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1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIPLANEN 
 

1.1 Kommundirektörens översikt 
 

Beredningen av budgeten för 2023 har skett i en utmanande och oförutsägbar verksamhetsmiljö. De stora 

administrativa förändringarna och effekterna av det pågående kriget i Ukraina på bland annat ekonomin 

och energiförsörjningen samt på invandringen skapar stor osäkerhet om ekonomin under det kommande 

året. Trots den utmanande verksamhetsmiljön är målet att ha en budget som utvecklar verksamheten och 

tryggar tjänsterna och som också är ekonomiskt ansvarsfull. 

Från och med 1.1.2023 överförs anordnandet av social- och hälsovårdstjänster från kommunerna till 

välfärdsområden när den s.k. sote-reformen träder i kraft. I fortsättningen ligger ansvaret för ordnandet av 

social- och hälsovårdstjänster hos Östra Nylands välfärdsområde. I fortsättningen kommer kommunen att 

ha ett nära samarbete med välfärdsområdet i Östra Nyland för att stödja invånarnas välbefinnande.  

Beredningen av kommunens budget inleddes redan i juni, då fullmäktige höll ett budgetseminarium och 

kommunstyrelsen gav anvisningar för beredningen av budgeten och en budgetram. Kommunstyrelsen 

justerade budgetramen i september. Förvaltningsgrenarna behandlade sedan budgeten för sin del. 

Kommunstyrelsen behandlade budgeten i månadsskiftet oktober och november och lämnade ett förslag till 

nästa års budget till fullmäktige i slutet av november. Fullmäktige godkänner budgeten vid sitt möte i 

december.  

I och med social- och hälsovårdsreformen minskar anslagen för kommunens driftsekonomi betydligt och 

kommunalskattesatsen sänks till 8,86 procent nästa år. Fastighetsskattesatserna förblir oförändrade. 

Budgeten har utarbetats med ett litet överskott. Nästa års investeringar uppgår till cirka två miljoner euro 

och en miljon euro reserveras för investeringen i avloppsreningsverket i Kapellby.  

Utvecklingen av kommunens livskraft fortsätter på flera fronter. Det näringspolitiska programmet för 

2023-2026 väntas godkännas av kommunstyrelsen i december. I programmet beskrivs de viktigaste målen 

och åtgärderna för kommunens ekonomiska verksamhet för de närmaste åren. Detaljplaneringen av 

Husulabacken framskrider och en idétävling för utvecklingen av centrum och strandområden öppnas på 

basis av det tävlingsprogram som kommunstyrelsen godkände i september.  

Jag vill tacka hela personalen och kommunens förtroendevalda för deras goda budgetberedning och önskar 

fullmäktige en ansvarig budgetbehandling! 

Jarkko Sorvanto 

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 2021-2025 vid sitt 

sammanträde 26.5.2021 § 18.  

 

Den nya strategin utvecklades med hjälp av en delaktighet och workshops, med hänsyn till framtida 

megatrender och trender, kommunens nuvarande tillstånd, hot och möjligheter. I takt med att 

arbetet fortskred blev viljan att fortsätta utvecklingen av en människoorienterad kommun och att 

föra in den människoorienterade kommunens verksamhetsmodell djupare in i organisationen och 

hela samhället allt starkare. Som rubrik för strategin valdes Människoorienterade Lappträsk. 

Strategin är en stark modell för den framtida kommunen, som kommer att fortsätta att betjäna 

invånarna på ett behovsinriktat och högkvalitativt sätt också efter social- och hälsovårdsreformen.  

Lappträsk kommuns uppdrag är fortfarande att vara den första människoorienterade kommunen i 

Finland, att vara en föregångskommun som djärvt arbetar i nätverk och möjliggör verksamheten 

för kommunens invånare, företag och föreningar. 

 

Huvudpunkterna i Lappträsk kommunstrategi åren 2021–2025: 

• Kompetens, förmåga och kultur för hjärtat 

• Känn och upplev södra Finlands Lappland 

• Livskraft och utrymme för företag att växa 

• Vi informerar och upprepar 

• Vi är föregångare 

• Långsiktig ekonomisk styrning är en investering för framtiden 

• Vi dukar bordet för ett gott liv 

• Lappträsk är en glad och levande kommun 

• Vi bryr oss  

• Vi värdesätter vår personal 

• Hållbar utveckling och vacker landsbygd 

• Hälsa och säkerhet för alla 
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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. 

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.  

Utvärderingsförfarandet i fråga om kommuner som har en speciellt svår ekonomisk ställning är i 
kraft 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. Gränsvärdena för nyckeltalen räknas ut 
årligen utgående från de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen och Statskontoret 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. 
 

Förnyade kriskommunkriterier: 

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.  

 

Ett utvärderingsförande enligt 118 § i kommunallagen kan inledas: 
-om kommunen inte har täckt underskottet i kommunens balansräkning inom den tidsfrist som 
anges i 110 § 3 mom.  Om orsaken beror på corona kan kommunen ansöka om en förlängning med 2 år/en 
tillfällig lagändring är i kraft till och med den 31.12.2025. 
 
