökning 2,7 % 

jämfört med budgeten för år 2020. Ökningen beror till stora delar på att den ändrade budgeten för 

2020 har hållits till ett minimum. Jämfört med bokslutet för år 2019 har verksamhetskostnaderna 

inom bildningsväsendet sjunkit i budgeten för år 2021 med ca 1,6 %. Bildningstjänsterna 

underskrider verksamhetsbidraget i ramen med ca 60 000 euro. Förändringar i verksamheten är 

avskaffandet av morgonvården, avskaffandet av kommuntillägget för hemvård av barn, 

utjämningen av elever mellan de finskspråkiga skolorna samt nedskärningen av bidrag till 

föreningar.   

Tekniska väsendets verksamhetskostnader är år 2021 ca 2,84 milj. euro, vilket är -2,1 % jämfört 

med budgeten för år 2020. Talet beror på överföringen av anslag till grundtryggheten samt andra 

kostnadsbesparingar inom branschen, så som t.ex. nedskärning i understöd för privatvägar. 

Kostnadsökningar sker inom tekniska väsendet år 2021 bl.a. inom skötselvederlag ca 130 000 euro 

samt kollektivtrafiken ca 38 000 euro. Tekniska väsendet överskrider verksamhetsbidraget i ramen 

med ca 137 000 euro.  

 

3.2.6 Avskrivningar 

Beräknade avskrivningar för åren 2021–2023: 

Avskrivningar BS 2019 BU 2020 
 

BU 2021 EP 2022 EP 2023 

Kommunen 
(utesl. Vattentj.) 

-435 079 -452 300 -417 650 -428 000 -428 000 

Vattentjänstverket -148 522 -150 600 -151 350 -152 000 -152 000 

Totalt -583 601 -602 900 -569 000 -580 000 -580 000 

 

3.2.7 Ekonomiplanens inverkan på kommunens ekonomiska handlingsutrymme 

Kommunens ekonomiska situation bedöms på grundval av budgetens resultaträknings- och 

finansieringsdelar.   
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Resultaträkningen utvisar hur väl man med kommunens intäktsfinansiering kan täcka de årliga 

utgifterna samt de ersättande investeringar som behövs på grund av slitage, vilka avskrivningarna 

beskriver. Finansieringsanalysen talar om, huruvida nettokassaflödet av kommunens egentliga 

verksamhet och investeringarna uppvisar överskott eller underskott. Analysens slutresultat anger 

den ändring som under budgetårets lopp skett i kommunens kassamedel.  

I kommunens balansräkning finns ett kumulativt överskott på ca 407 000 euro från tidigare år. Så 

som det ser ut nu kunde bokslutet för år 2020 visa ett nollresultat eller om inga stora överraskande 

utgifter uppkom kunde resultatet visa ett överskott. Under planeringsperioden 2021–2023 räcker 

årsbidraget till att täcka avskrivningarna och resultatet visar ett överskott. På koncernnivå är det 

samlade underskottet 2,89 milj. euro enligt bokslutet för 2019. 

Ekonomiplanen för år 2021 uppvisar ett överskott på ca 282 000 euro. Budgeten har på flit 

utarbetats att visa ett överskott på grund av kommunens ekonomiska situation. Budgeten 

innehåller en skatteökning på 0,5 %-enheter, vilket förklarar ca 167 000 euro av resultatet samt en 

höjning av fastighetsskattesatsen på 0,1 %-enheter, vilket är ca 80 000 euro. Under 

ekonomiplanåren 2022-2023 utvisar resultatet också ett överskott, dock ett mycket mindre än år 

2021.  Under ekonomiplaneringsperioden kommer ekonomin att vara stram och alla åtgärder för 

att hålla ekonomin i styr bör tas i bruk. Ett resultat som visar överskott är viktigt för att man ska få 

kommunkoncernens underskott att minska. 

En ekonomiskt viktig roll spelar de social- och hälsovårdstjänster som upp upphandlas utifrån.  

Man måste göra allt man kan för att kostnaderna skall hållas kvar på en måttlig nivå. Faktum är att 

vår befolkning åldras och behovet av tjänster kan komma att öka.  

 

Den nationella social- och hälsovårdsreformen förväntas träda i kraft från och med 2023. 

Lappträsk är med i projekten "Framtidens vård- och omsorgscentrum" och "Omstrukturering" 

som planerar verksamheten i östra Nylandsregionen. Finansieringsbasen för social- och 

hälsovårdsreformen kommer inte att fastställas förrän 2022, och de extra kostnaderna som 

coronaviruset medfört år 2020 och under de närmaste åren kommer att vara en svår faktor. I den 

ekonomiska planen har man också utvärderat hur den ekonomiska situationen skulle kunna se ut 

2023 om social- och hälsovårdsreformen genomförs enligt tidsplanen, även om det fortfarande 

finns flera osäkerhetsfaktorer.  
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3.3 Resultaträkning och finansieringsanalys  
 
 

 

   

BU+ÄNDRING 

2020

Ändring 

%

748 682 -7,2

632 860 7,5

351 811 -29,0

1 092 518 23,7

2 825 871 5,3

0

0

-4 765 584 -14,8

-3 630 558 -18,2

-1 135 026 -3,8

-992 209 -4,4

-142 817 0,3

-12 428 133 10,7

-882 770 -13,9

-540 046 2,8

-681 578 19,0

-19 298 111 3,4

-16 472 240 3,0

8 404 000 8,3

7 609 403 4,1

0

960 973 -10,7

-70 000 -28,6

-4 000 12,5

886 973 -9,4

428 136 98,8

-602 900 -5,6

-602 900 -5,6

-174 764 -261,5

-174 764 -261,5

RESULTATKALKYL BUDGETEN 2021

LAPPTRÄSK

VERKSAMHETSINTÄKTER

KOMMUNEN TOTALT BS 2019 BU 2021

FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 795 134 695 150

INTÄKTER FÖR AVGIFTER 648 204 680 300

UNDERSTÖD OCH BIDRAG 285 320 249 796

ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 1 047 262 1 351 595

VERKSAM HETSINTÄKTER TOTALT 2 775 919 2 976 841

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 7 259 4 000

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 7 259 4 000

PERSONALKOSTNADER -4 892 201 -4 061 988

LÖNER OCH ARVODEN -3 752 267 -2 970 393

VERKSAMHETSKOSTNADER

PERSONALBIKOSTNADER -1 139 934 -1 091 595

PENSIONSAVGIFTER -1 021 816 -948 415

ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER -118 119 -143 180

KÖP AV TJÄNSTER -12 213 264 -13 762 994

MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR -1 081 234 -760 154

UNDERSTÖD -639 628 -555 200

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -671 299 -811 005

VERKSAM HETSKOSTNADER TOTALT -19 497 627 -19 951 341

SKATTEINTÄKTER 8 839 702 9 098 000

VERKSAMHETSBIDRAG -16 714 449 -16 970 500

STATSANDELAR 7 226 374 7 920 000

ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER 859 215 858 300

FINANSIERINGSINTÄKTER- OCH UTGIFTER

RÄNTEINTÄKTER 1 455 0

ÖVRIGA FINANSIELLA UTGIFTER -4 552 -4 500

RÄNTEUTGIFTER -33 998 -50 000

FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER 822 120 803 800

AVSKRIVNINGAR OCH VÄRDESÄNKNINGAR

ÅRSBIDRAG 173 747 851 300

AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN -583 601 -569 000

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT -409 853 282 300

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -409 853 282 300

AVSKRIVNINGAR OCH VÄRDESÄNKNINGAR -583 601 -569 000
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TP 2019 TA+MUUTOS 

2020

TA 2021 TS 2022 TS 2023

173 747 428 136 851 300 589 001 725 000

64 102 -35 000 -300 000 -10 000 -10 000

237 849 393 136 551 300 579 001 715 000

-1 086 636 -607 129 -926 000 -755 000 -727 000

27 690 13 355 0 0 0

548 326 35 000 300 000 10 000 10 000

-510 620 -558 774 -626 000 -745 000 -717 000

-272 771 -165 638 -74 700 -165 999 -2 000

1 000 000 0 0 0 0

-402 054 -402 000 -402 000 -402 000 -402 000

100 000 0 0 0 0

697 946 -402 000 -402 000 -402 000 -402 000

-17 358 0 0 0 0

130 825 0 0 0 0

125 474 0 0 0 0

238 941 0 0 0 0

936 887 -402 000 -402 000 -402 000 -402 000

664 116 -567 638 -476 700 -567 999 -404 000

LAPPTRÄSK

FINANSIERINGSKALKYL BUDGETEN 2021

Ero%

VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE

ÅRSBIDRAG 98,8

INKOMSTFINANSIERINGENS KORRIGERINGSPOSTER 757,1

40,2

INVESTERINGENS KASSAFLÖDE

INVESTERINGSUTGIFTER 52,5

INVESTERINGSUTGIFTERNAS FINANSIERINGSANDELAR -100,0

INTÄKTER FÖR ÖVERLÅTELSE AV BESTÅENDE AKTIVA 757,1

12,0

VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE -54,9

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE

ÄNDRINGAR I LÅNEBESTÅNDET

ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN

MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN 0,0

ÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN

0,0

ÖVRIGA ÄNDINGAR I BETALNINGSBEREDSKAPEN

FÖRÄNDRINGAR I FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT 

KAPITAL

ÄNDRINGAR AV FORDRINGAR

ÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA SKULDER

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE 0,0

ÄNDRINGAR I KASSAMEDEL -16,0
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RESULTATRÄKNING FÖR HELA BUDGETPERIODEN 2021-2023
€/externa

BS 2019 BU 2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023

+förändrning

INKOMSTSKATTESATS 20,50 % 21,00 % 21,50 % 21,50 % 21,50 % 8,24 %

VERKSAMHETSINTÄKTER 2 775 919 2 825 871 2 976 841 2 643 000 2 649 000 2 063 000

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 7 259 4 000 4 000 4 000 4 000

VERKSAMHETSKOSTNADER -19 497 627 -19 298 111 -19 951 341 -19 891 000 -19 891 000 -8 891 000

inneh. JUSTERING 110 000 100 000 (+110 000) 100 000 (+110 000)

VERKSAMHETSBIDRAG -16 714 449 -16 472 240 -16 970 500 -17 243 999 -17 238 000 -6 824 000

SKATTEINTÄKTER 8 839 702 8 404 000 9 098 000 9 050 000 9 180 000 4 013 000

STATSANDELAR 7 226 374 7 609 403 7 920 000 8 000 000 8 000 000 2 666 667

FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER 822 120 886 973 803 800 783 000 783 000 783 000

ÅRSBIDRAG 173 747 428 136 851 300 589 001 725 000 638 666

AVSKRIVNINGAR OCH VÄRDESÄNKNINGAR -583 601 -602 900 -569 000 -580 000 -580 000 -580 000

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -409 853 -174 764 282 300 9 001 145 000 58 666

SOTE

EP 2023

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL BS 2019 BU 2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023 EP 2023

+förändring SOTE

Verksamhetsinkomster/verksamhetsutgifter % 14 15 15 13 13 23

Årsbidrag/Avskrivningar % 30 71 150 102 125 110

Årsbidrag €/invånare (innehåller ej finansiering av upphandling) 67 164 330 230 286 252

Upplupet överskott i kommunens balans 406 878 232 114 514 414 523 415 668 415 582 082

Upplupet över- eller underskott i kommunkoncernens balans -2 889 582 -3 194 346 -2 904 561 -2 888 076 -2 735 591 -2 821 924

Kommunkoncernens över-/underskott, €/invånare -1 109 -1 226 -1 126 -1 130 -1 080 -1 114

Dotterbolangen resultat tillsammans 6 573 4 344 7 485 7 485 7 485 7 485

Invånarantal (Statisktikcentralens prognos 2020-2023) 2 606 2 606 2 579 2 556 2 534 2 534

INKOMSTSKATTESATS, Lappträsk 20,50 % 21,00 % 21,50 % 21,50 % 21,50 % 8,24 %

Genomsnittlig inkomstskattesats för kommuner 19,88 % 19,97 %

FINANSIERINGSKALKYLENS NYCKELTAL BS 2019

BU

2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023 EP 2023

+förändring SOTE

Låneskötselbidrag, kommun 0,5 1,1 2,0 1,4 1,7 1,5

Beräknat låneskötselbidrag, kommunkoncernen, uppskattning 

2020-2023
0,4 0,6 0,8 0,8 0,9 0,9

Kommunkoncernens relativa skuldsättning, % 88,3

Lån €/invånare, kommun 3 053 2 899 2 773 2 641 2 505 2 505

Lån €/invånare, kommunkoncern, *=uppskattning 7 514 n. 7 140* n. 6 840* n. 6 520* n. 6 200* n. 6 200*

Lån Nyland €/inv. Kommunnivå år 2019 Statistikcentralen 2 886

Lån hela landet €/inv. Kommunnivå år2019 Statistikcentralen 3 342

Lån Nyland €/inv. Koncern år 2019 Statistikcentralen 8 401

Lån hela landet €/inv. Koncern år 2019 Statistikcentralen 7 084
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3.4 Tabell över bindande poster gentemot fullmäktige 
 

 

 

  

SAMMNFATTNING AV ANSLAG I BUDGETEN O CH BERÄKNADE INKO MSTER ÅR 2021

EXTERNA BINDANDE POSTER* ANSLAG BERÄKNADE INKOMSTER

DRIFTSEKONOMIDELEN

Koncernförvaltning och Centralförvaltning N -1 660 392 456 671

Grundtrygghetstjänster N -11 032 117 580 500

Bildningstjänster N -4 423 606 315 045

Tekniska tjänster N -2 835 226 1 628 625

RESULTATRÄKNINGSDEL

Skatteintäkter N 9 098 000

Statsandelar N 7 920 000

Finansiella intäkter och utgifter N -54 500 858 300

Extraordinära poster N

INVESTERINGSDELEN

Objektrelaterad, över 10 000 eur B -926 000

FINANSIERINGSDELEN

Förändring i utlåning

      Ökning i utlåning B

   Minskning i utlåning B

Ändringar i lånestocken

     Ökning av långfristiga lån B

     Minskning av långfristiga lån B -402 000

     Ändring av kortfristiga lån N

Ändringar i eget kapital B

Inverkan på betalningsberedskapen 476 700

BUDGET TOTALT -21 333 841 21 333 841

* N = Bindande nettoanslag/-beräknad intäkt gentemot fullmäktige

    B = Bindande bruttoanslag/-beräknad intäkt gentemot fullmäktige
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3.5 Anslagstabell 

   

ÖVERSIKT AV VERKSAMHETSGRANSKARNAS ANSLAG OCH UPPSKATTADE INTÄKTER

Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021

KONCERNFÖRVALTNING

Intäkter 244 272 381 505 456 671

Utgifter -1 923 522 -1 747 139 -1 660 392

Verksamhetsbidrag -1 679 250 -1 365 634 -1 203 721

Interna inkomster 452 484 357 661 444 531

Interna utgifter -93 529 -101 556 -91 112

Avskrivningar och värdesänkningar -21 957 -24 100 -26 000

GRUNDTRYGGHETSTJÄNSTER

Intäkter 576 935 597 762 580 500

Utgifter -10 176 931 -10 347 483 -11 032 117

Verksamhetsbidrag -9 599 996 -9 749 721 -10 451 617

Interna inkomster 0 0 34 786

Interna utgifter -370 321 -380 340 -165 543

Avskrivningar och värdesänkningar -31 985 -27 800 -2 350

BILDNINGSTJÄNSTER

Intäkter 356 092 258 724 315 045

Utgifter -4 494 780 -4 306 579 -4 423 606

Verksamhetsbidrag -4 138 688 -4 047 855 -4 108 561

Interna inkomster 0 0 37 151

Interna utgifter -922 114 -899 241 -1 103 111

Avskrivningar och värdesänkningar -199 563 -210 900 -217 350

TEKNISKA TJÄNSTER

Intäkter 1 598 621 1 587 880 1 624 625

Tillverkning för eget bruk 7 259 4 000

Utgifter -2 902 394 -2 896 910 -2 835 226

Verksamhetsbidrag -1 296 514 -1 309 030 -1 206 601

Interna inkomster 1 119 156 1 271 555 1 082 928

Interna utgifter -185 676 -248 079 -222 521

Avskrivningar och värdesänkningar -330 096 -340 100 -323 300

TOTALT

Intäkter 2 775 920 2 825 871 2 976 841

Tillverkning för eget bruk 7 259 4 000

Utgifter -19 497 627 -19 298 111 -19 951 341

Verksamhetsbidrag -16 714 449 -16 472 240 -16 970 500

Interna inkomster 1 571 640 1 629 216 1 649 686

Interna utgifter -1 571 640 -1 629 216 -1 649 686

Avskrivningar och värdesänkningar -583 601 -602 900 -569 000

=bindande anslag gentemot fullmäktige
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3.6 Kommunens organsisation 
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3.7 Lappträsk kommunkoncern 
 

 

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 % 

Nylands förbund 

0,19 % 
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4. DRIFTSEKONOMI  
 

4.1 KONCERNFÖRVALTNING  

 
Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare: 

Kommundirektören (koncernförvaltningen, förvaltningsdirektören 
(centralförvaltningen) 

 
Uppgiftsområden och resultatenheter  
 Koncernförvaltning (näringstjänster, landsbygdstjänster, byggnads- och 

miljötjänster) 
 Centralförvaltning (centralförvaltningstjänster, ekonomiförvaltning, IT-

förvaltning, personalförvaltning)  
  

Verksamhetsidé:  Till koncernförvaltningens resultatenhet hör koncernledning, ägarstyrning 
och internkontroll. Till koncernförvaltningen hör förutom den högsta 
ledningen näringsväsendet, vari ingår marknadsföring samt de landsbygds-, 
byggnadstillsyns- och miljöskyddstjänster som köps av Lovisa.  
Verksamhetsidén för centralförvaltningens resultatområde är att producera 
väl beredda beslutsförslag för den förtroendevalda organisationen. 
Koncernförvaltningens uppgift är att styra samt utveckla kommunens 
organisation och koncern samt betjäna både externa (förtroendevalda, 
kommuninvånare och övriga samarbetspartners) och interna (kommunens 
övriga organisation) kunder vänligt, människoorienterat, effektivt och 
ekonomiskt.  
Även ordnandet av val och revisionsväsendet hör till centralförvaltningens 
resultatområde.   