-om underskottet i kommunens senaste koncernbokslut är minst 1 000 euro per invånare och året 
innan minst 500 euro per invånare 

eller 
-om de ekonomiska nyckeltal för ekonomin som beskriver tillräckligheten eller soliditeten i 
finansieringen två år i följd har uppfyllt alla fyra följande gränsvärden 
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1) förhållandet mellan årsbidraget och avskrivningarna i kommunens koncernresultaträkning är 

under 80 procent 

 

2) kommunens inkomstskattesats är minst 2,0 procentenheter högre än den vägda genomsnittliga 

inkomstskattesatsen för alla kommuner; 

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; 

4) koncernbokslutets kalkylmässiga låneskötselbidrag är under 0,8. 

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 utvärderingsförfarande har inletts i Lappträsk kommun hösten 2020. I kommunen utarbetades 
ett balanseringsprogram som godkändes av kommunfullmäktige och presenterades för 
utvärderingsgruppen. Som ett resultat av utvärderingsprocessen har utvärderingsgruppen kommit 
fram till att Lappträsk kan fortsätta som en självständig kommun. Balanseringsprogrammet ingår i 
utvärderingsgruppens slutrapport och de långsiktiga åtgärderna och måltalen för de kommande 
åren måste ingå i de ekonomiska planer som skall utarbetas. 

Redan i bokslutet för 2020 uppfylldes kriskommunkriteriet inte längre. Det ekonomiska 
balanseringsprogrammet har följts under åren 2021–2022. På grund av höjningen av skattesatserna 
och delförsäljningen av Kymmenedalens El Ab:s aktier har koncernunderskottet eliminerats från  
bokslutet för år 2021. 

1.4 Kommunalekonomins utveckling1 samt den allmänna ekonomiska 
situationen 

 

Social- och hälsovårdens och räddningsväsendets uppgifter överförs till välfärdsområdena och 

finansieringen som motsvarar dem till staten 2023. Kommunernas inkomster och utgifter halveras nästan 

som följd av reformen. I och med social- och hälsovårdsreformen överförs ansvaret för de 

svårförutsägbara och snabbt växande social- och hälsovårdsutgifterna till välfärdsområdena. Inom 

kommunalförvaltningens (lokalförvaltningen utan välfärdsområdena) uppgifter efter reformen läggs 

tyngden alltmer på småbarnspedagogik och utbildning, där det sammanlagda servicebehovet sjunker till 

följd av att nativiteten sjönk under hela 2010-talet. I utvecklingsprognosen har det minskade 

servicebehovet på sedvanligt sätt mjukats upp något, eftersom möjligheten att anpassa skolnätet är 

 
1 Källa: Finansministeriets publikationer 2022:59  19.9.2022 - Hösten 2022 Ekonomisk översikt/Lokalförvaltning 
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begränsat i mindre kommuner. Antalet barn inom småbarnspedagogiken påverkas också av deltagandet, 

som har ökat de senaste åren.  

Förutom social- och hälsovårdsreformen infaller också regeringsperiodens slut under 2023. Många av 

regeringens tidsbundna åtgärder upphör och från den kommunala ekonomin försvinner till exempel 

understöd på grund av covid-19 samt projekt för kvalitet och jämlikhet i småbarnspedagogiken, den 

grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. 

Till välfärdsområdena överförs investeringar från den kommunala ekonomin till ett värde av 

uppskattningsvis 1,2 miljarder euro. Investeringstrycket inom den kommunala ekonomin förblir betydande 

bland annat på grund av byggnadsbeståndets ålder och befolkningens migration. Dessutom kräver 

åtgärderna för att bekämpa klimatförändringar och förbereda sig på konsekvenser av klimatförändringar att 

kommunerna inför nya metoder och gör investeringar i bland annat den gröna omställningen. Det är dock 

möjligt att investeringarna skjuts framåt till de kommande åren på grund av de osäkra ekonomiska 

utsikterna, flaskhalsarna i resurserna och de ökande kostnaderna.  

Kommunalförvaltningens underskott uppskattas kvarstå på cirka 0,4 procent i förhållande till BNP 2023. I 

kalkylen över utgiftstrycket uppvisar kommunalförvaltningen ett underskott på över en miljard euro. 

Ökningen av konsumtionsutgifter 2022 beror på ökat servicebehov, men också på avvecklingen av vård- 

och serviceskulden och utvidgningen av kommunernas uppgifter i enlighet med regeringsprogrammet, 

vilket ökar kostnaderna årligen. Extra utgifter orsakas också av invandringen av personer som flyr undan 

kriget i Ukraina, och regeringen har förbundit sig att ersätta kommunernas kostnader till exempel för 

undervisning och integration. 

Den strukturella obalansen i kommunalförvaltningens utgifter och inkomster ökar den nominella skulden 

fram till 2023. Som följd av social- och hälsovårdsreformen överförs en skuld på cirka 5,1 miljarder euro 

till välfärdsområdena 2023. I kalkylen över utgiftstrycket uppvisar kommunalförvaltningen ett underskott 

på över en miljard euro också efter social- och hälsovårds-reformen 2023. Även om det utgiftstryck som 

beror på befolkningens åldrande lättar efter social- och hälsovårdsreformen, är inkomsterna och utgifterna 

fortfarande i obalans,  och den ökar något. Under granskningsperioden ökar kommunalförvaltningens 

underskott till 0,6 procent i förhållande till BNP 2026. Det att ökningen av underskottet jämnas ut visar sig 

dock så att ökningen av skuldkvoten bromsas upp jämfört med den genomsnittliga ökningstakten under 

det senaste årtiondet. 