 

Branschens budget på bindande nivå gentemot fullmäktige 

Koncernförvaltningen BS 2019 BU 2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023 

 

Intäkter 244 272 381 505 456 671 77 438 78 212  

Utgifter -1 923 522 -1 747 139 -1 660 392 -1 668 694 -1 677 037  

Verksamhetsbidrag -1 679 250 -1 365 634 -1 203 721 -1 591 256 -1 598 825  

 

Verksamhetsmiljön och förändringar i den  

Lappträsk kommun är i en speciellt svår ekonomisk ställning och utvärderingsförfarandet för en 
kriskommun inleddes i augusti 2020. 
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Coronapandemin inverkade mycket på ekonomin och verksamheten år 2020. Man har varit tvungen att 
skära ner eller flytta till kommande år många planerade funktioner för år 2020.   
 
Kommunstrategin bör uppdateras under år 2021. Kommunalvalen sker under våren 2021 och den nya 
fullmäktigeperioden inleds den 1.6.2021.  

Social- och hälsovårdsreformen framskrider och träder i kraft 2023, då välfärdsområdet Östra Nyland 
inleder sin verksamhet och social- och hälsovårdstjänsterna som varit på kommunens ansvar övergår till 
välfärdsområdet.   

Förändringar i servicenätet och serviceproduktionen 
 
Genom att flytta tjänster för äldre personer till samföretaget minskar man något på ekonomi- och 
personalkostnaderna inom centralförvaltningen. Ibruktagandet av utvecklingsprogrammet för 
kommunernas informationsprogram gällande ekonomi och statistik (Kuntatieto-programmet) ökar på 
arbetsbördan och kostnaderna inom centralförvaltningen.  

I enlighet med den ekonomiska balanseringsgruppens slutrapport  
- ökar på antalet elektroniska sammanträden även under normala förhållanden 
- förstärker kommunens skattegrund genom att satsa på tomtförsäljningen 
- följer en hållbar skogsbruksplan, där små intäkter kan uppbäras  
- fortsätter att avstå från onödiga fastigheter 
- öka på försäljningen av tomtar ute i periferin.  
 

Verksamhet och anslag per resultatområde  

Näringsverksamhet 

De viktigaste uppgifterna inom näringsverksamheten är att betjäna de företag som verkar i kommunen 
så smidigt och heltäckande som möjligt. Kommunen är ett stöd i företagarnas vardag också genom att 
sköta väl om kommunens basservice. År 2021 kommer tomtförsäljningsprocessen att fortsätta att 
stärkas och man aktiveras att sälja tomter i befintliga tomternas periferi. Man eftersträvar att förvärva 
fler företag i den cirkulära ekonomins ekosystem. Ansträngningar görs för att locka nya företag till 
platsen och man satsar på att få befintliga företag att öka sin verksamhet. Rådgivning till nystartade 
företagare köps från utvecklingsföretaget Posintra. 

I marknadsföringen har man reserverat anslag till köptjänster och till exempel att anställa i 3 månader 
en universitetsstuderande som praktikant för att genomföra marknadsföringsåtgärder och organisera 
sommarevenemang. Om coronasituationen är under kontroll och evenemang kan organiseras, ordnas 
Gardesjägarregementets krigsmannaedgång och -försäkran i Lappträsk och till det veckoslutet i augusti 
är det meningen att också ordna Lappträsk Parkfest. Krigsmannaeden kommer att hämta ca 3000 
besökare till Lappträsk. Målsättningen är att organisera evenemanget tillsammans med 
Civiltjänstcentralen. Dessutom ordnas Utsiktsplatsen-mässan för att förbättra sysselsättningen. 

Anslag har reserverats inom marknadsföringen också till bl.a. driftskostnader av hemsidorna, eventuell 

annonsering i tidningar och kungörelser samt övriga kostnader för informering.  

På Husulabacken bor en invånare på prov, och hon sköter också om marknadsföringen av projektet 
Resurssmart med människo-orienterade metoder. Målsättningen är att finna fler partners som främjar 
marknadsföringen för att bygga upp området under de närmaste åren.  

Till näringsväsendet har reserverats totalt 69 184 euro.  
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Ihku- och Goby-bidrag för goda idéer, välfärd och främjande av hälsa 

 
De ”ihku-bidrag” som varit i bruk sedan år 2017 har visat sig vara ett bra sätt att främja aktivitet i 
samhället. Kommunen beviljar finansiering för goda idéer. Ihku-bidrag kan tilldelas enskilda personer, 
föreningar eller företag för goda idéer för det gemensamma bästa i Lappträsk, är öppna för alla för 
avgiftsfria. För ansökningar om bidrag finns det en enkel blankett och inkomna ansökningar behandlas 
av ledningsgruppen varje vecka.  
 

År 2019 inleddes också Goda byar-understödet för att främja hälsa och välfärd i byarna. Goda Byar-
bidrag kan tilldelas enskilda personer, föreningar eller företag, men det måste användas för öppen och 
avgiftsfri verksamhet som främjar hälsan och välbefinnandet.  
 
Kommunen sponsrar också kommuninvånare i marknadsföringssyfte. Totalt har det för år 2021 
reserverats 7200 euro för bidrag och sponsring.  

 

Sysselsättning 

Sommarjobb  

Budgeten har utarbetats ett sådant sätt, att anslag har reserverats till att anställa alla unga födda år 2005 
med den tanken, att kommunen erbjuder sommarbete åt alla i en viss åldersgrupp (3 veckor/675 euro). 
I kommunen finns nu 17 unga födda år 2005. Om alla inte mottar en sommararbetsplats kan man 
också anställa unga som är födda år 2004, eftersom denna åldersgrupp kunde inte sysselsättas 
sommaren 2020 pga. coronasituationen. Till sommarsysselsättning har reserverats 20 000 euro. 
 
Dessutom utdelas det fortfarande sommarjobbssedlar (à 170 euro) till företag som ger unga 
sommarjobb. 
 

Sysselsättning med lönesubvention  

Sysselsättning med lönesubvention är ett viktigt stöd för produktionen av kommunala bastjänster. 
Genom att sysselsätta långtidsarbetslösa kan man lappa ihop små personalresurser och få mer 
kompetens till kommunen. Samtidigt kan man erbjuda arbete åt långtidsarbetslösa och hjälpa dem att få 
fortsatt anställning. Samtidigt kan man minska kostnaderna för arbetsmarknadsstödet. Det har 
reserverats lönesubvention för 3 personer på hela kommunens nivå.  

 

Taitopaikka-verksamheten   

I budgeten har det för Taitopaikka-verksamheten reserverats ett anslag, som i huvudsak består av 
Taitotalo-husets hyra och personal. I budgeten har man i likhet med år 2020 reserverat lönepenningar 
100% för värden och 50% för lotsen. Via arbetslivsträningen har man kunnat tygla 
arbetsmarknadsstödkostnaderna samt förbättra sysselsättningen i kommunen. Tjänsterna säljs också åt 
andra kommuner. För att förstärka verksamheten av Taitopaikka skulle det vara bra att förbinda sig till 
Taitopaikka-verksamheten åtminstone för åren 2021–2022 och omvärdera situationen under 2022, t.ex. 
med avseende på om tjänsten kommer att påverkas av sote-reformen 2023. 
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Kommunandelen av arbetsmarknadsstödet  

Kommunerna finansierar en del av det arbetsmarknadsstöd som betalas på grundval av arbetslöshet. 
Kommunen betalar av arbetsmarknadsstödet en desto större andel, ju längre en person har varit 
arbetslös.  

Kostnaderna för tjänster som stödjer sysselsättningen 2021:  376 869 € 

 

Byggnads- och miljötjänster   

Byggnadstillsynen hjälper och ger råd till kunderna i frågor gällande byggande och bygglov samt 
övervakar att byggandet uppfyller de krav som är uppställda i markanvändnings- och bygglagen samt 
markanvändnings- och byggförordningen. Verksamheten har utvecklats för att bli mer 
människoorienterad så att byggnadsinspektören är anträffbar också i Lappträsk enlig överenskommelse.   

Miljöskyddsenheten styrs av lagstiftning och kommunens egna miljöskyddsbestämmelser. 

Avsikten är att till kommuninvånarna erbjuda en trivsam, trygg, hälsosam och fungerande boendemiljö 
som samtidigt främjar genomförandet av principen om hållbar utveckling. Miljöskyddsenheten fungerar 
som kommunens miljöskyddsmyndighet.  

Lovisa stad och Lappträsk kommun har avtal om gemensam byggnadstillsyn och miljöskydd fr.o.m. 
1.1.2013. I samarbetet ingår alla myndighetsuppgifter inom byggnadstillsynen och miljöskyddet. 
Besluten fattas i en byggnads- och miljönämnd som lyder under Lovisa stad. Lappträsk har två (2) 
representanter i nämnden. 

Kostnaderna för byggnads- och miljötjänsterna år 2021:  83 300 € 

 

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 avbytartjänsterna i 
Lappträsk kommun.  

Kostnaderna för landsbygdsförvaltningen år 2021:           40 870 € 

 

Centralförvaltningstjänster   

Kommunen har sedan 2013 köpt ekonomiförvaltningstjänster av Sarastia Oy. Från och med juni 2019 
producerar Sarastia Oy även löneförvaltningstjänster åt kommunen. Fastän samarbetet med Sarastia Oy 
har förlöpt väl, kräver verksamheten fortsättningsvis aktiv tillsyn av kommunen och grepp av köparen 
samt analysering och jämförelse av olika slags verksamhetsmöjligheter.  

När det gäller ekonomiadministration ställer den nya finansiella lagen krav på rapportering av 
kommunal finansiell information.  Detta innebär en betydande förändring av hur aktuella ekonomiska 
data tillhandahålls, i syfte att förbättra datakvaliteten och minska fel, effektivera den ekonomiska 
processen, eliminera manuellt arbete och erhålla finansiella data i realtid. Lappträsk deltar i Sarastia Oy-
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projektet 2020–2022, vilket möjliggör laglig automatiserad rapportering direkt till Statskontoret från 
2021. 

På alla kommunens ICT-tjänsters områden ser man efter att kostnaderna är kontrollerade och fördelas 
rätt och öppet.  

Om finansiering fås, deltar man i OPEN AGENDA-projektet, som främjar kommunalt inflytande och 
digitalisering, under tiden 1.11. 2020 - 31.10.2022 som överföring av arbetstid för nuvarande personal. 

Kommunen är med i anbudet om Sarastia Oy: s teleoperatörstjänster, vilket förväntas sänka de 
nuvarande teleoperatörskostnaderna. 

 

Personalförvaltning, välbefinnande i arbetet och utveckling av personalen  

I fråga om personalen fortsätts utbildningen av s.k. ihku-agenter. Dessutom satsar man fortsättningsvis 
på förmannaeftermiddagar och riktade utbildningar enligt behov. År 2019 var ett tyngdpunktsår för 
utbildningen, varför det 2021 hålls mindre gemensamma utbildningar än år 2019. De övriga 
utbildningsanslagen har i budgeten fördelats på verksamhetsområdena för att möjligheterna att påverka 
deltagandet i utbildningarna ska förbättras inom verksamhetsområdena. 

I kommunen togs systemet för utvärdering av arbetsuppgifternas svårighetsgrad (TVA) i bruk år 2019. 
År 2020 är det avsikten att systemet ska utvidgas till att omfatta även personal som lyder under UKTA 
(arbetet kunde inte föras framåt år 2020). 

Åt personalen utdelas Virike-sedlar till ett värde av 75 euro. 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.  

 

Projekt 

ESF-projektet Rummen för välbefinnande upphörde i slutet av oktober 2020.  

Projektet Livskraft från biogas är ett av NTM-centralen i Nyland finansierat företagsgruppsprojekt, i 
vilket man utreder byggandet av biogasanläggning/ar i Lappträsk. Tiden för genomförandet av projektet 
är 1.8.2019-31.12.2021. Helhetsbudgeten är 133 754 euro och därav är kommunens 
självfinansieringsandel under hela projekttiden 5 000 euro. Projektet stöder strategins mål om att 
utvecklas till en biogaskommun och att utgöra ett stöd för företagarna i vardagen. 

Projektet Resurssmart med människoorienterade metoder är ett ERUF-projekt, vars finansiering 
kommer via Nylands förbund. Lappträsk är huvudansvarig för projektet. De övriga ansvariga är Aalto-
universitetet och Laurea yrkeshögskola. I projektet utvecklar man åt företagen produkter och tjänster 
som främjar kretsloppsekonomin och är koldioxidsnåla samt en ny slags modell för gruppbyggande i 
Husulabacken. Projektet ska genomföras under tiden 1.9.2019 – 31.12.2021. Totalbudgeten för projektet 
under hela projekttiden är 513 641 euro och kommunens självfinansieringsandel 61 065 euro under hela 
projekttiden innefattande arbetstidsöverföringar och kostnader som pådyvlas projektet. Projektet 
förverkligar målet i kommunens strategi att utveckla sig till en människoorienterad kommun och 
bioekonomikommun samt erbjuda nya slags alternativ att bo.  

Till projektet Open Agenda har sökts finansiering från FM med ett nätverk som sprider sig över hela 
Finland. Huvudmålet med projektet är att införa en ny modell för deltagande och inflytande av 
kommuninvånarna. Under projektet kommer experiment att utföras i de deltagande kommunerna. 
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Experimenten fokuseras på de utmaningar som invånarna väljer i varje kommun. Målet med dess 
”utmaningar” är att skapa nya deltagarmodeller som utnyttjar öppet data. Självfinansieringsandel i from 
av arbetstidsöverföringar. 

Dessutom söks aktivt finansiering för genomförandet av den minnesvänliga tätortsplanen och 
utvecklingen av den mest minnesvänliga konsten i samband med strategins mål att utvecklas till en 
minnesvänlig kommun. På samma sätt kommer skapandet av gemensamma hemsidor att fortsätta för att 
stödja verksamhetsmodellerna och utvecklingen av en människoorienterad kommun. Det finns dock 
ingen självfinansiering för dessa i budgeten. 

 

Viktig statistik och prognoser om verksamheten 

 BS2018 BS2019 BU2020  2021 målsättning 

Invånarantal  2665 2606 2626 (tot. 
09/2020) 

2640 

Sålda tomter  0 1 3 5 

Netto-antal 
företag 

289 302 310 312 

Lappträsk synligt 
i tryckt media 

1167  2033 1500 2200 

Lappträsk synligt 
i sociala medier 

4162 4679 5000 5200 

Arbetslöshets-
grad, % 

7,7 8,4  under 9 under 9  
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Personalplan 2021–2023 

Ordinarie personal 

 BU 2020 BU 2022 EP 2022 EP 2023 

Koncernförvalt-
ning 

1 1 1 1 

Förvaltnings-
tjänster  

1,5 1,5 1,5 1,5 

Kontorstjänster  5,7 5,7 5,7 5,7 

Tjänster som 
stöder 
sysselsättningen  

1,5 1,5 1,5  1,5 om förblir 
kommunens 
verksamhet 

Branschen totalt 9,7 9,7 9,7 9,7 

     

Projektpersonal samt övriga tillfälligt anställda (projekt som man är medveten om) 

 

 BU 2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023 

Näringsväsendet 
och 
marknadsföring 

1,2 0,8 1 1 

Välmående-
utrymmen 

2 (10 mån.)    

Resurssmart med 
människo-
orienterade 
metoder  

1,1 1,1   

Livskraft från 
biogas 

0,4 0,4   

Branschen totalt 4,3 2,3 1 1 
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Sammanfattning av planer, nya åtgärder som kräver anslag och åtgärder som minskar anlag 

samt inverkningen på anslag 

BU 2921 EP 2022 EP 2023

Koncernförvaltningen minskning/ökning 

€

minskning/ökning 

€

minskning/ökning 

€

Att inte tillsätta 

tjänsten som 

kommunikations-

assistent 

Kostnadsminskning år 2021 

24 000 euro.

Försäljningen av 

Tallmo-

gårdens fastighet

Ökning i intäkter år 2021 300 

000 euro.
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RESULTATKALKYL BUDGETEN 2021  

 

 

 

 

 

 

BU+ÄNDRING 

2020

Skillna

d%

31 450 -47,4

1 000 0,0

270 969 -54,9

78 086 305,8

381 505 19,7

-802 968 -0,0

-626 111 -1,9

-176 857 6,6

-152 983 4,9

-23 874 17,6

-646 919 -12,7

-19 121 -16,1

-222 600 2,1

-55 531 -10,2

-1 747 139 -5,0

-1 365 634 -11,9

357 661 24,3

-27 730 22,1

-2 650 -15,1

-71 176 -22,7

-24 100 7,9

VERKSAMHETSBIDRAG -1 679 250 -1 203 721

INTERNA POSTER

FÖRSÄLJNINGSVINST

ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER

KÖP AV TJÄNSTER

MATERIAL, VAROR OCH FÖRNÖDENHETER

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER

AVSKRIVNINGAR -21 957 -26 000

5 694

464 296

-43 709

-4 161

VERKSAMHETSKOSTNADER -1 923 522 -1 660 392

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -127 822 -49 857

UNDERSTÖD -246 322 -227 200

MATERIAL, VAROR OCH FÖRNÖDENHETER -43 624 -16 050

KÖP AV TJÄNSTER -652 732 -564 541

ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER -19 808 -28 076

PERSONALBIKOSTNADER -180 236 -188 491

PENSIONSAVGIFTER -160 429 -160 415

PERSONALKOSTNADER -853 022 -802 744

LÖNER OCH ARVODEN -672 786 -614 253

VERKSAMHETSKOSTNADER

VERKSAMHETSINTÄKTER 244 272 456 671

ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 27 764 316 900

1 000

RESULTATKALKYL BUDGETEN 2021

FÖRSÄLJNINGSVINST 34 130 16 550

VERKSAMHETSINTÄKTER

444 531

-33 861

-2 250

-55 001-45 659

LAPPTRÄSK

KONCERNFÖRVALTNINGEN BS 2019 BU 2021

UNDERSTÖD OCH BIDRAG 189 209 122 221

INTÄKTER FRÅN AVGIFTER 10 674
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STYRKORT, Koncernförvaltningen 2021–2023 

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 

 

Den första prototypen för en 
människoorienterad kommun 
färdig 2020 och Lappträsk är 
känt som en föregångare inom 
kommunbranschen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hinderfria hemsidor 

 

Utveckling, skapande och 
införande av en 
människoorienterad 
verksamhetsmodell.  
 
Man utvecklar mätare för en 
människoorienterad kommun.  
 
Man utvecklar en minnesvänlig 
tätort. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vi utvecklar ett nytt slags 
hinderlösa, 
människoorienterade och 
sociala hemsidor för att betjäna 
kommuninvånare av alla åldrar. 

Kommunens hela personal vet hur 
en människoorienterad kommun 
fungerar och var och en kan 
tillämpa dessa kunskaper på sina 
egna uppgifter. Personalens 
tillfredsställelse är god eller 
utomordentlig 
 
Kommuninvånarnas 
tillfredsställelse med tjänsterna är 
god eller utomordentlig 
 
Mätt med mätarna för en 
människoorienterad kommun 
fungerar den människoorienterade 

kommunen.  
 
Den minnesvänliga tätorten färdig 
2025. 
 
Lappträsk blir mer känt. 
 
Lappträsk blir bättre känt. 

LIVSKRAFTSTJÄNSTERNA  
– Vi förstärker områdets livskraft 

Vi hjälper företagsverksamhet att 
komma i gång och är med och stöder 
företagarnas vardag 
 
Vi erbjuder olika alternativ för boende 
 
Vi använder närtjänster, stödjer 
närarbete och äter närproducerad mat 

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. 

Nettoantalet företag ökar 
 
Samfundsskatteintäkterna ökar 
 
Företagsenkätens resultat goda 
eller utomordentliga 
 
Kommunens arbetslöshetsgrad 
stannar under 9,0 procent och 
sysselsättningen förbättras.   

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 
 
Man deltar i samarbetet med 
utbildningsanstalterna. 

Antalet beviljade understöd  
 

Givna lokaler  
 
Samarbete 

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 begripligt språk på 
finska och svenska 

 
 
 
 
 
Vi betjänar flytande våra kunder 
på båda de inhemska språken  

 
Vi ordnar undervisning i 
svenska för personalen. 
 

Ökar möjligheterna att uträtta sina 
ärenden elektroniskt (t.ex. chatt) 
 
Antalet kursdeltagare. 
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4.2 GRUNDTRYGGHETSTJÄNSTER 
 

Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare: 
Välfärdsdirektören (grundtrygghet) 

 
Uppgiftsområden och resultatenheter 
 Social- och hälsovårdsförvaltningen 

social- och hälsovårdstjänster (seniortjänster) 
Grundtrygghets- och socialtjänster 
Grundhälsovården 
Specialomsorg 
Specialsjukvård 

  
Verksamhetsidé: Verksamhetsidén bakom bastryggheten är att främja invånarnas välmående 

genom att ordna människoorienterade och högkvalitativa social- och 
hälsovårdstjänster. Målsättningen är att öka kommuninvånarnas hälsa och 
funktionsförmåga samt förebygga sjukdomar och marginalisering och 
stärka delaktigheten. Verksamheten fokuserar på förebyggande tjänster, på 
att tjänsterna är tillgängliga vid rätt tid och smidiga tjänstekedjor. 

 
 
Branschens budget på bindande nivå gentemot fullmäktige 
 

 
  
 

Verksamhetsmiljön och förändringar i den  

 
Befolkningens åldrande och att möta de utmaningar som detta för med sig har varit i fokus för 
verksamheten inom bastryggheten redan under någon tid. Den åldrande befolkningens ökande andel 
skapar utmaningar för kommunen i och med att befolkningen i arbetsför ålder minskar och 
hälsovårdsutgifterna ökar. Enligt statistikcentralens prognos är år 2021 de 75 år fylldas andel av 
kommunens befolkning 14,5 %. 
 
Corona pandemin har medfört en stor förändring i vardagen för de äldre i kommunen. Med pandemin 
har många äldres livsmiljö minskat, de sociala kontakterna har minskat och den dagliga aktiviteten 
avbrutits. Att bli isolerad hemma har minskat aktiviteterna ytterligare och den fysiska funktionen kan ha 
försvagats. Speciellt oroliga är vi för de äldre som bor hemma som redan före corona var i en nedsatt 
funktion. För att hitta dem måste nya verksamhetsmodeller utvecklas, för att så tidigt som möjligt 
åtgärda försvagad funktion och hälsa och med hjälp av dessa stöda att bo hemma samt förhindra 
övergången till tyngre service. Våren har också varit mycket tung för närståendevårdarna i vår kommun. 
Under år 2020 har det inte varit möjligt att tillhandahålla tjänster som stöder äldres välbefinnande och 
funktionella kapacitet i planerad utsträckning. Att förhindra spridningen av infektionen kommer helt 

Grundtrygghetstjänster BS 2019 BU 2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023 

EP 2023 

SOTE

Intäkter 576 935 597 762 580 500 586 305 592 168 0

Utgifter -10 176 931 -10 347 483 -11 032 117 -11 087 278 -11 142 714 -32 000

Verksamhetsbidrag -9 599 996 -9 749 721 -10 451 617 -10 500 973 -10 550 546 -32 000
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säkert att fortsätta år 2021 och kommer att påverka organiseringen av aktiviteter för äldre. I budgeten 
ingår ett anslag med vilka vi kan genomföra förebyggandet och stöda äldres välbefinnande.  
 
Med reformen av lagen om äldreomsorg kommer personalmängden att förhöjas på effektiverat boende. 
Från och med början av år 2021 är personalmängden 0,55 arbetare per klient. Från början av år 2022 är 
den 0,6 och från och med 1.4.2023 ska personalmängden vara 0,7. 
 
Social- och hälsovårdsreformen utvecklas genom två statliga projekt. Tjänsten utvecklas i Framtidens 
social- och hälsocentralens program.  Förutom innehållets utveckling förbereds strukturreformer för att 
överföra ansvaret för att organisera social- och hälsovårdstjänster inom välfärdsområdet.  I och med de 
individuella lösningarna i Nyland skulle ansvaret för att organisera social- och hälsovården överföras till 
välfärdsområdet i Östra Nyland år 2023. Projekten arbetar man med i många olika arbetsgrupper, vilket 
kräver personalresurser. I det förberedande arbetet bör man delta aktivt, för att kunnat a hänsyn till 
områdets specifika egenskaper. 
 
Förändringar i servicenätet och serviceproduktionen 
 
Den mest betydande förändringen i servicenätverket och serviceproduktionen är överlåtandet av de 
äldres vårdhem Tallmogårdens verksamhet i början av år 2021.  Den nya utbyggnaden av det 
effektiverade serviceboende (20 platser) av samföretaget Mehiläinen Lappträsk Ab kommer att vara 
färdig i början av år 2021. Senast i slutet av januari 2021 flyttas Tallmogårdens personal över till 
samföretaget, och klienterna flyttar till de effektiverade serviceboende Mainiokoti Lukkari. Genom 
renoveringsarbetet av enheten för det effektiverade serviceboende fås det nya fungerande utrymmen 
för dagverksamheten samt en ny konditionssal för alla kommuninvånares bruk. Målet är att få säkra och 
trivsamma utrymmen för de äldre, vilka möjliggör moderna och människoorienterade tjänster.   
 
Anslag har avsatts för stödtjänster för äldre till år 2021 för ändringsarbeten i bostad i enlighet med 
socialvårdslagen. Ekonomiskt stöd för ändring i bostad beviljas inom ramen för anslagen, enligt 
tilldelningskriterierna och bedömningen av behovet av tjänster.   
 
Lappträsk kommun erbjuds inte kvotflyktingar år 2021. Sålunda har inga invandringskostnader beaktats 
i budgeten för år 2021. 
 
 
Verksamheten och anslagen per resultatområde  
 
Social- och hälsovårdsförvaltning 
 
Kostnader inom förvaltningen av social- och hälsovården.  
 

Grundtrygghetstjänster 
(verksamhetskostnader) 

BS 2019 BU 2020 
 

BU 2021 EP 2022 

 -44 087 -28 470 -34 786 -34 960 

 
 
Tjänster för seniorer  
 
Lappträsk kommun ansvarar för organisering av allmänna sociala tjänster för äldre. Sociala tjänster som 
tillhandahålls av särskild lagstiftning ingår i samarbetsområdets avtal. Till tjänster för äldre hör 
hemtjänster, stödtjänster, närståendevårds tjänster, boende tjänster, förebyggande arbete och 
välbefinnande. 
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Syftet med äldreservicen är att främja de äldres välbefinnande och hälsa och att stöda de äldres 
möjligheter att leva självständigt och meningsfullt i olika boende- och vårdmiljöer. När antalet äldre 
ökar finns det behov av olika tjänster som stöder de äldres möjligheter att bo hemma. Fokus ligger på 
utveckling av förebyggande och rehabiliterande verksamheter och utnyttjande av hälsoteknik.  
  
Lappträsk kommuns och Mehiläinens samföretag Mehiläinen Lappträsk Ab producerar kommunens 
tjänster till hemmen, effektiverat serviceboende och dagverksamhet för de äldre. Bostadstjänster för de 
äldre köps också från privata tjänsteleverantörer (Lappträsk Servicehem och Attendo Loviisanhovi). 
 

Tjänster för seniorer 
(verksamhetsbidrag) 

BS 2019 BU 2020 
 

BU 2021 EP 2022 

 -2 118 416 -2 184 136 - 2 712 595 - 2 726 158 

 
 
Grundtrygghets- och socialtjänster samt primärhälsovård 
 
Lappträsk kommuns och Lovisa stads gemensamma samarbetsområde erbjuder kommunens invånare 
social- och hälsovårdstjänster. Lovisa stad producerar tjänsterna som värdkommun. Till 
grundtrygghets- och socialtjänster samt primärhälsovården hör tjänster för barn och unga, tjänster för 
människor i arbetsför ålder, tjänster till handikappade samt lokala tjänster så som hälsoskydd, 
veterinärvård och livsmedelskontroll. 
 
Tyngdpunkten ligger vid att primärhälsovårdstjänsterna ordnas som närtjänst i Lappträsk (läkar- och 
hälsovårdarmottagning samt tandvård). Samarbetsområdet ordnar dessutom läkartjänsterna för 
hemvården av seniorer, det effektiverade serviceboendet och anstaltsvården som köpta tjänster av 
Terveystalo Oy.  
 
Samarbetsområdets tjänsteavtal uppdateras årligen. Med tjänsteavtalet preciseras samarbets-
regionavtalet för primärhälsovården och sociala tjänster mellan Lovisa stad och Lappträsk kommun. I 
samband med förhandlingarna avger bastryggheten i Lovisa sitt budgetförslag.  
 
 

Grundtrygghets- och 
socialtjänster samt 
grundhälsovården  
(verksamhetskostnader) 

BS 2019 BU 2020 
 

BU 2021 EP 2022 

 -3 049 020 -2 863 621 -2 985 091 -3 000 016 

 
Specialsjukvården 
 
Specialsjukvården ordnas av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt avger årligen sitt budgetförslag om medlemskommunernas betalningsandelar. 
I budgeten eftersträvar man en så realistisk uppskattning som möjligt av medlemskommunerna på 
behovet av specialsjukvårdstjänster baserade medlemskommunsfakturering genom att beakta 
effektiveringsmålet för HNS verksamhet, kommunernas realiserade årliga utnyttjande av tjänsterna 
samt genom att utvärdera hur den prognosticerade ändringen av befolkningsmängden och 
åldersstrukturen påverkar efterfrågan på tjänster budgetåret 2021. Den slutliga 
medlemskommunsfaktureringen baserar sig på den realiserade användningen av tjänsteprodukter enligt 
den gällande enhetliga prislistan.   
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Kostnaderna för specialsjukvården innefattar medlemskommunernas förskottsavgift, den 
betalningandel för bastrygghet som grundar sig på antalet klienter samt sjuktransporterna och första 
insatsen.  
 

Helsingfors- och 
Nylands 
sjukvårdsdistrikt 
(verksamhetskostnader) 

BS 2019 BU 2020 
 

BU 2021 EP 2022 

 -3 292 417 - 3 660 878 - 3 599 800 -3 617 799 

 
 
Krävande vård 
 
Till krävande vården hör samkommunernas Eteva och Kårkulla samt Uudenmaan vammaispalvelu och 
Rinnehemmets handikappades kostnader. Eteva och Kårkulla har avgett sina budgeter för år 2021. 
Stiftelsen Uudenmaan vammaispalvelusäätiö och Rinnehemmet producerar bl.a. boendetjänster och 
arbetsverksamhet för krävande kunder.  
 

Specialomsorg 
(verksamhetskostnader) 

BS 2019 BU 2020 
 

BU 2021 EP 2022 

 -1 096 058 -1 012 616 -1 119 345 -1 124 942 

 
 
Projekt 
 
Grundtryggheten har anhållit om anslag för hälsofrämjande verksamhet för åren 2021-2022 för 
projektet Åldersvänligt Lappträsk. Anslaget för hälsofrämjande verksamhet är ett finansiellt understöd 
som beviljas enligt prövning och utlyses för ansökan varje år. Anslaget används för att bevilja 
statsunderstöd för 1-3 år. Det är avsett för försöks-, utvecklings- och forskningsprojekt i 
hälsofrämjande syfte. Anslaget för hälsofrämjande verksamhet är lagstadgat och bygger på lagen om 
anslag för hälsofrämjande och statsrådets förordning om anslag för hälsofrämjande.  De projekt som 
föreslås för finansiering kommer att meddelas vecka 45.  
 
Syftet med projektet är att öka äldres välbefinnande och hälsa genom att utveckla en uppsökande 
ålderdomsarbete-verksamhet i Lappträsk samt genomföra befintliga välfärdsfrämjande metoder i 
kommunen.  Syftet med projektet är att minska de negativa effekterna som corona epidemin har 
orsakat på de äldres välmående och hälsa samt ökning av ojämlikhet.  Målgruppen för projektet är 
personer över 70 år i Lappträsk. Kostnaderna för projektet består av kommunens självkostnadsandel 
(10%). Självkostnadsandelen består av arbetsinsatsen av tjänsteinnehavaren inom grundtryggheten, som 
riktas på deltid på projektets planeringsuppgifter.   
 