 

1.4.1 Verksamhetsmiljö samt den ekonomiska utvecklingen i det egna området 
 

Sysselsättningsläget har förbättrats under 2022. Enligt Nylands sysselsättningsundersökning för september 

minskade det totala antalet arbetslösa med drygt 16 000 personer jämfört med året innan. I slutet av år 

2021 var det relativa arbetslöshetstalet i Nyland i genomsnitt 10,4 procent och i slutet av september 2022 

var motsvarande siffra 9,1 procent.  

I september 2022 minskade antalet arbetslösa relativt sett mest i Lappträsk (-34,2 %) jämfört med 

september 2021. Det relativa arbetslöshetstalet i Lappträsk var 11,0 procent i slutet av 2021 och nu 8,4 

procent i slutet av september, vilket innebär 98 arbetslösa arbetssökande. Utmaningen är att få 

långtidsarbetslösa i arbete, gruppens andel av de arbetslösa är betydande. 

Lappträsk hade 2 580 invånare i slutet av år 2021. Enligt Statistikcentralens preliminära befolkningsstatistik 

hade Lappträsk 2 544 invånare i slutet av september 2022. Det innebär att vår befolkning enligt statistiken 

minskar snabbare än Statistikcentralens befolkningsprognos för åren 2021–2040. Ungefär hälften av 

befolkningsförändringen förklaras av naturlig utgång. Åtgärder för att behålla invånare och flytta till 

kommunen bör satsas på. 
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2. GRUNDERNA FÖR UPPGÖRANDET AV BUDGET OCH EKONOMIPLAN 
SAMT RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS 

 
2.1 Budgetens uppbyggnad, bindande verkan och jämförbarhet 

 
I driftsekonomidelen följer organisationens indelning resultatenheter så att varje nämnd/sektion har 

sitt eget resultatområde, dock så att revisionsnämnden och centralvalnämnden hör till 

koncernförvaltningen. 

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. 

Som jämförande uppgifter används 2021 års bokslutsuppgifter och budgeten för år 2022, i 

budgetuppgifterna har beaktats den ursprungliga budgeten jämte godkända tilläggsanslag.   

Den budget för 2023 som nu utarbetats i Lappträsk innehåller anpassningsåtgärder inom olika sektorer 

i enlighet med det ekonomiska balanseringsprogrammet. Å andra sidan har den världspolitiska 

situationen medfört omfattande prisökningar, med resultatet att kostnaderna har stigit avsevärt. För att 

budgeten ska vara realistisk har det varit nödvändigt att höja kostnadsnivån i alla branscher, kända 

förändringar i branscher har också beaktats vid utarbetandet av budgeten. Dessutom kommer 

överföringen av social- och hälsovårds- och räddningsväsendet till välfärdsområdena från och med 

1.1.2023 att medföra förändringar inte bara för sektorerna utan också för kommunens finansieringsbas; 

Skatteinkomsterna och statsandelarna minskar med cirka 45 respektive 70 procent. Enskilda betydande 

finansiella balanseringsåtgärder ingår i uppgifterna för år 2021, såsom vinsten vid försäljning av aktier 

på cirka 3 miljoner euro. Realisationsvinsten från försäljningen av Tallmogården-byggnaden, cirka 300 

000 euro, ingår också i uppgifterna för år 2021. Dessa frågor gör det svårt att jämföra siffrorna mellan 

olika år, och de bör beaktas när man jämför siffrorna. 

Anslagsberäkningen presenterar som informativ information intäkter och utgifter för resultatområdet, 

externa och interna separat, samt avskrivningar och värdesänkningar. Interna posterna är 

beräkningsmässiga, beräknade med övervältringsbaserad kalkyl (i stort sett i enlighet med Aura-

handboken). 

 

2.1.1 Resultatområdesnivå 
I driftshushållningen med hänseende till fullmäktige är bildningsnivån netto (driftsmarginalen). Anslagen är 

externa poster.  

2.1.2 Resultatenhetsnivån 
Nämnderna fördelar med dispositionsplaner de resultatområdesanslag som beviljats av fullmäktige och de 

beräknade inkomsterna till resultatenhetsnivån. 

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

fullmäktige. 

2.1.4 Finansieringsdelen 
I finansdelen är skatteintäkterna, statsandelarna, finansieringsintäkterna och -kostnaderna samt ändringarna 

i lånen nettobindande. 
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2.1.5 Redovisningsskyldighet 
 

Huvudansvarsområde, 
Förvaltningsorgan 

Bransch,  
Branschdirektör 

Uppgiftsområde 

Koncernförvaltning 
Kommunstyrelsen 

Koncernförvaltning 
Kommundirektör 
 
Centralförvaltning 
Förvaltningsdirektör 
 

Koncernförvaltning 
Kommundirektör 
 
Centralförvaltning 
Förvaltningsdirektör 

Bildnings- och 
välfärdsväsende 
Bildnings- och 
välfärdsnämnd 

Bildningstjänster 
Bildnings- och 
välfärdsdirektör 

Förvaltningstjänster 
Bildnings- och 
välfärdsdirektör 
 
Undervisningstjänster och 
fostran   
Bildnings- och 
välfärdsdirektör 
 
Tjänster för 
småbarnspedagogik 
Bildnings- och 
välfärdsdirektör 
 
 
Biblioteks- och  
kulturtjänster 
Bildnings- och 
välfärdsdirektör 
 
Fritids- och idrottstjänster 
samt välfärdsarbete 
Bildnings- och 
välfärdsdirektör 
 