 

 BU 2021 EP 2022 
 

Totalt 

Ansökt TE-anslag 62 532 61 555 124 087 

Kostnader 
(egen 
finansieringsandel) 

-6 253 -6 155 -12 409 
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Viktig statistik och prognoser om verksamheten 
 

 BS 2019 BU 2020 
 

BU 2021 EP 2022 

65-74 -åringar 
75 år fyllda 

423 
347 

 

422 
366 

 

422 
376 

 

411 
392 

75+ som bor hemma, % av 
åldersgruppen 
 

89,6 90,2 90,7 91,1 

Närståendevårdare 
Täckningsprocent i 
åldersgruppen 75+ 

29 
7,9 

30 
8,2 

25 
6,6 

26 

Klienter inom hemvården 
(regelbundna och tillfälliga) 
 
Hemvårdstimmarnas antal, 
totalt 
Hemvårdsbesökens antal, 
totalt 

70 
 

 
 

5 446 
 

18 543 

80 
 
 
 

5 450 
 

18 500 
 

80 
 
 
 

6 344 
 

19 680 
 

80 
 
 
 

6 344 
 

19 680 

Anstaltvårdplatser (egna) 
 

15+4 15+4 0 0 

Platser inom effektiverat 
serviceboende (samföretag) 

9+1 9+1 25+5 25+5 

Boendetjänster platser (köp) 
 

12 12 10 10 

 
 
 
Personalplan 2020 - 2023  
 
Ordinarie personal 
 

 BS 2019 BU 2020 
 

BU 2021 EP 2022 

Förvaltningen av 
grundtryggheten 

1 1 1 1 

Tallmorgårdeb 11 + 0,6 sh 
ostopalvelu 

11+0,6 sh 
ostopalvelu 

0 0 

Branschen totalt 12,6 12,6 1 1 
 

Ändringar i personalantalet inom grundtryggheten kommer att ske i och med att Tallmogården övergår 
i Mehiläinen Lapinjärvi Oy:s tjänst i början av 2021. 1 chef blir kvar inom grundtrygghetens förvaltning. 
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Sammanfattning av planer, nya åtgärder som kräver anslag och åtgärder som minskar anlag 

samt inverkningen på anslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BU 2921 EP 2022 EP 2023

Grundtrygghetstjänster minskning/ökning 

€

minskning/ökning 

€

minskning/ökning 

€

Samföretaget 

Mehiläinen Lapinjärvi 

Oy, effektiverat 

serviceboende, 30 

platser

Kostnadsökning 882 000 

euro

Överföring av 

Tallmogårdens 

verksamhet till 

samföretaget

Kostnadsminskning 432 000 

euro

Kostnader för tjänster, 

boende, måltider samt 

fastigheten i 

Tallmogården och det 

effektiverade 

serviceboendet

Kostnadsminskning av 

interna poster 241 000 euro

Lovisa 

samarbetsområde

Kostnadsökning 121 000 

euro

Särskild vård, 

handikapptjänster samt 

tjänster för personer 

med 

utvecklingsstörning

Kostnadsökning 107 000 

euro

Specialsjukvård Kosnadsminskning 61 000 

euro
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RESULTATKALKYL BUDGETEN 2021 
 
GRUNDTRYGGHETSTJÄNSTER BS 2019 BU+ÄNDRING 

2020 
BU 2021 Skillnad% 

  
  

  
 

VERKSAMHETSINTÄKTER 
  

  
 

 
FÖRSÄLJNINGSVINST 44 989 32 992 55 200 67,3 

 
INTÄKTER FRÅN AVGIFTER 503 990 554 860 525 300 -5,3 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 27 955 9 910 0 -100,0 

       
  

 

VERKSAMHETSINTÄKTER 576 935 597 762 580 500 -2,9 
       

  
 

      

 

 
    

 

VERKSAMHESKOSTNADER 
  

  
 

 
PERSONALKOSTNADER -933 897 -866 926 -318 271 -63,3 

  
LÖNER OCH ARVODEN -591 426 -534 021 -57 882 -89,2 

  
PERSONALKOSNTNADER -342 471 -332 905 -260 389 -21,8 

   
PENSIONSAVGIFTER -324 722 -311 351 -255 962 -17,8 

   
ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER -17 749 -21 554 -4 427 -79,5 

 
KÖP AV TJÄNSTER -8 935 170 -9 237 659 -10 538 347 14,1 

 
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR -69 336 -53 050 -44 734 -15,7 

 
UNDERSTÖD -155 181 -121 746 -121 000 -0,6 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -83 347 -68 102 -9 765 -85,7 

       
  

 

VERKSAMHESKOSTNADER -10 176 931 -10 347 483 -11 032 117 6,6 
       

  
 

VERKSAMHETSBIDRAG -9 599 996 -9 749 721 -10 451 617 7,2 
       

  
 

             

             
INTERNA POSTER 

         
FÖRSÄLJNINGSVINST 

    34 786   
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 

        
KÖP AV TJÄNSTER 

-223 879 -234 454 -139 526 -40,5  
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR 

-511 0 0   
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 

-145 930 -145 886 -26 017 -82,2         
    

         
    

 
AVSKRIVNINGAR -31 985 -27 800 -2 350 -91,5 
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STYRKORT, Grundtrygghetstjänster 2021–2023 

KRITISK  
FRAMGÅNGSFAKTOR  

MÅLSÄTTNINGAR ÅTGÄRDER MÄTARE/  
UTFALL 

LIVSCYKELSTJÄNSTER  
– Vi är med i alla skeden av livet 

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 utvecklar elektroniska 
tjänster.   

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 
 
Uppföljning av ekonomin 
 
Inledande av uppsökande 
äldreomsorg 
 
Välfärdsenkät till de äldre 
invånarna i kommunen 
 
Utvecklar alternativa 
stödtjänster till 
närståendevårdare 

Kund- och invånarenkäter  
 
Kontrollbesök gjorda 
 
Välfärdsenkät till kommunens 
äldre invånare har genomförts 
 
RAI bedömningssystem 
 
Ekonomin uppföljs månatligen 
 

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. 
 
Vi stöder de äldre invånarnas 
möjlighet att bo i sitt eget hem 
så länge som möjligt 

Anstaltsvården upphör 
 
En ny utvidgningsdel för 
effektiverat serviceboende 
 
Vi ordnar vid behov 
utbildning i familjevård  
 
Vi stöder de äldre invånarna  

Kundenkäter 
 
Realiserad verksamhet 

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 

Styrgruppen för den människo-
orienterade äldreomsorgen 
sammanträder 4 ggr per år  
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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 tar med seniorer i 
planeringen av verksamheten 
 
Vi utarbetar en plan för att 
stöda den äldre befolkningen 
 

Synlighet i olika 
kommunikationskanaler 

 
Planen för att stöda den äldre 
befolkningen är färdig. 
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4.3 BILDNINGSTJÄNSTER  
Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare: Bildningsdirektören 
 
Uppgiftsområden och resultatenheter: Förvaltningen 
  Undervisningstjänster (småbarnspedagogik,  

grundläggande utbildning, övrig utbildning) 
 Fritidstjänster (biblioteks- och kulturväsendet, 

ungdomsväsendet, fritids- och idrottsväsendet)  
 
Verksamhetsidé:  Verksamhetsområdets syfte är att ordna tjänster inom 

småbarnspedagogik, förskole- och grundläggande utbildning 
som egen verksamhet och köpta tjänster. Målsättningen är att 
upprätthålla och utveckla barn- och familjeorienterade, 
förebyggande och betydelsefulla bastjänster. 
Bildningsväsendets tjänstesystem förnyas till att bli barn- och 
familjeorienterat för att passa in i förhållandena i den 
människoorienterade kommunen Lappträsk. Tyngdpunkten i 
tjänsterna flyttas till förebyggande tjänster och tidigt stöd 
såväl inom undervisningen, småbarnspedagogiken, 
ungdomsverksamheten som inom fritidstjänsterna. Att 
förlänga den obligatoriska utbildningen och sträva efter att 
vägleda och stöda ungdomarna i fortsatta studier är en ny 
uppgift, som bildningsväsendet förbereder sig för.  

 
 

Barns och ungdomars rättigheter, familjernas mångfaldighet, 
barn- och familjeinriktning samt förstärkning och deltagande 
av ungdomars resurser är utgångspunkten för att organisera 
bildningstjänster.  Tjänsternas uppgift är att främja 
utvecklingen av barns och ungdomars personlighet, att stöda 
förvärv av färdigheter som är nödvändiga för fortsatta studier 
och yrkesval, jämställdhet, ungas mognad till vuxen ålder, 
livslångt lärande och internationalisering. En viktig utmaning 
är att vägleda barn och ungdomar att klara sig i dagens 
snabbt föränderliga verksamhetsmiljö. 

 
Branschens budget på bindande nivå gentemot fullmäktige 
 

Bildningstjänster BS 2019 BU 2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023 

 

Intäkter 356 092 258 724 315 045 338 195 321 377  

Utgifter -4 494 780 -4 306 579 -4 423 606 -4 445 724 -4 467 953  

Verksamhetsbidrag -4 138 688 -4 047 855 -4 108 561 -4 107 529 -4 146 576  
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Verksamhetsmiljön och förändringarna i den  
Sektorns administrativa och ungdomstjänster förbereder sig för en 
utvidgning av den obligatoriska utbildningen, som förväntas börja 2021. 

 
Förändringar i servicenätet och serviceproduktionen 
 

Inom tjänsteproduktion kommer framställandet av de finska 
grundutbildningstjänster att ändras så att antalet elever utjämnas mellan de 
två finskspråkiga skolorna. En del av eleverna hänvisas till Hilda Käkikoski 
skolan och andra till Kirkonkylän koulu.  Den kompletterande 
småbarnsfostran ordnas på samma plats som skolelevernas 
eftermiddagsverksamhet vid Kapellby skola.  År 2021 strävar vi efter att 
ingå ett avtal om ordnandet av högstadietjänster förutom med Lovisa stad, 
även med Orimattila. 

 
 
Verksamhet och anslag per resultatområde  
 
Förvaltning 
UNICEF Barnvänlig kommun –verksamhetsmodell tas i bruk inom bildningstjänsterna. 
 

Förvaltningstjänster 
3000 

BS 2019 BU 2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023 

Intäkter 
0 0 0 0 0 

Utgifter 
-33 781 -39 941 -37 151 -37 151 -37 151 

Verksamhetsbidrag 
-33 
781 

-39 941 -37 151 -37 151 -37 151 

 
 
Vård under semestertider för handikappade skolbarn 
 

Vård under lov 
3010 

BS 2019 BU 2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023 

Intäkter 
0 0 0 0 0 

Utgifter 
-1 390 -18 309 -15 487 -15 487 -15 487 

Verksamhetsbidrag 
-1 390 -18 309 -15 847 -15 847 -15 847 
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Barnavårdsstöd 
Barnavårdsstödet betalas inte längre år 2021. 
 
 

Understöd för vård 
av barn 3550 

BS 2019 BU 2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023 

Intäkter 
0 0 0 0 0 

Utgifter 
-123 962 -147 000 -125 00 -125 000 -125 000 

Verksamhetsbidrag 
-123 962 -147 000 -125 000 -125 000 -125 000 

 
Tjänster inom småbarnspedagogiken 

Inom småbarnsfostran är tyngdpunkten på att utarbeta kvalitetskriterier för småbarnsfostran. Övriga 

saker som påverkar verksamheten under planeringsperioden är ökningen av barnens och föräldrarnas 

delaktighet och ökningen av påverkningsmöjligheterna genom införande av en deltagarmodell som en 

del av UNICEF Barnvänlig kommun -verksamhetsmodell. 

Tjänster inom 
småbarnsfostran 
3500 

BS 2019 BU 2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023 

Intäkter 
128 977 66 000 175 300 175 300 175 300 

Utgifter 
-1 127 372 -1 048 113 -1 163 217 -1 163 217 -1 163 217 

Verksamhetsbidrag 
-998 395 -982 113 -987 917 -987 917 -987 917 

 
 
Undervisningstjänster 
Utbildningstjänsterna består av förskole- och grundutbildningstjänster, eftermiddagsverksamhet som 
egen verksamhet samt högstadietjänster som huvudsakligen köps av Lovisa stad. 
 
Målsättningarna för verksamheten inom undervisningstjänsterna i Lappträsk år 2021 är: 
• Införande av en deltagarmodell som en del av UNICEF Barnvänlig kommun -verksamhetsmodell 
• Utarbeta kvalitetskriterier för grundutbildningen 
• Tydliggöra strukturen för lärandet och skolgångsstöd och utveckla införande av mångprofessionellt 
samarbete i förskole- och grundskoleutbildningen 
 

Undervisningstjänster 
BS 2019 BU 2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023 

3100, 3110, 3120 

Intäkter 156 350 129 924 82 567 103 393 84 227 

Utgifter -2 846 921 -2 715 847 -2 733 307 -2 746 974 -2 774 443 

Verksamhetsbidrag -2 690 571 -2 585 923 -2 650 740 -2 643 581 -2 690 217 

 
 



  

51 
 

  
 

Undervisningstjänter på andra stadiet 
Utbildningstjänster på andra nivån består av yrkesutbildning och allmän utbildning. 
 
 
 

Undervisningstjänster 
på andra stadiet 

BS 2019 BU 2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023 

           3300, 3310 

Intäkter 0 16 000 16 000 16 000 16 000 

Utgifter -3 841 -20 600 -19 898 -19 997 -20 097 

Verksamhetsbidrag -3 841 -4 600 -3 898 -3 997 -4 097 

 
Övriga utbildningstjänster 
De övriga utbildningstjänsterna innefattar medborgarinstitutets tjänster inom det fria bildningsarbetet 
samt den grundläggande konstundervisningen som huvudsakligen anskaffas som köpt tjänst av 
Borgånejdens musikinstitut. 
 
Grundläggande konstutbildningstjänster anskaffas fortfarande från Borgånejdens musikinstitut, som 
totalt har 32 grundskoleelever från Lappträsk. 
 

Övriga 
utbildningstjänster 

3400 
BS 2019 BU 2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023 

Intäkter 
9 883 2 000 1 000 1 000 1 000 

Utgifter 
-94 451 -91 725 -95 361 -95 361 -95 361 

Verksamhetsbidrag 
-84 568 -89 725 -94 361 -94 361 -94 361 

 
Fritids- och idrottstjänster 
Förutom ekonomiskt stöd stöder fritids- och idrottstjänster organisationernas verksamhetsförhållanden 
snävare än tidigare på grund av kommunens ekonomiska situation. Inom idrottstjänster fokuserar vi på 
att förbättra de äldres motionsmöjligheter. 
 

Fritids- och 
idrottstjänster 

3600, 3650 
BS 2019 BU 2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023 

 

Intäkter 6 581 6 000 2 500 2 525 2 550  

Utgifter -14 548 -8 918 -15 337 -15 414 -15 491  

Verksamhetsbidrag -7 967 -2 918 -12 837 -12 889 -12 941  
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Ungdomstjänster 
Ungdomsväsendet handleder unga i livshantering, delaktighet och en rusmedelsfri/hälsosam livsstil 
samt uppmuntrar dem att utbilda sig och söka sig ut på arbetsmarknaden. Ungdomsledaren och den 
uppsökande ungdomsarbetaren besöker regelbundet skolorna och skapar förtroendefulla relationer till 
ungdomarna.  Ungdomsarbetet och det uppsökande ungdomsarbetet stärker de ungas identitet och 
fostrar dem till ansvarsfulla medborgare. Man inleder ungdomsfullmäktigeverksamhet, och tar i bruk en 
inkluderande budgetering i ungdomsväsendet (tot. 1 000 €). De ungas möjligheter att påverka ökas och 
man skapar strukturer för de ungas representativitet i de kommunala strukturerna. 
Ungdomsväsendets bidrag kommer att minskas på grund av kommunens ekonomiska situation. 
 
 

Ungdomstjänster 
3700 

BS 2019 BU 2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023 

Intäkter 38 158 38 000 36 778 36 778 36 778 

Utgifter -97 789 -100 118 -85 973 -85 973 -85 973 

Verksamhetsbidrag -59 631 -62 118 -49 195 -49 195 -49 195 

 
Målsättningarna för verksamheten inom fritidstjänsterna i Lappträsk år 2021 är: 
 
• Fritidsväsendet är med i planeringen av UNICEF Barnvänliga bildningstjänster  
• Ungdomsverksamheten är inkluderande 
 
Biblioteks- och kulturtjänster 
Bibliotekets tjänster utvecklas med hänsyn till kommuninvånarnas önskemål. Kundernas behov 
kartläggs genom olika enkäter samt i samband med möten med kunderna. Vi erbjuder möjligheter till 
livslångt lärande och kunskapsutveckling bland annat genom handledning i digitala färdigheter. Det 
mångsidiga samarbetet med skolorna fortsätter. Varje årskurs erbjuds ledd verksamhet i biblioteket två 
gånger per läsår. Biblioteket erbjuder också innehåll för ämnesöverskridande lärandehelheter i skolorna.  
Utvecklingen av samarbetet mellan Helle-biblioteken fortsätter bland annat i Helles ledningsgrupp och i 
olika arbetsgrupper. Kulturväsendets bidrag kommer att minskas på grund av kommunens ekonomiska 
situation. 
 

Biblioteks- och 
kulturtjänster 

3800,3900 
BS 2019 BU 2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023 

 

Intäkter 16 142 800 900 909 918  

Kostnader -150 725 -116 008 -132 515 -133 178 -133 843  

Verksamhetsbidrag -134 583 -115 208 -131 615 -132 269 -132 925  

 
Bindande målsättningar för fullmäktige presenteras i styrkortet.  
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Projekt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJ.
PROJEKT

ERHÅLLET UNDERSTÖD 

FÖR HELA PROJEKT-

TIDEN

KOMMUNENS 

EGENFINANSIERINGSAN

DEL

TOTAL FINANSIERING
NETTOKOSTNADER BU 

2021

3701 Uppsökande ungdomsarbete: 

Lönekostnader för den uppsökande 

ungdomsarbetaren

30 000 € 8 704 € 38 704 € 8 704 €

3038 Språkstigen i Lappträsk: Personalens 

täydennyskoulutus i samband med A1-

språkets tidigarelägggning
5 500 € 4 000 € 9 500 € 2 126 €

3039 Skolornas klubbverksamhet/Kreativa 

Lappträsk: Utveckling av 

klubbverksamheten inom 

grundundervisningen

5 000 € 2 143 € 7 143 € 1 518 €

3041 Hyppää mukaan-Hoppa med: Utvidning av 

tvåspråkig undervisning inom 

småbarnsfostran i Kapellby skola 15 000 € 3 751 € 18 751 € 3 751 €

3042 Tutor - Virtualklass till kännedom: För 

skolornas digitalisering, utveckling av 

tutorlärarens verksamhet och kompetens 5 000 € 1 250 € 6 250 € 1 250 €

3043 Jämlikhet inom utbidning/Stöda principen 

för Lappträsk närskola: Åtgärder som 

främjar jämlikhet inom för- och 

grundundervisning, utvecklingen av 

specialundervisningens kvalitet, 

anställning av assistenter i samband med 

den och bildandet av smidiga 

undervisningsgrupper samt att bekämpa 

regional ojämlikhet 

25 600 € 6 400 € 32 000 € 4 401 €

3044 Corona stöd för förskole- och 

grundundervisning: Kompensationer för 

effekterna orsakad av coronavirus under 

exeptionella omständigheter inom 

förskole- och grundundervisning

19 000 € 1 000 € 20 000 € 1 000 €

3503 Corona understöd för småbarnsfostran: 

Kompensationer för effekterna orsakad av 

coronavirus under exeptionella 

omständigheter inom småbarnsfostran 17 100 € 900 € 18 000 € 700 €

3045 Rätten att lära sig: Förtydliga strukturen 

för stöd för lärande och skolning och 

utveckla inkludering i interprofessionellt 

samarbete.