 

Tekniska tjänster  
Tekniska nämnden 

Tekniska tjänster  
Teknisk direktör 

Tekniska tjänster  
Teknisk direktör 
 

      

2.1.6 Funktionella målsättningar 
Bindande funktionella och övriga informativa målsättningar har presenterats per bransch i egna 

budgetdelar. (3.Driftsekonomi). 

Målsättning och mätning av mål eller indikatorer för målsättningen utvecklas under 2023 och tas med i 

budgetberedningen 2024. 
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2.2 Grunderna för beräkningen av ekonomiplanen 

 

2.2.1 Allmänt om budgeten för år 2023 

Fullmäktige sammanträdde vid ett budgetseminarium den 6.6.2022. Kommunstyrelsen angav på sitt 

sammanträde 13.6.2022 § 106 samt 19.9.2022 § 139 budgetdirektiv för år 2023 och ramar för 

förvaltningarna. Vid uppgörandet av ramen utgick man från budgeten för år 2022 och från bokslutet för år 

2021. Huvudvikten låg på uppgifterna för budgetåret 2022, på grund av prisökningarna orsakat av kriget i 

Ukraina.  

Social-, hälsovårds- och räddningsväsendet överförs till välfärdsområdena från och med 1.1.2023. Social- 

och hälsovårdstjänsterna i Lappträsk står för närvarande för ungefär hälften av budgeten, och när de 

överförs till välfärdsområdena överförs också en betydande del av statsandelarna och skatteintäkterna från 

kommunen. De slutliga uppgifterna om finansieringsbasen färdigställs först efter att välfärdsområdena har 

tagits i bruk under 2023 och realiseras som justeringar 2024–2025. Fram till dess kommer beräkningsdata 

och budgetdata att ligga till grund för beräkningarna. Enligt de preliminära uppgifterna har utgifterna för 

social- och hälsovården ökat drastiskt under år 2022 jämfört med budgetsiffrorna, vilket innebär att 

anpassningen av statsandelarna kan bli betydande 2024–2025. 

Sektorerna måste tas som utgångspunkt för bedömningen av driftsekonomiska utgifter på grundval av att 

budgetpropositionen är realistisk och att eventuella kostnadsökningar måste motiveras. I ramfasen 

beaktades en ökning av driftskostnaderna med 1,5%. 

På inkomstsidan skulle förvaltningarna se över alla poster och om möjligt höja taxor, avgifter och hyror 

med minst 1 % eller indexhöjningar samt nivåförhöjningar så att de avgifter och hyror som kommunen tar 

ut återspeglar kostnaderna. På inkomstsidan krävs en översyn av avgifter och taxor samt index- och 

nivåförhöjningar för budgetåret 2023.  

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. När det gäller projekt uppskattas i budgeten effekterna på 

driftsintäkterna och driftskostnader. 

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

ekonomiplanen. Investointitason enimmäismäärää ja aiempia priorisointia on jouduttu tarkistamaan 

uudelleen talousarvion valmistelun yhteydessä. Målet var att utarbeta en långsiktig investeringsplan så att 

lånestocken låg kvar på maximinivån 2 800 euro per invånare.  Investeringen i avloppsreningsverket under 

den ekonomiska planeringsperioden ökar lånebeloppet med cirka 3 miljoner euro. I budgetplanen för 

2023–2025 uppnås målet för lånebeloppet per invånare, lånebeloppet beräknas stiga till cirka 1 500 euro 

per invånare i slutet av planeringsperioden. Under planeringsperioden skulle också avskrivningsnivån vara 

realistisk, och årsbidraget skulle täcka avskrivningarna, detta uppfylls i ekonomiplanen.  
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2.2.2 Skatteintäkter 

Skattesatsen 2023 är 8,86. För 2023 fick kommunerna inte ändra skattesatsen, på grund av social- och 

hälsovårdsreformen är skattesatsen för alla kommuner skattesatsen för 2022 minus 12,64 procentenheter. 

5,2 miljoner euro har antecknats in i punkten för skatteintäkter i budgeten. Skatteintäkterna baserar sig på 

skatteprognosramen som utarbetats av Kommunförbundet för ekonomiplaneringsperioden, intäkterna har 

beräknats bli något under prognosen.  

Skatteintäkterna uppdelas år 2023 i kommunalskatter 3,9 milj. euro, samfundsskatter 610 000 euro samt i 

fastighetsskatter 690 000 euro. 

2.2.3 Statsandelar 

Statsandelen bygger på en uppskattning som Finansministeriet och Kommunförbundet gjort. Cirka 70 

procent av statsandelarna överförs till välfärdsområdena jämfört med 2022. Ett belopp på 2,6 miljoner 

euro har förts in i statsandelarna i budgeten. I siffran ingår också undervisnings- och kulturministeriets 

andel som är negativ för Lappträsk. Staten fattar besluten om statsandelarna för år 2023 under slutet av 

december 2022.  

2.2.4 Driftsintäkter 

Verksamhetsintäkterna i budgeten för år 2023 är ca. 2,23 milj. euro. Verksamhetsintäkterna sjunker ca 20,7 

% i jämförelse med budgeten för år 2022 och ca. 37 % jämfört med bokslutet för år 2021. 

Inkomstminskningen beror främst på överföringen av inkomster från grundtrygghetstjänsterna till 

välfärdsområdena samt på coronasubventionerna som betalats ut 2021 och kapitalvinsten av permanenta 

tillgångar av engångsnatur. Realisationsvinsterna av permanenta tillgångar i budgeten för 2023 är 30 000 

euro, siffran är densamma som i budgeten 2022. 

2.2.5 Verksamhetskostnader  

Verksamhetskostnaderna i budgeten för 2023 uppgår till 9,85 miljoner euro. Förändringen i 

rörelsekostnader jämfört med budgeten för 2022 är -52,4% och jämfört med bokslutet för 2021 -51,1%. 

Minskningen av verksamhetskostnaderna beror på social- och hälsovårdsreformen, prisökningarna i alla 

kontogrupper syns inte i siffrorna eftersom det belopp som överförs till välfärdsområdena är så betydande. 

I budgetens omkostnader ingår utgifter för hemkommunersättningar på cirka 1,2 miljoner euro, siffran är 

cirka 200 000 euro högre än i budgeten för 2022. Posten för hemkommunersättningen för 2023 preciseras 

senast i slutet av december 2022.  

Driftskostnaderna för koncernförvaltningen är 1,88 miljoner euro år 2023, de kommer att öka med cirka 

60 000 euro från budgeten för 2022, driftskostnaderna kommer att öka med cirka 3,4%. 

Personalkostnaderna ökar med cirka 9 procent eftersom den nya utjämningsavgiften som Keva tar ut i sin 

helhet allokeras till koncernförvaltningen från och med 2023. För kostnaderna för ekonomi- och 

löneadministrationstjänster för 2023 har betydligt mer reserverats än 2022, detta kan ännu komma att 

ändra. I kostnaderna för koncernförvaltningen ingår också delvis poster som berör hela kommunens 

personal.  

Verksamhetskostnaderna för bildningstjänster uppgår till cirka 4,88 miljoner euro år 2023. Tillväxten 

jämfört med budgeten för 2022 är cirka 8,3%.  Ökningen beror på många saker, såsom tilläggsuppgifter 

inom välfärdstjänsterna som överförs från grundtrygghetstjänsterna, löneförhöjningar, dimensioneringen 

av barnskötare inom småbarnspedagogiken och ökningen av kostnader inom hemkommunersättningarna 

för undervisningstjänster.   

Verksamhetskostnaderna för den tekniska verksamheten är 3,06 miljoner euro år 2023, vilket är -5,2 % 

jämfört med 2022 års budget. Kostnadsminskningen beror på att kostnaderna för räddningsverksamheten 

överförs till välfärdsområdena. En faktor som ökar kostnaderna är prisökningar för nästan alla 

kontogrupper, särskilt för mat- och städtjänster, samt en ökning av räntorna på finansiella vederlag. 
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2.2.6 Avskrivningar 

Objekten inom de permanenta tillgångarna är föremål för planerade avskrivningar från början av månaden 

efter slutförandet. Avskrivningsplanen följs om inte en kortare avskrivningsperiod krävs för den 

ekonomiska kvarhållningsperioden. Poster, dvs. inventeringen av anläggningstillgångar, ses över årligen 

och vid behov görs nedskrivningar och ytterligare avskrivningar. 

Avskrivningsestimatet för 2023 är 617 000 euro, vilket är 47 000 euro mer än budgeten för 2022. Ökningen 

beror på slutförandet av några större investeringar under 2022 och investeringar i utrustning, som kommer 

att skrivas av med en treårig avskrivningstid. 

 

2.2.7 Ekonomiplanens inverkan på kommunens ekonomiska handlingsutrymme 

Kommunens ekonomiska situation bedöms på grundval av budgetens resultaträknings- och 

finansieringsdelar.   

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 5,83 milj. euro från tidigare år. Prognosen 

för 2022 är nära ett nollresultat. Under planeringsperioden 2023–2025 räcker årsbidraget till att täcka 

avskrivningarna och resultatet visar ett litet överskott. På koncernnivå är det samlade överskottet 3,028 

milj. euro år 2021, vilket förväntas leda till ett överskott i räkenskaperna för år 2021. Koncernens resultat 

beräknas även vara nära noll år 2022. För att inte äta upp överskotten från tidigare år är det nödvändigt att 

vara försiktig i förvaltningen av finanserna. Marginalen kan mycket snabbt vara uttömd om inga 

åtstramningsåtgärder vidtas under ekonomiplaneringsåren 2024-2025. Enligt de senaste uppgifterna 

kommer korrigeringen av statsandelarna att vara större än väntat för dessa år. 