855 € 855 €

3709 Lappträsk Hobbypass: Lokala hobbyer för 

barn och ungdomar i ungdomsarbetet/ 

Lapinjärven harrastuspassi
7 000 € 778 € 7 778 € 0 €

Totalt 129 200 € 29 781 € 158 126 € 24 305 €
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Viktig statistik och prognoser om verksamheten: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barnprognos för åren 2020 2021 2022 2023 2024 2025

5-åringar

FI 19 16 20 14 12 11

SV 5 12 5 6 4 5

24 28 25 20 16 16

4-åringar

FI 16 20 14 12 11 14

SV 12 5 6 4 5 6

28 25 20 16 16 20

3-åringar

FI 20 14 12 11 14 14

SV 5 6 4 5 6 6

25 20 16 16 20 20

2-åringar

FI 14 12 11 14 14 14

SV 6 4 5 6 6 6

20 16 16 20 20 20

1-åringar

FI 12 11 14 14 14 14

SV 4 5 6 6 6 6

16 16 20 20 20 20

0-åringar

FI 11 14 14 14 14 14

SV 5 6 6 6 6 6

16 20 20 20 20 20

Totalt: 129 125 117 112 112 116

ELEVPROGNOS 2020-2025

Kapellby skola Kirkonkylä skola Hilda Käkikoski skola Alla skolor tot.

Förverkligande:

Alla skolans elever 2017-2018 80 81 38 199

Alla skolans elever 2018-2019 74 97 46 217

Alla skolans elever 2019-2020 69 93 48 210

Alla skolans elever 2020-2021 65 91 29 185

Prognos:

Alla skolans elever2021-2022 62 86 24 172

Alla skolans elever 2022-2023 64 94 23 181

Alla skolans elever 2023-2024 56 93 23 172

Alla skolans elever 2024-2025 42 90 23 155
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Personalplan 2020 - 2022  
 
Ordinarie personal: 
 

 BU 2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023 

Förvaltnings-
tjänster 

1 1 1 1 

Tjänster för 
småbarnspeda-
gogik 

19 20 23 23 

Undervisnings-
tjänster 

16 15 15 15 

Bibliotek- och 
kulturtjänster 

2 2 2 2 

Ungdomstjänster 1 2 2 2 

Branschen totalt 39 40 43 43 

     
Projektpersonal och övriga visstidsanställda: 
 

 BU 2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023 

Förvaltnings-
tjänster 

0 0 0 0 

Tjänster för 
småbarnspeda-
gogik 

4 4 0 0 

Undervisnings-
tjänster 

7 8 7 7 

Bibliotek- och 
kulturtjänster 

0 0 0 0 

Ungdomstjänster 1 0 0 0 

Branschen totalt 12 12 7 7 
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Sammanfattning av planer, nya åtgärder som kräver tilläggsanslag och åtgärder som minskar 

på anslaget och inverkningarna på anslagen.  

 

  BU 2921 EP 2022 EP 2023 

Bildningsväsendet minskning/ökning  
€ 

minskning/ökning  
€ 

minskning/ökning  
€ 

Föreningsbidrag Kostnadsminskning år 2021  
8000 euro 

    

Avskaffning av 
kommuntillägget för 
hemvård av barn 

Kostnadsminskning 40 000 
euro på årsnivå 

    

Avskaffning av 
morgonvård samt 
centraliseringen av 
eftermiddagsverksamheten  

Kostnadsminskning 30 000 
euro 

    

Skolskjutsar Kostnadsökning år 2021 15 
000 euro 
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RESULTATKALKYL BUDGETEN 2021 

BILDNINGSTJÄNSTER BS 2019 BU+FÖRÄNDRING 
2020 

BU 2021 Skillnad% 

  
  

  
 

VERKSAMHETSINTÄKTER 
  

  
 

 
FÖRSÄLJNINGSVINST 113 215 111 200 45 300 -59,3 

 
INTÄKTER FRÅN AVGIFTER 133 539 77 000 154 000 100,0 

 
UNDERSTÖD OCH BIDRAG 93 940 67 924 114 145 68,0 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 15 399 2 600 1 600 -38,5 

       
  

 

VERKSAMHETSINTÄKTER 356 092 258 724 315 045 21,8 
       

  
 

VERKSAMHETSKOSTNADER 
  

  
 

 
PERSONALKOSTNADER -2 425 637 -2 351 920 -2 377 561 1,1 

  
LÖNER OCH ARVODEN -1 952 478 -1 884 984 -1 869 783 -0,8 

  
PERSONALBIKOSTNADER -473 159 -466 936 -507 778 8,7 

   
PENSIONSAVGIFTER -410 041 -392 574 -417 574 6,4 

   
ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER -63 118 -74 362 -90 204 21,3 

 
KÖP AV TJÄNSTER -1 731 174 -1 646 510 -1 746 215 6,1 

 
MATERIAL, VAROR OCH FÖRNÖDENHETER -138 328 -80 089 -88 250 10,2 

 
BIDRAG -145 415 -147 000 -141 000 -4,1 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -54 226 -81 060 -70 580 -12,9 

       
  

 

VERKSAMHETSKOSTNADER -4 494 780 -4 306 579 -4 423 606 2,7 
       

  
 

VERKSAMHETSBIDRAG -4 138 688 -4 047 855 -4 108 561 1,5 
       

  
 

             

             
INTERNA POSTER 

         
FÖRSÄLJNINGSVINST 

     37 151   
ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGSVINSTER 

         
KÖP AV TJÄNSTER 

-562 889 -548 663 -660 168 20,3  
MATERIAL, VAROR OCH FÖRNÖDENHETER 

-1 498 0 0   
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 

-357 728 -350 578 -442 943 26,3 

             

             
AVSKRIVNINGAR -199 563 -210 900 -217 350 3,1 
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STYRKORT, Bildningstjänster 2021–2023 

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 och effektivt 
organiserade bildningstjänster 
 
Målet i skolorna är ett barn 
som fattar ansvarsfulla beslut, 
som tar andra människor i 
beaktande och tror på 
möjligheterna att själv påverka 
på skolgemenskapen och på 
hela samhället. 

 

Biblioteket ger tillgång till 
information och material och 
ger vägledning och stöd för 
förvärv och användning av 
information. 

Biblioteket främjar läsning och 
tillgång till kulturellt innehåll 
för lokala invånare i alla åldrar. 
 
 
 
Öka äldre personers rörlighet 

Anordna regelbunden 
övervakning av ekonomin 
 
Minska undervisningen i 
sammansatta klasser 
Vi guidar barn att tänka 
självständigt. Vi strävar efter 
att ge upplevelser av glädjen 
att lära och planera det egna 
arbetet. 
Införande av nya godkända 
principer för elevbedömning 
Biblioteket erbjuder 
handledning i digitala och 
informationstekniska frågor. 
Bibliotekets Bokvän-tjänst tar 
material hem till kunder som 
själv inte kan besöka 
biblioteket. 
Bibliotekets samarbete med 
förskoleundervisning, 
grundutbildning och 
ungdomsarbete. 
  
Öka motionstjänster för över 
65-åringar 

Budgetutfall 
Kundenkäter 
 
Antal sammansatta klasser 
 
Avtal med Orimattila stad om 
tjänster för 
högstadieundervisning  
Qridi-applikationens användning 
och rapporteringen som 
programmet möjliggör 
Ibruktagande av nya 
betygsbottnar 
 
Antal guidade turer och 
deltagare i dessa och hur nöjd 
man har varit med bibliotekets 
utställningar 
 
Antal användare av Bokvän-
tjänsten och antal användningar 
av tjänsten  
 
Antal besökare och belåtenhet 
för innehållet och deltagarna 
som biblioteket ordnar för olika 
grupper av barn och ungdomar. 
Tillhandahåller ett gratis gym för 
personer över 65 år. 
Ledda motionsgrupper för över 
65-åringar 

LIVSKRAFTSTJÄNSTERNA  
– Vi förstärker områdets livskraft 

Vi tar hand om vår miljö och håller 
platserna i skick 
 
Vi hjälper företagsverksamheten att 
komma igång och stöder 
företagarna i vardagen 
 
Vi är en aktiv markägare och 
ansvarsfull ägare 
 
Vi erbjuder olika alternativ till 
boende 
 
Vi använder närtjänster, stöder 
närarbete och avnjuter närmat 

 
I finskspråkiga skolor 
säkerställer vi goda 
livsmöjligheter för nuvarande 
och framtida generationer. 
 
 
 
 
 
 
 
Öka attraktiviteten för 
svenskspråkiga tjänster 
 

 
Vi gör en finskspråkig skola 
till en skola för mindre 
grundskolebarn och den andra 
till en skola för större 
grundskolebarn. 
 
Kompletterande 
småbarnsfostran i Kapellby 
och Porlom 

Eftermiddagsverksamhet i 
Kapellby 

Vi antar elever från andra 
kommuner till Kapellby skola 
bara kostnadsinverkningen är 
neutral. 

Målet är att påverka de aktörer 
som ansvarar för en hållbar 
utveckling i kommunen så att 
lämplig återvinning kan ske i 
förskoleundervisning, skolor 
och bibliotek. 

Utjämning av antalet elever i 
finskspråkiga skolor 
Antal nya elevantagningsbeslut 
 
Antalet barn i kompletterande 
småbarnsfostran 
 
 
 
Antal elever som deltagare i 
eftermiddagsverksamhet 
 
Antal nya elevantagningsbeslut 
Inleda projektet Hoppa med! 
Hyppää mukaan! inom 
småbarnsfostran och i Kapellby 
skola 
 
Verkställda 
återvinningsmöjligheter 
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Hållbar livsstil tas i beaktning i 
skolornas verksamhetssätt 
samt i materialupphandlingar.   

Vi förstärker genom 
vardagliga aktiviteter elevernas 
tillväxt till en ansvarsfull 
livsstil. 
 
 
Där det är möjligt erbjuder 
biblioteket TET-praktikplatser 
och möjlighet till 
arbetsprövning. 

Reviderade riktlinjer för hållbar 
utveckling i skolorna 
 
Skapa en ansvarsfull 
verksamhetsmodell för skolor 
 
 
Antal genomförda praktikplatser 
i biblioteket. 

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 skapar nätverk för nuvarande 
och nya invånare och fritidsboende i 
kommunen  
 
Vi stödjer bra idéer och 
frivilligarbete med understöd som 
kan beviljas enkelt 
  

Målet är att bekanta barnen 
med olika intressenter. Barn lär 
sig att acceptera mångfald och 
samarbeta med tredje sektorn. 
 
 
Biblioteket erbjuder faciliteter 
för lärande, hobbyer och 
medborgaraktiviteter. 

 
Samarbete med församlingen, 
biblioteket, volontärer t.ex. 
Läskulor, 4 H, 
ungdomsväsendet och 
dansinstitutet, vårdhem / med 
äldre 
 
 
Bibliotekets samarbete med 
musikhögskolan, 
medborgarinstitutet och olika 
föreningar. 

Antal och effektivitet på mötena 
i föreningsforumet 
Antal och effektivitet av 
människo-orienterade 
styrgruppsmöten 
Antal hyrda lokaler 
Hyresintäkternas storlek 
Antal tredjepartsaktiviteter och 
deltagare i biblioteket. 
 
 
 

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

Vi introducerar möjligheter att 
påverka där människor befinner sig 
 
Vi bestämmer kollektivt vilka  
aktiviteter stöds och vad pengarna 
används till 
 
Vi är lätta att nå och aktörerna är 
bekanta 
 
Vi använder ett begripligt språk på 
både finska och svenska 

Bibliotekets tjänster utvecklas 
på ett människo-orienterat sätt 
genom att lyssna på 
lokalbefolkningen. 
 
Biblioteket främjar social- och 
kulturell dialog. 

Bibliotekets aktiviteter 
planeras tillsammans med en 
biblioteksutvecklingsgrupp 
bestående av lokala invånare. 
Öka inkluderingen av barn 
och ungdomar 
 
 
 
 
 

Antal möten för 
utvecklingsgrupper och 
genomförda utvecklingsåtgärder. 
Antal möten i skolmatrådet 
Antal styrelsemöten i elevrådet 
Antal möten i 
transportarbetsgruppen 
Anordna en diskussionsgrupp 
för barn och ungdomar under 
kommunalvalet, antal deltagare 
och tillfredsställelse. 
Antal möten för 
ungdomsintressentgrupper 
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4.4 TEKNISKA TJÄNSTER   
 
Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare: 

Teknisk direktör 
 
Uppgiftsområden och resultatområden 
 Teknisk förvaltning, kollektivtrafik, verksamhetsutrymmen, samhällsteknik, 

markanvändningsplanering, fastigheter, kosthåll, energihushållning, parker 
och allmänna områden, Lappträsket, trafikleder, avfallshantering, maskiner 
och anläggningar, vatten- och avloppsverket 

  
Verksamhetsidé:  Att för kommuninvånarna och övriga förvaltningar trygga bastjänster 

producerade av tekniska väsendet på ett så ekonomiskt och högklassigt sätt 
som möjligt genom att på ett smidigt sätt anlita tekniska väsendets egen 
personal och privata entreprenörer.   

 
 
Branschens budget på bindande nivå gentemot fullmäktige 
 

Tekniska tjänster BS 2019 BU 2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023 

 

Intäkter 1 605 881 1 587 880 1 628 625 1 644 911 1 661 360  

Utgifter -2 902 394 -2 896 910 -2 835 226 -2 849 402 -2 863 649  

Verksamhetsbidrag -1 296 513 -1 309 030 -1 206 601 -1 204 491 -1 202 289  

 
 

Verksamhetsmiljön och förändringarna i den  
 
Lappträsk kommun deltar nu i utvärderingsförfarandet för kommuner som befinner sig i en väldigt svår 
ekonomisk ställning.   
 
Förändringar i servicenätet och serviceproduktionen 
 
Man avstår från åldringshemmet Tallmogårdens fastighet och tjänsterna inom äldreomsorgen övergår till 
samföretaget Mehiläinen Lapinjärvi Oy fr.o.m. 1.2.2021. I kostnaderna har beaktats den här inverkningen 
på de olika kostnadsplatserna. Det tekniska väsendets personal minskar i och med förändringen med 4 
personer. Daghemmets luncher har tidigare tillretts i Tallmogården. Då Tallmogården blir bort 
upphandlas luncherna av en privat aktör, eftersom kapaciteten i köken inte räcker till att tillreda lunch till 
daghemmet.   
 
En ny konditionssal kommer att färdigställas bredvid det effektiverade serviceboendet, som kommer att 

kosta pengar, men tanken är att konditionssalen skall verka i förebyggande syfte och därmed minska på 

andra kostnader i kommunen. Med konditionssalens placering strävar man också efter att öka på 

kontakterna mellan människor i olika åldrar. Man bör överväga vad man ska göra med konditionssalen 
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på Civiltjänstcentralen i fortsättningen. Det finns ingen anledning att upprätthålla två konditionssalar. 

Förhandlingarna med Civiltjänstcentralen är pågående gällande uthyrningen av lokalen.  

Den ekonomiska balanseringsgruppen har gett direktiv, att alternativet att utkontraktera det tekniska 
väsendet skall utredas senast 30.4.2021.  
 
Verksamhet och anslag per resultatområde  
 
Hyresintäkter från fastigheter som används av Civiltjänstcentralen och Fastighets Ab Lilleputs vederlag  
Tekniska väsendet får hyresintäkterna av Civiltjänstcentralen som staten betalar till kommunen. 
Hyresintäkterna år 2021 är ca 813 000 €/år. Dessutom betalar tekniska väsendet skötsel- och 
kapitalvederlag åt Fastighets Ab Lilleput. I budgeten för år 2021 har 584 000 euro budgeterats för 
vederlag på den operativa sidan. Dessutom finansieras 107 000 euro årligen, vilket återspeglas i 
kommunens investeringar. År 2020 har det fastställts huruvida hyresavtalet för civiltjänstcentralen ska 
överföras från kommunen till bolaget, men baserat på undersökningen är det mest ekonomiskt 
(skattemässiga) alternativet att fortsätta med den nuvarande modellen.  
 