Ekonomiplanen för år 2023 uppvisar ett överskott på 62 619 euro. Budgeten har utarbetats i enlighet med 

det ekonomiska balanseringsprogrammet, på grundval av försiktighetsprincipen. När social- och 

hälsovårdstjänsterna flyttas bort från kommunen 2023 elimineras också den största osäkerheten för 

ekonomin hittills. Under de ekonomiska planeringsåren 2024-2025 ser ekonomin mycket utmanande ut. 

Den finansiella basen krymper, utvecklingen av skatteintäkterna är osäker och kostnaderna stiger. Samtidigt 

kommer kommunens största satsning på många år att realiseras när ett nytt reningsverk byggs. Ett nytt 

långfristigt lån behövs för investeringen, från vilken de finansiella kostnaderna kommer att öka många 

gånger jämfört med den nuvarande, om räntan förblir på den förutspådda nivån. Finansiell övervakning 

spelar en viktig roll, det hjälper också till att reagera på oväntade händelser. 

Ett överskott är viktigt för att hålla kommunkoncernens ekonomi på en god nivå även på lång sikt. 
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2.3 Resultaträkning och finansieringskalkyl 

 

BU+ÄNDRING 

2022

Skillnad

%

672 739 11,5

670 205 -83,9

352 405 -18,6

1 131 966 -3,8

2 827 315 -21,0

5 000 0,0

5 000 0,0

-4 340 150 -6,4

-3 238 682 -0,0

-1 101 468 -24,9

-966 101 -24,6

-135 367 -27,5

-13 989 349 -75,9

-834 382 8,8

-618 200 -26,7

-942 830 11,9

-20 724 911 -52,5

-17 892 596 -57,4

9 655 000 -46,1

8 502 302 -69,4

0

301 000 76,2

-30 000 1,7

-6 000 -16,7

265 000 86,8

529 706 28,3

-570 000 8,2

-570 000 8,2

0

-40 294 -255,4

-40 294 -255,4

LAPPTRÄSK

VERKSAMHETSINTÄKTER

KOMMUNEN TOTALT

BS 2021 BU 2023

RESULTATKALKYL BUDGETEN 2023

FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 682 160 750 250

INTÄKTER FÖR AVGIFTER 757 254 107 800

UNDERSTÖD OCH BIDRAG 610 466 286 807

ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 1 509 697 1 088 550

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 9 689 5 000

VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT 3 559 577 2 233 407

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK TOTALT 9 689 5 000

LÖNER OCH ARVODEN -3 049 100 -3 237 241

VERKSAMHETSKOSTNADER

PERSONALKOSTNADER -4 094 189 -4 064 308

PERSONALBIKOSTNADER -1 045 089 -827 067

PENSIONSAVGIFTER -922 162 -728 908

ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER -122 927 -98 159

KÖP AV TJÄNSTER -13 797 148 -3 372 913

MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR -791 356 -908 060

UNDERSTÖD OCH BIDRAG -673 401 -453 350

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -828 490 -1 055 157

VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT -20 184 584 -9 853 788

SKATTEINTÄKTER 9 580 674 5 200 000

VERKSAMHETSBIDRAG -16 615 318 -7 615 381

STATSANDELAR 7 932 171 2 600 000

ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER 860 769 530 500

FINANSIERINGSINTÄKTER- OCH UTGIFTER

RÄNTEINTÄKTER 10 067 0

ÖVRIGA FINANSIELLA UTGIFTER -6 527 -5 000

RÄNTEUTGIFTER -26 420 -30 500

ÅRSBIDRAG 1 735 417 679 619

FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER TOTALT 837 890 495 000

AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN -564 462 -617 000

AVSKRIVNINGAR OCH VÄRDESÄNKNINGAR

EXTRAORDINÄRA POSTER 2 998 950 0

AVSKRIVNINGAR OCH VÄRDESÄNKNINGAR TOTALT -564 462 -617 000

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 4 169 905 62 619

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 4 169 905 62 619
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BU+ÄNDRING 

2022

Skillna

d%

EP 2024

672 739 11,5 787 641

670 205 -83,9 109 409

352 405 -18,6 253 764

1 131 966 -3,8 1 099 186

2 827 315 -21,0 2 250 000

5 000 0,0 5 000

5 000 0,0 5 000

-4 340 150 -6,4 -4 040 549

-3 238 682 -0,0 -3 216 297

-1 101 468 -24,9 -824 252

-966 101 -24,6 -726 765

-135 367 -27,5 -97 487

-13 989 349 -75,9 -3 381 689

-834 382 8,8 -909 149

-618 200 -26,7 -457 884

-942 830 11,9 -1 065 729

-20 724 911 -52,5 -9 855 000

-17 892 596 -57,4 -7 600 000

9 655 000 -46,1 5 150 000

8 502 302 -69,4 2 500 000

0 0

301 000 76,2 680 500

-30 000 1,7 -95 500

-6 000 -16,7 -5 000

265 000 86,8 580 000

529 706 28,3 630 000

-570 000 8,2 -620 000

-570 000 8,2 -620 000

0 0

-40 294 -255,4 10 000

-40 294 -255,4 10 000

50 000

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 4 169 905 62 619 10 000

ÄNDRINGAR I RESERVERINGAR

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 4 169 905 62 619 -40 000

EXTRAORDINÄRA POSTER 2 998 950 0 0

AVSKRIVNINGAR OCH VÄRDESÄNKNINGAR TOTALT -564 462 -617 000 -770 000

AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN -564 462 -617 000 -770 000