Planering av markanvändning 
Detaljplaneringen av Korsbron inleddes i augusti 2020 och är meningen att bli klar år 2021. Enligt 
detaljplanen borde man börjat med planeringen av biogasterminalen år 2020, men så gjordes inte. Vi 
fortsätter att utreda saken.  På programmet 2021 finns planering av Tallbacka området, genom att 
överväga den framtida användningen av området. Dessutom omfattar planeringsprogrammet en 
uppdatering av kyrkobyns detaljplan år 2021. Detta kommer att främjas måttligt inom ramen för planen 
av belysningsprojektet. Detaljplanens anslag är riktade till Korsbrons planering.  
 
Markförvaltning 
Hyresintäkter från tomter och åkrar fördelas på tekniska väsendet. I enlighet med avtalen har totalt 72 
500 euro avsatts i budgeten.  
 
Fastigheter 
Kimonkylän koulu och radhus har sålts år 2020. Rivningen av högstadieskolan kunde inte göras år 
2020. Det har inte heller avsatts anslag för år 2021 på grund av den ekonomiska situationen. Anslag har 
avsatts för underhåll, med hänsyn till nödvändiga kostnader samt åtgärder som kan sänka kostnaderna 
för det tekniska väsendet på längre sikt.  
 
På underhållssidan strävar man till att använda egna arbetsinsatser vid byggandet och komplettera vid 
behov med köpta tjänster. För fastigheter i eget bruk har 20 000 euro dragits av från köp av tjänster 
jämfört med bokslutet från år 2019 och från material, förnödenheter och varor 70 000 euro jämfört 
med år 2019. 
 
För de externt hyrda fastigheterna Koy Säästöläs lokaler, har 51 500 euro reserverats för år 2021, och 
depån från Koy Teollisuustie 9, med en årshyra på 11 400 euro.  
 
Kollektivtrafiken 
På kostnadsstället kollektivtrafiken har man beaktat gällande avtal om ordnande av trafiken i 
riktningarna Lovisa och Borgå samt servicelinjen inom kommunen som körs av taxi. Totalt har 85 000 
euro avsatts för kostnader. Kostnaderna ökade under år 2020. Dessutom kommer kostnaderna för 
trafiksäkerhetskoordinator 2021 att inkluderas 2 000 €/år (överstatligt, med stöd av NTM).  
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Parker och övriga allmänna områden: 
Vi fortsätter att avlägsna främmande arter från områden i kommunens ägo (bl.a. vresros). Öppna talkon 
för bekämpning av främmande arter inhiberades år 2020 på grund av corona panademin, vi strävar efter 
att ordna talkot år 2021 och delar ut information om främmande arter åt kommuninvånarna.  
År 2021 kommer en kvalitetsuppföljning att inledas vad gäller skötsel av utomhusområden. Med 
kvalitetsuppföljningen följer vi så väl det arbete av entreprenörer (t.ex. plogning, sandning) samt den 
egna verksamheten. Kvalitetsenkäten genomförs som en enkät till kommuninvånarna. 
 
Man strävar till att minska den vandalism som sker på allmänna områden t.ex. genom att besöka 
skolorna och berätta om kostnaderna för vandalismen och samarbetar med kommunens 
ungdomsarbetare och polisen för att minska vandalismen. 
 
Vi söker tillsammans med lokala föreningar finansiering för att markera fritidsstigar i terrängen. 
Självfinansieringsandelen genomförs som en överföring av arbetstid och vi gör samarbete med 
Taitopaikka som drivs av koncernförvaltningen.  
 
Lappträsk-träsket 
Redan år 2019 satte fullmäktige Lappträsk-träsket som en av kommunens viktigaste prioriteringar. En 
rehabiliteringsplan för träsket har gjorts. Planen är på en allmän nivå. Projektfinansiering eftersträvas 
för rehabiliteringsprogrammet och för åtgärder år 2021. Om projektfinansiering erhålls kommer ett 
flerårigt rehabiliteringsprojekt för Lappträsket att skapas som samlar olika aktörer, med vilket man 
kommer att förbättra det ekologiska tillståndet i Lappträsket, t.ex. förvaltningsfiske, ge jordbrukare 
information om olika jordbruksåtgärder som kan minska belastningen och aktivera fritidsanvändningen 
av sjön. För projektets självfinansieringsandel har avsatts 12 000 euro (50% av kostnaderna) för år 2021 
och motsvarande intäkter. För rehabiliteringsåtgärder har dessutom gjorts reserveringar i 
investeringarna för åren 2021–2023, för vilka projektfinansiering också måste anhållas. Dessutom vidtas 
andra små årliga skötselåtgärder för sjön.  
 
Köken 
Den mest betydande förändringen är upphörandet av Tallmogårdens kök den 1.2.2021. Samtidigt 
övergår vi att köpa lunchen till daghemmet från en extern leverantör. Utmaningen på Kirkonkylä skola 
har varit trånga utrymmen. Matutdelningen har upplevts problematisk både från skolans och kökets 
sida.  Genom att fördela eleverna mellan de två finskspråkiga skolorna, blir det möjligt att göra 
matutdelningen på Kirkonkylä skola effektivare och säkrare. De finns inga ekonomiska möjligheter för 
köksinvesteringar, så de måste hittas andra sätt att ordna tjänsterna smidigt i de nuvarande utrymmena.  
 
Man ökar den närproducerade matens andel i mån av möjlighet i de nuvarande köken. Man använder 
bröd från ett närbageri och närproducerade sallader. Dessutom kommer en skolmatundersökning att 
genomföras och svinnet av mat kommer att mätas i tidig småbarnsfostran och skolorna.  
 
Lappträsk kommun deltar i Hansels matkonkurrensutsättning och ett nytt avtal har börjat 1.2.2020. År 
2021 stiger priserna på livsmedel uppskattningsvis 1-2%.  
 
Chefen för mat- och städtjänster gör många ersättande jobb i köken, vilket har möjliggjort relativt låga 
ersättningskostnader.  
 
Städning 
En städare förflyttas till samföretagets personal, när Tallmogården upphör. Kommunens egna städare 
städar fortfarande i Hilda Käkikosken koulu och Taitotalo.  
Städningen av andra ställen har upphandlats. Den nya tjänsteleverantören började 1.1.2020. Avtalet 
gäller fram till slutet av 2023. Vi följer noggrant med verksamheten hos de privata tjänsteleverantörerna 



  

63 
 

  
 

och reklamerar vid behov. Ett nytt rengöringsställe är Trolldalens daghems satelitgrupp, när 
daghemmets personal inte längre städar själva.  
 
Detaljplanevägar 
År 2020 kartlade man trafikmärkena vid kommunens planevägar och deras skick och planerar ett 
förnyelseprogram för de följande åren, vilket uppfylls åren 2021-2023.  
 
Enskilda vägar 
För ansökning av underhåll för enskilda vägar har avsatts 60 000 euro, vilket är lägre jämfört med 
tidigare år (ursprungliga BU2020 var 85 000 euro). År 2021 är det en förutsättning för att få understöd 
att anmälningsskyldigheterna enligt 50 § lagen om enskilda vägar uppfylls (registret över enskilda vägar 
och Digiroad) och att uppgifterna hålls uppdaterade.  
 
Räddningsväsendet  
En budget på 304 742 euro har i enlighet med Östra-Nylands räddningsverk reserverats för 
räddningsväsendet.  
 
Det bör noteras att kommunen får hyresintäkter från brandstationen på cirka 41 000 euro per år. Om 
Lappträsk nya brandstationsprojekt genomförs som en hyresmodell 2020 kommer hyresintäkterna att 
sjunka och räddningsverkets bidrag att öka i proportion till kommunens andel.  
 
Vattentjänstverket 
Fullmäktige beslöt att höja vattenavgifterna, vilket har beaktats i intäkterna. Intäkterna förväntas ligga 
något under nivån för år 2019, budgeten inkluderar vattenavgiftsintäkter på 294 000 euro och 
vattenavloppsintäkter på 199 000 euro. Något mindre finansiering har också avsatts för vattenköp, 47 
500 euro, baserat på att förbrukningen beräknas bli lägre 2021 än 2019. Anslutningsavgifterna beräknas 
uppgå till 20 000 euro. Driftskostnaderna har också minskats. 
 
Övervakning av reningsverket kostar ca 15 000 €/år för kommunen. Övervakningen kommer att läggas 
ut för anbud år 2020.  
 
Ersättningen av vattentjänstverket kommer fortfarande att behöva hanteras i mycket stor utsträckning 
som en inköpstjänst, som är reserverat i budgeten. Om det behövs rekryteringar inom tekniska väsendet 
under planeringsåren vore det vettigt att rekrytera främst en 50/50 vattentjänstverks- / fastighetsskötare) 
för att säkerställa ersättningen som kommunens egen verksamhet (riskhanteringsperspektiv). 
 
Bindande målsättningar för fullmäktige presenteras i styrkortet. 
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Personalplan 2021 - 2023  
Ordinarie personal 
 

 BU 2020 BU 2021 EP 2022 EP 2023 

Teknisk direktör, 
teknisk 
arbetsledare, 
kosthållschef 

3* 3* 3* 3* 

Utomhusområ-
den 

1 1 1 1 

Vattentjänst- 
verket 

1,3 1,3 1,3 1,3 

Fatighetsskötsel 
och underhåll 

2,7 2,7 2,7 2,7 

Kosthåll 6,5 3,5 3,5 3,5 

Städning 2,5 0,5 0,5 0,5 

Branschen totalt 17 12 12 12 

 
Eventuella anställda med lönesubvention eller personer som deltar i arbetsprövning har inte räknats med 
i personalmängden. Man använder i mån av tillgång anställda med lönesubvention i synnerhet i skötseln 
av uteområdena. Den tekniska arbetsledarens arbetsinsats (50 %) säljs till fastighetsaktiebolaget Lilleput 
(* här med till 100 %). 
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Sammanfattning av planer, åtgärder som kräver tilläggsanslag och åtgärder som minskar på 

anslaget och inverkningarna på anslagen på hushållssidan.  

 BU 2021 EP 2022 EP 2023 

Tekniska väsendet minskning/ökning € minskning/ökning 

€ 

minskning/ökning 

€ 

Att avstå från 

Tallmogårdens 

fastighet (personal 3 

årsarbetsenheter 

och 

fastighetskostnader) 

Minskning i kostnader 

237 000 euro år 2021.  

  

Luncher 

Daghemmet 

Trolldalen  

Kostnadsökning  

60 000 €/år 

(uppskattning, 

preciseras i och med 

konkurrensutsättningen) 

  

Ny konditionssal 

Lukkari, 

hyreskostnad 

Tillägg i kostnader 

19 000 €/år. 

  

Förhöjning i 

Fastighets Ab 

Lilleputs 

skötselvederlag  

150 000 €/år jämfört 

med år 2020 
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RESULTATKALKYL BUDGETEN 2021 

TEKNISKA TJÄNSTER BS 2019 BU+ÄNDRING 
2020 

BU 2021 Skillnad% 

  
  

  
 

VERKSAMHETSINTÄKTER 
  

  
 

 
FÖRSÄLJNINGSVINST 602 800 573 040 578 100 0,9 

 
UNDERSTÖD OCH BIDRAG 2 171 12 918 13 430 4,0 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 993 650 1 001 922 1 033 095 3,1 

       
  

 

VERKSAMHETSINTÄKTER 1 598 622 1 587 880 1 624 625 2,3 
       

  
 

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 
  

  
 

 
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 7 259 0 4 000 

 

       
  

 

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 7 259 0 4 000 
 

       
  

 

VERKSAMHETSKOSTNADER 
  

  
 

 
PERSONALKOSTNADER -679 646 -743 770 -563 412 -24,2 

  
LÖNER OCH ARVODEN -535 578 -585 442 -428 475 -26,8 

  
PERSONALBIKOSTNADER -144 068 -158 328 -134 937 -14,8 

   
PENSIONSAVGIFTER -126 624 -135 301 -114 464 -15,4 

   
ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER -17 444 -23 027 -20 473 -11,1 

 
KÖP AV TJÄNSTER -894 188 -897 045 -913 891 1,9 

 
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR -829 946 -730 510 -611 120 -16,3 

 
UNDERSTÖD -92 710 -48 700 -66 000 35,5 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -405 905 -476 885 -680 803 42,8 

       
  

 

VERKSAMHETSKOSTNADER -2 902 394 -2 896 910 -2 835 226 -2,1 
       

  
 

VERKSAMHETSBIDRAG -1 296 514 -1 309 030 -1 206 601 -7,8 
       

  
 

             

             
INTERNA POSTER 

         
FÖRSÄLJNINGSVINST 

572 333  684 607 562 242 -17,9  
ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGSVINSTER 

567 697  586 948 570 976 -2,7  
KÖP AV TJÄNSTER 

-187 777  -231 421 -264 156 14,1  
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR 

-17 899  2 650 -6 220 -334,7  
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 

-18 380  -19 308 -19 544 1,2   

         

           
AVSKRIVNINGAR 

-330 096  -340 100  -323 300 -4,9 
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VATTENTJÄNSTVERKET BS 2019 BU+ÄNDRING 
2020 

BU 2021 Skillnad% 

  
  

  
 

VERKSAMHETSINTÄKTER 
  

  
 

 
FÖRSÄLJNINGSVINST 559 617 528 620 538 220 1,8 

       
  

 

VERKSAMHETSINTÄKTER 559 617 528 620 538 220 1,8 
       

  
 

VERKSAMHETSKOSTNADER 
  

  
 

 
PERSONALKOSTNADER -74 448 -68 299 -68 824 0,8 

  
LÖNER OCH ARVODEN -59 271 -53 947 -53 389 -1,0 

  
PERSONALBIKOSTNADER -15 177 -14 352 -15 435 7,5 

   
PENSIONSUTGIFTER -13 401 -12 219 -12 850 5,2 

   
ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER -1 776 -2 133 -2 585 21,2 

 
KÖP AV TJÄNSTER -127 430 -119 417 -122 998 3,0 

 
MATERIAL, VAROR OCH FÖRNÖDENHETER -169 957 -150 000 -138 430 -7,7 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -7 960 -200 -8 100 3 950,0 

       
  

 

VERKSAMHETSKOSTNADER -379 794 -337 916 -338 352 0,1 
       

  
 

VERKSAMHETSBIDRAG 179 822 190 704 199 868 4,8 
       

  
 

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 
  

  
 

 
RÄNTEKOSTNADER -289 0 0 

 

 
ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER -73 0 0 

 

       
  

 

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -362 0 0 
 

       
  

 

ÅRSBIDRAG 179 461 190 704 199 868 4,8 
       

  
 

AVSKRIVNINGAR OCH VÄRDESÄNKNINGAR 
  

  
 

 
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN -148 522 -150 600 -151 350 0,5 

       
  

 

AVSKRIVNINGAR OCH VÄRDESÄNKNINGAR -148 522 -150 600 -151 350 0,5 
       

  
 

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 30 939 40 104 48 518 21,0 
       

  
 

RÄKENSKAPSPERIODENS 
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 

30 939 40 104 48 518 21,0 
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STYRKORT, Tekniska väsendet 2021–2023 

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  
 

Kyrkbyn utvecklas så att den 
blir hinderfri och minnesvänlig 
 
Nivån på fastighetsunderhållet 
höjs ytterligare 
 
Man följer med kvaliteten på de 
köpta tjänsterna 

Åtgärder inom ramen för 
investeringsplanen under 
2021–202 
 
Informera interna kunder om 
hur man gör 
tjänsteförfrågningar och ordna 
utbilda i att använda systemet 
vid behov. 

Invånarenkät om skötsel av 
allmänna områden, resultat 
åtminstone 4/5. 
 
Belåtenhetsenkät till interna 
under, resultat åtminstone 4/5.  
 
 

LIVSKRAFTSTJÄNSTERNA  
– Vi förstärker områdets livskraft 

GEMENSKAP OCH 
NÄTVERK  
– Vi inbjuder organisationer och 
frivilliga att delta i vår 
serviceproduktion 

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 
 
Närmatsplan och 
verkställandet av den i 
kommunens enheter 

Man informerar mer allmänt om 
vad vandalism och nedskräpning 
kostar. 
 
Gemensamt naturstigsprojekt 
tillsammans med föreningar 
 
Korsbrons detaljplan färdig 
 
Förnyelse av skolmatsenkät 
tillsammans med 
bildningsväsendet 
 
Man ordnar talkon för 
kommuninvånarna för 
bekämpning av främmande arter 
 
Antal verkställda närmatsdagar 

GEMENSKAP OCH NÄTVERK  
– Vi inbjuder organisationer och frivilliga att delta i vår serviceproduktion 

Vi ordnar lokaler för verksamhet 
 
 
 
 

Underlätta användningen av 
kommunala anläggningar för 
fritids- och klubbverksamhet 

Gradvis skapa låssystem och 
system att reservera turer till 
kommunala 
idrottsanläggningar. 

Nyttjandegraden för lokalerna 
kommer att öka med 10% /år 

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 

Antalet gruppbesök/insatser i 
daghemmet 
 
Antalet gånger som skolornas 
matråd kommer samman 
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5. INVESTERINGAR 
 

5.1 Investeringsplan 
 

INVESTERINGSPLAN 2021-2025  

 

  

Mål Namn 2021 2022 2023 2024 2025

Kapellby skola 15 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Biblioteket 45 000 15 000 10 000 10 000 10 000

Kommungården 40 000 20 000 20 000 15 000

Sanering av gatubelysning 15 000 15 000 15 000

Kirkonkylä skola 25 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Hilda Käkikoski skola 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Husulabackens kommunalteknik 20 000 130 000

Sanering av träsket 35 000 25 000 25 000

Asfaltering av Johansvägen 40 000

Asfaltering av Enehjelmsvägen, Gyllingsvägen och Inspektörsvägen 41 000

Asfaltering av Pentinkulmavägen och Husulavägen 75 000

Asfaltering av Stenåldersvägen 40 000

Johansvägens parkeringsplats på Civiltjänstcentralen 20 000

Kommunalteknik industriområdet i Ingermansby 90 000

Trolldalens daghem 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Minnesvänligt centrum; Trolldalens daghem parkeringsplatser 140 000 10 000

Minnevänligt centrum; Lättrafikled vid Klockarstigen 70 000

Minnesvänligt centrum; skyltning 15 000

Minnesvänligt centrum; belysning 20 000 30 000

Gemensamt gatuområde och parkering Lappträskvägen 50 000

Gemensamt gatuområde Tallmovägen 30 000

Minnesvänligt centrum; andra lättrafikleder 20 000 50 000

Minnesvänligt centrum; minnesvänlig konst och torg 100 000

Kommunalteknik Korsbro området (brandstations område) 40 000

Skapande av ett VAK-system 15 000

Sanering av tegeltaken av bodan och konditionssalen på Civiltjänstcentralens område 15 000 15 000

Måla byggnaderna på Civiltjänstcentralens område 13 000

Konditionssalen 35 000 35 000

Vandringsled från Korsmalm till Kapellby 13 000

Låssystem till kommunens fastigheter 20 000

Lilleptus finansieringsvederlag 107 000 107 000 107 000 107 000 107 000

TOTALT 801 000 600 000 267 000 297 000 307 000

Vesilaitos

Kohde Namn 2021 2022 2023 2024 2025

Reningsverket i Kapellby 30 000 80000 300 000 1 100 000 1 700 000

Vattentjänstverket i glesbygden, linje arbeten 15 000 15 000 15 000 15 000

Byggande av avloppslinje Dammvägen 20 000 100 000

Karta över nätverket 15 000

Ersätta gamla avloppspumpar 10 000 10 000

Förnyande av flimmertrumman i Kapellby reningsverk 10 000

Tryckstegringsstation till Klockarparken 10 000

Väg till pumpstationerna i Marieberg och CasaGrande 5 000 20 000

Fjärravläsning av tryckförhöjningsstation 10 000

Läckvattenreparationer 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

TOTALT 125 000 155 000 460 000 1 140 000 1 725 000

Kommunen och vattentjänstverket totalt 926 000 755 000 727 000 1 437 000 2 032 000
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5.2 INVESTERINGAR 2020-2024, motiveringsdel  
 
Kapellby skola (2021–2025) 
År 2021 kommer takgeringen och innertaket vid ingången att förnyas. År 2022 målas taket. Vi 
förbereder oss på möjliga små investeringar under de kommande åren.  
 
Biblioteket 
År 2021 renoveras fasaden på framsidan, baksidan renoverades tidigare. Vi målar taket. Den tillgängliga 
infartsvägen, som genomfördes 2019, kommer att asfalteras och belysning kommer att installeras.  
 
Kommungården 
År 2021 utförs det inomhusluftreparationer på kommungårdens gamla sida. Åren 2022-2024 förnyas 
dörrar och fönster. 
 
Förnyelse av gatubelysningen 
Förnyelserna av gatubelysningen fortsätter ännu åren 2021-2023, för att förnyelsen avbröts år 2020. 
Lamporna byts ut till energieffektivare LED-lampor.  
 
Kirkonkylän koulu 
År 2021 förbättras gårdssäkerheten vid Kirkonkylän koulu, asfaltering och förnyande av belysning samt 
förnyande av taket vid yttre gången. Vi förbereder oss på möjliga små investeringar under de 
kommande åren. 
 
Hilda Käkikosken koulu  
Vi förbereder oss på möjliga små investeringar under de kommande åren. 
 
Kommunalteknik i Husulabacken 
År 2021 kommer bastustugan att ha egen dräneringsledning och pumpstation i enlighet med gällande 
regler, 2022 kommunal teknik i området (såvida det inte finns behov innan på grund av byggande). 
 
Lappträsk träsket 
För återställandet av Lappträsket sökes projektfinansiering i enlighet med planen, t.ex. för anläggning av 
våtmarker samt förnyande av dammluckor. 
 
Asfaltering av Johansvägen 
Johansvägen asfalteras år 2021.  
 
Asfaltering av Enehjelmsvägen, Gyllingsvägen och Inspektörsvägen 
Asfaltering år 2021.  
 
Asfaltering av Pentinkulmavägen och Husulavägen 
Asfalteringen genomförs år 2024, när kommunaltekniken i Husulabacken byggts färdigt.  
 
Asfaltering av Stenåldersvägen 
Asfaltering av Stenåldersvägen år 2025. 
 
Asfaltering av Johansvägens parkeringsplats 
Parkeringsplatsen på Civiltjänstcentralen asfalteras. 
 
Kommunalteknik till Ingermansby företagsområde 
Kommunaltekniken på området byggs år 2022. 
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Daghemmet Trolldalen 
Förbättra säkerheten och användbarheten på gården: renovering av staket, grindar, sandlådor och 
förnyande av stödmuren, solparasoll för de små. Det finns en avsättning för möjliga investeringar under 
planeringsåret. 
 
En minnesvänlig tätort: daghemmet Trolldalens parkeringsplatsarrangemang 
I anslutning till byggandet av den minnesvänliga tätorten genomför man år 2021 en omorganisering av 
daghemmets och bibliotekets parkeringsplatser. Med arrangemangen gör man det enklare att röra sig på 
området och förbättrar trafiksäkerheten i enlighet med en plan gjord år 2020.  
 
En minnesvänlig tätort: Klockarstigens lättrafikled 
Förbättra säkerheten för lätt trafik på Klockarstigen mellan Lappträsk husen – Mosagränd i enlighet 
med planen som gjordes 2020. 
 
En minnesvänlig tätort: skyltning  
Den minnesvänliga tätortens skyltning verkställs år 2022 i enlighet med planen som gjordes 2020.  
 
En minnesvänlig tätort: belysning 
Miljöministeriets bidrag för planering av belysningen år 2021. Den totala budgeten är 20 000 euro för 
planeringen, varav kommunens självfinansieringsandel är 6 000 euro och bidraget är 14 000 euro. 
Förverkligande av belysningen år 2022.  
 
En minnesvänlig tätort: delat gatuutrymme Lappträskvägen 
År 2022 planeras och genomförs det arrangemang för delat gatuutrymme och parkering på 
Lappträskvägen i Kyrkbyns centrum. Samtidigt planeras det delat gatuutrymme vid Tallmovägen.  
 
En minnesvänlig tätort: delat gatuutrymme Tallmovägen 
Genomförs delat gatuutrymme för att förbättra säkerheten på Tallmovägen år 2023.  
 
En minnesvänlig tätort: övriga lättrafikleder 
År 2023 planeras och år 2024 genomförs andra lättrafikleder i den minnesvänliga tätorten, yttre 
omkrets (Klockarstigen, Tallmovägen + Georgvägens korsning).  
 
En minnesvänlig tätort: minnesvänlig konst 
Den sista delen av den minnesvänliga tätorten kommer att vara förverkligande av minnesvänlig konst 
och torg 2025.  
 
Skapande av ett VAC-system 
Det skapas ett VAC-system (fastighetsautomatik; manövrering av låsen, temperaturen mm.) för 
kommunens fastighet år 2021.  
  
Kommunalteknik Korsbro området 
Planering och byggandet av kommunaltekniken till det nya området för brandstationen år 2021. 
 
Renovering av tegeltaken på verkstaden och konditionssalen  
Tegeltaken på verkstaden och konditionssalen på Civiltjänstcentralens område renoveras under åren 
2021–2022. 
 
Målande av byggnader på Civiltjänstcentralen område 
Målning av spannmålslager, ladugård och maskinhall år 2022.  
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Konditionssalen 
I den nya enheten för effektiverat serviceboende byggs ett gym för alla kommuninvånare. Gymmet 
utrustas åren 2021–2022.  
 
En friluftsled från Korsmalm till Kyrkbyn och i Porlom 
Man genomför en friluftsruttförbindelse från Kapellby till Korsmalm samt en friluftsrutt nära 
idrottsplatserna och konditionstrappor i Porlom år 2021 om projektfinansiering beviljas.   
 
Låsningssystem till kommunens fastigheter (kommungården, skolorna) 
I en del av kommunens fastigheter är i detta nu Iloq-systemet i bruk. Det är meningen att ta systemet i 
bruk även i kommunens övriga fastigheter och på så sätt öka säkerheten och förbättra nyckelkontrollen. 
Nästa i tur är daghemmet Trolldalen + satelliten och Hilda Käkikosken koulu. 
 
Lilleputs finansieringsvederlag 
De finansieringsvederlag som betalas åt Fastighets Ab Lilleput.  

VATTENTJÄNSTVERKETS INVESTERINGAR 

Avloppsreningsverket i Kyrkbyn 
Planeringen av reningsverket inleds år 2021. Dessutom anskaffas det mark för det nya reningsverket. År 
2022 inleds tillståndsprocessen för det nya reningsverket. Byggnadsarbetena utförs åren 2023–2025. 
När det nya reningsverket har färdigställts rivs det nuvarande reningsverket.  
 
Vatten och avlopp i glesbygdsområdet, linjearbeten 
Vatten- och avloppslinjearbetena fortsätts i glesbygden.  
 
Avloppsvattenlinje vid Dammvägen 
Planering år 2021 och byggande år 2022, om man får tillräckligt många som ansluter sig i området. 
 
Nätverkskarta 
Det nätkartläggningsarbete som inleddes år 2019 slutförs år 2021. Lagstadgad. 
 
Förnyande av avloppsvattenpumparna 
Förnyandet av avloppsavattenpumparna fortsätts åren 2021–2022. 
 
Förnyande av flimmertrumman i Kapellby reningsverk 
Vi förbereder oss för förnyande år 2021, om reparation inte lyckas. 
 
Tryckökningsstationen, Klockarparken 
Andra pumpen obytt, bytes 2021.  
 
Väg till Mariebergs och CasaGrandes pumpstationer 
År 2022 planeras en väg till pumpstationerna, vägen byggs år 2023.  
 
Fjärravläsning av tryckökningsstationer  
Fjärravläsningssystem för vattenintag och tryckökningsstationer för att reagera snabbare på 
vattenläckage och minska besök på plats.  
 
Läckvattensreparationer 

Läckvattensreparationerna fortsätts under hela planperioden. 
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6. FINANSIERING  
 

Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare:   Kommundirektören  
 
Skatteintäkter 
 
Enligt uppskattning beräknas skatteintäkterna under hela planeringsperioden med 
kommunskatteprocenten 21,5%. 
Fastighetsskatterna har förhöjts med 0,1 %-enheter från år 2020 till år 2021. 
 
 
 

Skatteintäkter BS 2019 BU 2020 
 

BU 2021 EP 2022 EP 2023 

Inkomstskatt 7 677 320 
 

7 420 000  7 833 000 7 800 000 7 930 000 

Fastighetsskatt 561 237 535 000 630 000 630 000 630 000 

Samfundsskatt 601 146 449 000 635 000 620 000 620 000 

Totalt 8 839 702 8 404 000 9 098 000 9 050 000 9 180 000 

      

Skatteintäkter 
€/invånare 

3 392 3 225 3 491 3 473 3 523 

Invånare 
31.12.2019 

2 606     

Invånarprognos 
Statistikcentralen 

 2 606 2 579 2 556       2 534 

 
 
 
Statsandelar 

Statsandelarna beräknas utgående ur finansministeriets förhandsinformation. 
 

Statsandelar BS 2019 BU 2020 
 

BU 2021 EP 2022 EP 2023 

€/år 7 226 374 7 609 403 7 920 000 8 000 000 8 000 000 

Statsandelar 
€/invånare 

2 773 2 920 3 039 3 070  3 070 
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Finansiella intäkter och kostnader 
 
Finansiella intäkternas poster under år 2021 är dividendavkastningen från Kymmenedalens El Ab på 
828 000 euro samt ränta på grundkapital från samkommunen HNS på 26 300 euro. Finansiella 
kostnaderna innehåller ränteutgifter på ca. 50 000 euro för lån från utomstående samt kostnader för 
räntebärande derivat på 4500 euros årsnivå. 
 
 

Finansiella 
intäkter och 
kostnader 

BS 2019 BU 2020 
 

BU 2021 EP 2022 EP 2023 

Finansiella 
intäkter 

860 670 960 973 858 300 828 000 828 000 

Finansiella 
utgifter 

-38 550 -74 000 -54 500 -45 000 -45 000 

Netto 822 120 886 973 803 800 783 000 783 000 

 
 

Ändringar i långfristiga och kortfristiga lån 

 
Budgeten innehåller inga nya långfristiga lån år 2021–2023. De långfristiga lånen finansierar 

investeringar. Minskningar är återbetalningar på lån. För kortfristig finansiering, Kommuncertifikatet, 

finns det inga uppskattade förändringar. 

 

Ändringar i 
långfristiga och 
kortfristiga lån 

BS 2019 BU 2020 
 

BU 2021 EP 2022 EP 2023 

Ökningar 1 000 000 0 0 0 0 

Minskingar -402 054 -402 000 -402 000 -402 000 -402 000 

Ändringar i 
netto 

597 946 -402 000 -402 000 -402 000 -402 000 

Lånebestånd 
€/invånare 

3 053 2 899 2 773 2 641  2 505 

 
 
Finansiering totalt 
 

FINANSIERING 
TOTALT 

BS 2019 BU 2020 
 

BU 2021 EP 2022 EP 2023 

Finansiella intäkter 16 926 746 16 974 376 17 876 300 17 878 000 18 008 000 

Minskiningar -622 151 -676 900 -623 500 -625 000 -625 000 

Ändringar i netto 16 304 595 16 297 476 17 252 800 17 253 000 17 383 000 
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Avskrivningar 

Avskrivningar har uppskattats enligt den nuvarande avskrivningsplanen för anläggningstillgångar och 

investeringsplanen för räkenskapsåren. 

 

Avskrivningar BS 2019 BU 2020 
 

BU 2021 EP 2022 EP 2023 

Kommunen 
(förutom 
Vattentjänst 
verket) 

-435 079 -452 300 -417 650 -428 000 -428 000 

Vattentjänstverket -148 522 -150 600 -151 350 -152 000 -152 000 

Totalt -583 601 -602 900 -569 000 -580 000 -580 000 
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7. Lappträsk Värme Ab Budget 2021 
 

LAPPTRÄSK VÄRME AB:S BUDGET 2021  

Det finns inga investeringar i sikte 2021. 

Som det framgår av styrkortet kommer förunderhållssystemet att implementeras 

fullständigt 2021 om vintertiderna är i linje med standard. Det kräver små ekonomiska 

insatser. 

Det har inte skett och det håller inte på att ske några nämnvärda förändringar i 

driftsmiljön, förutom väderutvecklingen. 

Hittills har priset på träflis varit ganska stabilt på längre sikt. Vi antar att det kommer att 

vara stabilt också 2021. 

Vi deltar i projektet Livskraft från biogas som finansiär och användare av slutresultatet. 

Utredning om kolfotavtryck pågår.  

Intäkterna har beräknats på ett sådant sätt att kända förändringar har beaktats, t.ex. 

ARDA: s nya fastigheter, som kommer att vara ett nettotillskott till den tidigare.  

Dessutom beräknas värmebehovet 2021 vara cirka 1% högre än 2019, dvs. cirka 89% av 

standardåret. Den verkliga situationen återstår att se. 

Ersättningen som ska betalas till producerad LEO 40 € / MWh (beräknat i intervallet 

39,50… 40,70 € / MWh producerad) är också en uppskattning som kan förändras när 

priset på träflis förändras. Den verkliga situationen återstår att se. 

Posten Löner och avgifter har korrigerats för att återspegla verkligheten (= förändrat 

PR: s lätta entreprenörskap till lön med tillhörande kostnader), inkluderar en liknande 

andel av mindre avgifter som realiserades 2019 och dessutom cirka 1000 euro mindre i 

avgifter. Denna andel kan användas till att balansera budgeten.  

När det gäller el kan den negativa förändringen förklaras av det nya, billigare elavtalet 

med KSOY och det fulla utnyttjandet av solenergi. 

Andra kostnader inkluderar byte av distriktstermometrar, vilket är bra att göra årligen 

för att hålla mätarna i rimligt skick och inga större ersättningskostnader kommer att 

göras under något år. Detta kan delvis användas för att balansera budgeten. 