AVSKRIVNINGAR OCH VÄRDESÄNKNINGAR

ÅRSBIDRAG 1 735 417 679 619 730 000

FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER TOTALT 837 890 495 000 580 000

ÖVRIGA FINANSIELLA UTGIFTER -6 527 -5 000 -5 000

RÄNTEUTGIFTER -26 420 -30 500 -95 500

ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER 860 769 530 500 680 500

FINANSIERINGSINTÄKTER- OCH UTGIFTER

RÄNTEINTÄKTER 10 067 0 0

STATSANDELAR 7 932 171 2 600 000 2 500 000

SKATTEINTÄKTER 9 580 674 5 200 000 5 250 000

VERKSAMHETSBIDRAG -16 615 318 -7 615 381 -7 600 000

VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT -20 184 584 -9 853 788 -9 890 000

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -828 490 -1 055 157 -1 065 729

UNDERSTÖD OCH BIDRAG -673 401 -453 350 -457 884

MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR -791 356 -908 060 -916 383

KÖP AV TJÄNSTER -13 797 148 -3 372 913 -3 409 455

ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER -122 927 -98 159 -97 487

PENSIONSAVGIFTER -922 162 -728 908 -726 765

PERSONALBIKOSTNADER -1 045 089 -827 067 -824 252

LÖNER OCH ARVODEN -3 049 100 -3 237 241 -3 216 297

VERKSAMHETSKOSTNADER

PERSONALKOSTNADER -4 094 189 -4 064 308 -4 040 549

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK TOTALT 9 689 5 000 5 000

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 9 689 5 000 5 000

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK

VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT 3 559 577 2 233 407 2 285 000

ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 1 509 697 1 088 550 1 115 839

UNDERSTÖD OCH BIDRAG 610 466 286 807 254 961

INTÄKTER FÖR AVGIFTER 757 254 107 800 118 709

VERKSAMHETSINTÄKTER

FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 682 160 750 250 795 491

KUNTA YHTEENSÄ
BS 2021 BU 2023 EP 2025

LAPPTRÄSK

RESULTATKALKYL 2023 SAMT EKONOMIPLANERINGSÅREN 2024-2025
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Finansieringskalkyl 

 

 

Resultatkalkylens och finansieringskalkylens nyckeltal 

 

 

BS 2021 BU+ÄNDRING 

2022

BU 2023 EP 2024 EP 2025

1 735 417 529 706 679 619 630 000 730 000

2 998 950 0 0 0 0

-3 427 141 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

1 307 226 499 706 649 619 600 000 700 000

-782 415 -741 000 -1 923 000 -2 900 000 -705 000

29 798 0 0 0 0

3 700 300 30 000 30 000 30 000 30 000

2 947 682 -711 000 -1 893 000 -2 870 000 -675 000

4 254 908 -211 294 -1 243 381 -2 270 000 25 000

18 704 0 0 0 0

18 704 0 0 0 0

0 0 0 3 000 000 0

-951 275 -1 039 000 -405 000 -420 000 -460 000

0 0 1 000 000 -1 000 000 0

-951 275 -1 039 000 595 000 1 580 000 -460 000

-20 627 0 0 0 0

286 465 0 0 0 0

148 266 0 0 0 0

414 104 0 0 0 0

-518 467 -1 039 000 595 000 1 580 000 -460 000

3 736 441 -1 250 294 -648 381 -690 000 -435 000

LAPPTRÄSK

FINANSIERINGSKALKYL BUDGETEN 2023 SAMT 

EKONOMIPLANERINGSÅREN 2024-2025

Skillnad

%

VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE

ÅRSBIDRAG 28,3

EXTRAORDINÄRA POSTER

INKOMSTFINANSIERINGENS KORRIGERINGSPOSTER 0,0

30,0

INVESTERINGENS KASSAFLÖDE

INVESTERINGSUTGIFTER 159,5

INVESTERINGSUTGIFTERNAS FINANSIERINGSANDELAR

INTÄKTER FÖR ÖVERLÅTELSE AV BESTÅENDE AKTIVA 0,0

166,2

VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE 488,5

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE

ÄNDRINGAR I UTLÅNINGAR

MINSKNING AV UTLÅNINGAR

ÄNDRINGAR I LÅNEBESTÅNDET

ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN

MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN -61,0

ÄNDRING AV KORTFRISTIGA LÅN

-157,3

ÖVRIGA ÄNDINGAR I BETALNINGSBEREDSKAPEN

FÖRÄNDRINGAR I FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT 

KAPITAL

ÄNDRINGAR AV FORDRINGAR

ÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA SKULDER

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE -157,3

ÄNDRINGAR I KASSAMEDEL -48,1

RESULTATRÄKNINGEN NYCKELTAL BS 2021

BUDGETEN 

2022 BU 2023 EP 2024 EP 2025
+ändring

NYCKELTAL

Verksamhetsinkomster/verksamhetsutgifter % 17,6 13,6 22,7 22,8 23,1

Årsbidrag/Avskrivningar % 307 93 110 102 95

Årsbidrag €/invånare (innehåller ej 

finansiering av upphandling) 
673 206 267 249 291

Upplupet överskott i kommunens balans 5 834 593 5 794 299 5 856 918 5 866 918 5 876 918