Räkenskapsperiodens resultat är inte särskilt stort, men tillräckligt på ett sådant sätt att 

det är möjligt att uppnå ett positivt resultat med balanseringen, såvida inte vintern är 

mycket varmare än uppskattat och priset för flis inte börjar stiga kraftigt. 
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Budget (BU) för år 2021 BU 2021 Utf. 2019

Intäkter :

Basavgiftert €

Utbildningscentralen 8 180

Kapellby 59 330

Porlom 16 870

Totalt 84 380 78 179,36 

Bruksavgifter € 66,77 €/MWh

Utbildningscentralen 1401 MWh 94 000

Kapellby 4753 MWh 317 000

Porlom 1680 MWh 112 000

Totalt 7834 523 000 505 523,55 

Försäljning av värme totalt 607 380 582 707,51 

Övriga intäkter 0 0,01 

Ränteintäkter 250 58,12 

INTÄKTER TOTALT 607 630 582 765,64 

Driftsutgifter 

Ersättningar till LEO 39,50 40,70

Ersättningar till LEO i budgeten 40,5

Utbildningscentralen 1 444,00 MWh 58 000

Kapellby 5 463,00 MWh 221 000

Porlom 1 826,00 MWh 74 000

Totalt 8 733,00 MWh 353 000 331 989,93 

Löner och arvoden 16350 16 346,09 

El 12 960 15 342,48 

Vatten och avlopp 1 150 1 173,38 

Försäkringar, ej fastighetsförs. 5 650 5 620,87 

Avfallshanteringar 550 539,50 

Skötsel av fastigheter och utomhusområden 3 550 3 521,75 

Övr. Utgifter inom affärsverksamheten 34 600 34 593,49 

Övriga utgifter (-för.) 23 500 20 322,95 

Driftsutgifter totalt 434 960 413 839,63 

Låneräntor 19 650 19 640,30 

Avskrivningar 129 500 129 494,91 

UTGIFTER TOTALT 600 460 579 320,93

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 7 170 3 444,71

Övriga utgifter inneh. reparationer, olja, små inköp, utrustning mm.

Övriga utgifter inom affärsverksamheten inneh. Köpta tjänster, bokföring
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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. 
 
Förebyggande underhåll 
införs också på 
anläggningarna i Ingermansby 
och Porlom: 

• underhållsplaner görs 
upp och införs vid alla 
anläggningar (i detta nu i 
bruk endast i Kyrkbyns 
anläggning) 

 
Användning av aska 
 

• Askanalysen har gjorts 
sedan årets början. 

• En utredning kommer 
att beställas om 
användningen av askan 

 
Utredning om kolfotavtryck 
 

• En utredning om 
kolfotavtrycket i 
anläggningarna pågår. En 
preliminär undersökning 
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: 8 700 MWh 

• försäljning av värme:  
o försäljning: 7 800 MWh 
o distributionens 

verkningsgrad: 90 % 

• 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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8. Fastighets Ab Labyrintens Budget 2021 

FASTIGHETS AB LABYRINTEN  
 

Verksamhetsidé:  Bolagets affärsområde är att äga och förvalta fastigheter samt de bostads-, 

affärs- eller industribyggnader som finns på dem i Lappträsk, i syfte att ta 

hand om byggande, ägande och uthyrning av lägenheter, affärs- och 

industrilokaler i kommunen samt sälja värmeenergi från den egna 

värmecentralen till egna och tredjeparters fastigheter. Bolaget kan äga aktier 

som ger det rätt att förvalta bostäder, affärs- och industrilokaler. 

Budget: 

 BS 2019 BU 2020 
 

BU 2021   

Omsättning 1 009 817 
 

    907 850      917 613   

Utgifter inom 
affärsverksamheten 

     850 109     673 181 
 

     613 147   

Låneamorteringar      306 503     285 000 
 

     239 193   

Avskrivningar        57 476 202 157 292 000   

Finansiella kostnader 33 622 28 500 
 

30 000   

Köpeskulder 346 549 0 
 

0   

Räkenskapsperiodens 
resultat 

3 970 512 
 

315   

Lånebelopp vid slutet 
av året 

4 167 126 3 623 700    3 062 303   

 

Verksamhetsmiljön och förändringarna i den  

Som ett resultat av förra årets försäljning börjar byggnadsbeståndet vara på en rimlig nivå. 
Antalet lägenheter motsvarar efterfrågan ganska bra. 
 

 
Förändringar i servicenätet och serviceproduktionen 
 

Det finns inga planerade ändringar i servicenätet. Det finns 144 st. lägenheter att hyra. 
Förutom bostäder hyr Labyrinten ut utrymmena där hälsogården finns i Fastighets Ab 
Lapinjärven Säästölä till Lovisa stad. 

 

Projekt 

Inga planerade projekt. Arbetet med att reparera byggnadsbeståndet fortsätter, om än 

med en mycket mindre summa än under de tre föregående åren. 
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FASTIGHETS AB LABYRINTEN BUDGET 2021

BS 2021 BU 2020 BU 2019 BS 2019

FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER

Hyresintäkter 902 585 €              878 647 €              945 610 €              960 402 €              

Bilplatser 5 400 €                  5 400 €                  4 680 €                  4 580 €                  

Vattenavgifter 50 400 €                48 000 €                48 000 €                43 386 €                

Bastuavgifter och övr. 960 €                     960 €                     1 560 €                  1 450 €                  

Avdragbar moms 25 383 €                25 157 €                41 662 €                43 731 €                

Försäljningsintäkter totalt 933 962 €              907 850 €              958 188 €              966 087 €              

AFFÄRSVERKSAMHETENS UTGIFTER

Personalkostnader

Löner och arvoden 4 500 €                  3 500 €                  3 000 €                  17 671 €                

Personalbikostnader -  €                      - -  €                      -  €                      

4 500 €                  3 500 €                  3 000 €                  17 671 €                

Avskrivningar och värdesänkningar 292 000 €              202 157 €              269 197 €              57 341 €                

Avskrivningar 292 000 €              202 157 €              269 197 €              57 341 €                

Övriga utgifter inom affärsverksamheten
Fastighetsutgifter

Förvaltning 61 488 €                63 580 €                65 180 €                92 745 €                

Drift och underhåll 65 916 €                75 400 €                82 260 €                71 338 €                

Skötsel av utomhusområden 19 500 €                21 000 €                16 000 €                37 753 €                

Värme 137 074 €              141 347 €              157 666 €              166 949 €              

Vatten och avlopp 55 271 €                51 200 €                54 000 €                60 529 €                

El och gas 19 500 €                23 500 €                25 500 €                27 879 €                

Avfallshantering 23 748 €                27 000 €                30 794 €                34 438 €                

Olycksfallsförsäkringar 12 150 €                12 150 €                12 150 €                13 592 €                

Säästölä vederlag 46 500 €                53 304 €                30 600 €                55 930 €                

Fastighetsskatt 19 500 €                19 500 €                20 000 €                19 619 €                

Reparationer 150 000 €              250 000 €              150 000 €              950 768 €              

Aktiveringar -  €                      61 000 €-                -  €                      656 166 €-              

Övriga driftsutgifter 2 000 €                  2 000 €                  2 000 €                  100 €                     

Avdragbar moms 9 000 €-                  10 800 €-                7 000 €-                  26 110 €-                

Kreditförluster 5 000 €                  5 000 €                  3 000 €                  4 119 €                  

608 647 €              673 181 €              642 150 €              853 483 €              

AFFÄRSVINST/-FÖRLUST 28 815 €                29 012 €                43 841 €                37 592 €                

FINANSIERINGSINTÄKTER OCH UTGIFTER

Övriga ränte- och finansieringsintäkter 1 500 €                  1 500 €                  1 500 €                  1 000 €                  

Ränteutgifter och övriga finansieringsutgifter 30 000 €                30 000 €                45 000 €                34 622 €                

28 500 €-                28 500 €-                43 500 €-                33 622 €-                

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST 315 €                     512 €                     341 €                     3 970 €                  
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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 / 
 
 
Planen på lång sikt / 
 
 
 
Antalet tomma bostäder / 
 
 
Antalet anbudsbegäranden och 
köpta tjänster i relation till 
anbud av lokala / 

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 / 
 
 
Information / 
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9. Fastighets Ab Lilleputs Budget 2021 
 

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ LAPINJÄRVEN LILLIPUTTI – 

FASTIGHETSAKTIEBOLAG LAPPTRÄSKS LILLPUT   

 

Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare: 
Fastighets Ab Lappträsk Lilleputt är ett fastighetsbolag som ägs av 
Lappträsk kommun. 

 
Uppgiftsområden och resultatenheter 

Som företagets verksamhet är att äga eller förvalta fastigheter med 
hyresavtalsrätt. 
 

 Fastighets Av Lappträsk Lilleputt har uppfyllt alla sina skyldigheter 
gentemot ägaren och tagit hänsyn till huvudhyresgästens specialbehov så 
ekonomiskt och effektivt som möjligt med egen personal och privata 
samarbetspartners. 

  
Verksamhetsidè:  Företaget följer gott förvaltningssätt och observerar inom 

fastighetstjänsterna fastighetsanvändares och ägares specialbehov.  
 
Branschens budget på bindande nivå gentemot fullmäktige 
 
 

 BS 2019 BU 2020 
 

BU 2021 EP 2022 EP 2023 

Intäkter från vederlag 
(Moms 0 %) 

633 579     444 374     362 682   

Utgifter från 
affärsverksamheten 

     382 880     288 972     299 930   

Låneamorteringar      322 000     367 347      367 347   

Avskrivningar          0 130 000 260 000   

Räntekostnader 26 346 25 402 23 418   

Räkenskapsperiodens 
resultat 

-1404 0 0   

Lånebestånd 31.12. 4 704 081,5 4 336 734,5 3 969 387,5   

 
 
 
Verksamhet och anslag per resultatområde  
 
De viktigaste sakerna med verksamhetsplanen och anslagen samt prioriteringarna för BU-året.  
Obs. resultatkortet är ännu skilt  
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Civiltjänstområde 
På civiltjänstområdet utförs små underhållsreparationer t.es. fasader samt utveckling av 
områdets säkerhet i samarbete med Keha-keskus och Senaattikiinteistöt Oy.  

 
Buss-stationen 
 på fastigheten utförs små underhållsreparationer. 
 
 
Personalplan 2020 - 2022  
 
Ordinarie personal 
 

 BU 2019 BU 2020 EP 2021 EP 2022 

Verkställande 
direktör 

1 1 1 - 

Fastighetsskötare  1.63 1.63 1.63 - 

Uppgiftsområden och resultatenheter 
Företagets verksamhet är att äga eller förvalta fastigheter med hyresavtalsrätt, 407-407-1-
94 ja 407-405-4-7 samt äga och bygga byggnader på fastigheterna. 

Verksamhetsidé 
Försäkra fastighetsaktiebolagets förvaltning och fastighetsskötselns tjänster så kvalitativt 
och kostnadseffektivt som möjligt genom att använda egen personal och privata 
entreprenörer åt ägaren, Lappträsk kommun.  
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FASTIGHETS AB LILLEPUT BUDGET 2021

BS 2019 BU 2020 BU 2021

FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER

Skötselvederlag 386 224 € 516 300 € 356 628 €

Finansieringsvederlag (intäktförd andel) 77 414 € 31 499 € 351 439 €

Hyror 113 396 €   

Övriga intäkter 4 727 €       6 000 €       

Moms att betala -173 939 € -103 424 € -130 718 €

Försäljningsintäkter totalt 407 822 €   444 374 €   583 348 €   

Finansieringsvederlag (fonderad del) 322 000 € 367 347 € 107 347 €

Totalt att betala 729 822 €   811 721 €   690 695 €   

Fondering 322 000 €

Personalkostnader

Löner och arvoden 71 697 €     56 400 €     71 700 €     

71 697 €     56 400 €     71 700 €     

Avskrivningar och värdesänkningar -  €           130 000 €   260 000 €   

Avskrivningar -  €           130 000 €   260 000 €   

Övriga utgifter inom affärsverksamheten

Fastighetsutgifter

Förvaltning 88 946 €     53 040 €     54 070 €     

Drift och underhåll 31 116 €     28 600 €     33 500 €     

Värme 107 994 €   87 279 €     87 279 €     

Vatten och avlopp -  €           -  €           -  €           

El och gas 1 130 €       900 €          1 200 €       

Avfallshantering 11 789 €     14 000 €     12 500 €     

Olycksfallsförsäkringar 3 486 €       4 000 €       4 000 €       

Tomthyror + andra hyror 109 387 €   12 000 €     12 000 €     

Fastighetsskatt -  €           27 530 €     22 000 €     

Reparationer 248 880 €   52 715 €     49 454 €     

Avdragbar moms 291 545 €-   47 492 €-     47 773 €-     

311 183 €   232 572 €   228 230 €   

AFFÄRSVINST/-FÖRLUST

24 942 €     25 402 €     23 418 €     

FINANSIERINGSINTÄKTER OCH UTGIFTER

Övriga ränte- och finansieringsintäkter 1 087 €-       -  €           -  €           

Ränteutgifter och övriga finansieringsutgifter 25 259 €     25 402 €     23 418 €     

26 346 €-     25 402 €-     23 418 €-     

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST

-1 404 € 0 € 0 €
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STYRKORT, Fastighets Ab Lappträsks Lilleput 

KRITISK  
FRAMGÅNGSFAKTOR  

MÅLSÄTTNINGAR ÅTGÄRDER MÄTARE/  
UTFALL 

LIVSCYKELSTJÄNSTER 
– Vi är med i livets alla faser 

Möjliggör bastjänster av god kvalitet 
 
Stöder som bolag en smidig 
verksamhetskultur i en självständig 
kommun 
 

At höja nivån på 
fastighetsunderhållet och 
servicenivån ytterligare 
 
Att följa upp kvaliteten av 
köpta tjänster 

Informerar interna kunder om 
hur man gör servicebegäran 
och ordnar vid behov 
utbildning i att använda 
systemet 

Uppföljer utfallet 
 
Uppföljer och utvecklar 
fastighetsunderhållet samt 
samarbete med användarna på 
veckomöten. 
Utvecklar servicehelheten på 
fastighetsmöten mellan 
användare, hyresgäster och 
bolaget. 

LIVSKRAFTSTJÄNSTER  
– Vi förstärker livskraften i vårt område 

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

Vi erbjuder användarna ett 
trivsamt och rent område. 
 

Vi satsar på att förebygga 
skräpning och vandalism 
(snabb reaktion).  
 
Bekämpning av invasiva arter. 
 
 
 

Uppföljer och utvecklar på 
veckomöten förebyggande av 
skräpning och vandalism 
tillsammans med användarna.  
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10. Fastighets Ab Taitotalos Budget 2021 
 

FASTIGHETS AB PORLAMMIN TAITOTALO    
 

 

Uppgifter och resultatområden  

 Till bolagets verksamhet hör att äga, hyra och förvalta fastigheter, bygga 

byggnader på den och uthyra fastigheter och byggnader. 

  

Branschens budget på bindande nivå gentemot fullmäktige 
 

 BS 2019 BU 2020 
 

BU 2021   

Omsättning 48 660 47 400 45 000   

Utgifter 35 556 34 800 32 400   

Avskrivningar 12 542 12 600 12 600   

Resultat 562 0 0   

 

 

Verksamhetsmiljö och dess förändringar  

Driftsmiljön förblir densamma, inga förändringar. Den enda hyresgästen i Taitotalo är Lappträsk 
kommun, som också fungerar som huvudanvändaren av lokalerna. Lappträsk kommun hyr ut lokalerna 
till medborgarinstitutet och övriga föreningar och användare, men bolaget har ingen information om 
dessa aktörer. 
 
 
Ändringar i servicenätet och serviceproduktionen 
 
Man är inte medveten om några ändringar i servicenätet.  
 

Projekt 

Inga pågående projekt eller projekt som håller på att påbörjas.  
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Fastighets Ab Taitotalos Budget 2021 

 

 

 

 

 

BU 2021 BU 2020 BS 2019

FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER

Hyresintäkter 52 776 €                  55752,00 60338,00

Avdrag för mervärdesskatt 7 776 €                    8352,00 11678,00

Försäljningsintäkter totalt 45 000 €                  47 400 €         48 660 €       

UTGIFTER FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

Personalkostnader

Mötesarvoden 500 €                       500 0

500 €                       500 €              -  €            

Avskrivningar och värdesänkningar 12 600 €                  12 600 12 542

Avskrivningar 12 600 €                  12 600 €         12 542 €       

Övriga utgifter för affärsverksamheten

Fastighetsutgifter

Förvaltning 5 814 €                    6 464 5 366

Drift och underhåll 1 000 €                    500 2 177

Skötsel av utomhusområden 400 €                       400 0
Värme 14 156 €                  16 493 20 854

Vatten och avlopp 700 €                       700 790

El och gas 11 000 €                  10 300 11 573

Avfallshantering 930 €                       1 020 863

Olycksfallsförsäkring 1 350 €                    1 180 1 349

Fastighetsskatt 500 €                       500 0

Reparationer 2 666 €                    3 476 743

Övriga underhållskostnader 500 €                       1 000 1

Avdrag för mervärdesskatt 7 116 €-                    -7 733 -8 160

Kreditförluster -  €                       -  €               -  €            

31 900 €                  34 300 €         35 556 €       

AFFÄRSVINST/-FÖRLUST 0 €-                           -  €               562 €            

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Övriga ränte- och finansiella intäkter -  €                       -  €               -  €            

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -  €                       -  €               -  €            

-  €                       -  €               -  €            

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST 0 €-                           -  €               562 €            
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STYRKORT, Fastighets Ab Taitotalo 

 

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 

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

Regelbundet underhåll av 
utrymmena. 
 
 
Omsorgsfull uppföljning av 
ekonomin. 
 

Feedback från användarna. / 
 
 
Bolagets resultat. / 

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 när man 
kontaktar oss.  
 

Lokalernas användare har våra 
kontaktuppgifter.  
 

Vi tar snabbt hand om 
underhållsbegäranden o.d. / 
 

 