Upplupet över- eller underskott i 

kommunkoncernens balans 3 027 600 2 994 658 3 057 850 3 068 423 3 078 996

Kommunkoncernens över-/underskott, 

€/invånare 1 173 1 166 1 201 1 214 1 228

Dotterbolangen resultat totalt -6 668 7 352 573 573 573
Invånarantal (Statistikcentralen, 

invånarprognos åren 2021-2040) 2 580 2 568 2 546 2 527 2 508

INKOMSTSKATTESATS, Lappträsk 21,50 % 21,50 % 8,86 % 8,86 % 8,86 %

Genomsnittlig inkomstskattesats för 

kommuner 20,02 % 20,01 % 7,37 %
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FINANSIERINGSKALKYLENS NYCKELTAL BS 2021 BUDGETEN 2022 BU 2023 EP 2024 EP 2025
+ändring

Ackumulerat kassaflöde av verksamheter 

och investeringar för 5 år, 1 000€ 5 006 5 450 5 113 3 116 546

Investeringarnas inkomstfinansiering, % 230,6 71,5 37,4 21,7 103,5

Låneskötselbidrag, kommun 1,8 0,6 2,0 0,5 2,3

Laskennallinen lainanhoitokate, kunta 2,1 2,5 2,5 1,3 1,6

Beräknat låneskötselbidrag, 

kommunkoncernen, uppskattning
1,2 0,4 0,6 0,5 0,5

Lån €/invånare, kommun 2 559 626 864 1 476 1 352

Lån €/invånare, kommunkoncern, 

uppskattning
6 509 4 741 4 793 5 230 5 040

Lån Nyland €/inv. Kommunnivå BS2021 

Statistikcentralen
3 043

Lån hela landet €/inv. Kommunnivå år 

2021 Statistikcentralen
3 440

Lån Nyland €/inv. Koncern år 2021 

Statistikcentralen 
8 919

Lån hela landet €/inv. Koncern år 2021 

Statistikcentralen
7 458
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2.4 Anslagstabell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVERSIKT AV VERKSAMHETSGRANSKARNAS ANSLAG OCH UPPSKATTANDE INTÄKTER

Bokslut  2021 Budget 2022 Budget 2023

KONCERNFÖRVALTNING

Intäkter 614 129 241 555 180 427

Tillverkning för eget bruk 1 675

Utgifter -1 876 250 -1 817 849 -1 880 058

Verksamhetsbidrag -1 260 446 -1 576 294 -1 699 631

Interna inkomster 466 595 467 684 666 779

Interna utgifter -116 576 -102 433 -161 346

Avskrivningar och värdesänkningar -21 894 -12 690 -15 350

BILDNINGS- OCH VÄLFÄRDSTJÄNSTER

Intäkter 351 051 388 544 401 010

Utgifter -4 198 127 -4 536 814 -4 913 339

Verksamhetsbidrag -3 847 076 -4 148 270 -4 512 329

Interna inkomster 99 272 78 251 110 271

Interna utgifter -1 186 145 -1 171 906 -1 614 612

Avskrivningar och värdesänkningar -232 775 -220 760 -284 050

TEKNISKA TJÄNSTER

Intäkter 1 581 802 1 610 911 1 651 970

Tillverkning för eget bruk 8 015 5 000 5 000

Utgifter -2 887 742 -3 228 481 -3 060 391

Verksamhetsbidrag -1 297 925 -1 612 570 -1 403 421

Interna inkomster 1 195 008 1 107 695 1 643 166

Interna utgifter -348 884 -270 596 -644 258

Avskrivningar och värdesänkningar -307 880 -336 550 -317 600

TOTALT

Intäkter 3 559 576 2 827 315 2 233 407

Tillverkning för eget bruk 8 015 5 000 5 000

Utgifter -20 184 585 -20 724 912 -9 853 788

Verksamhetsbidrag -16 616 994 -17 892 597 -7 615 381

Interna inkomster 1 818 636 1 708 088 2 420 216

Interna utgifter -1 818 636 -1 708 088 -2 420 216

Avskrivningar och värdesänkningar -562 549 -570 000 -617 000

= bindande anslag gentemot fullmäktige
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2.5 Tabell över bindande poster  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMANFATTNING AV ANSLAG I BUDGETEN O CH BERÄKNADE INKO MSTER ÅR 2023

EXTERNA POSTER BINDANDE POSTER* ANSLAG BERÄKNADE INKOMSTER

DRIFTSEKONOMIDELEN

Koncernförvaltning och Centralförvaltning N -1 880 058 180 427

Bildningstjänster N -4 877 839 401 010

Tekniska tjänster N -3 055 891 1 656 970

RESULTATRÄKNINGSDEL

Skatteintäkter N 5 200 000

Statsandelar N 2 600 000

Finansiella intäkter och utgifter N -35 500 530 500

Extraordinära poster N

INVESTERINGSDEL

Objektrelaterad, över 10 000 eur B -1 923 000

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 -405 000

   Ändring av kortfristiga lån N 1 000 000

Ändringar i eget kapital B

Inverkan på betalningsberedskapen 608 381

BUDGET TOTALT -12 177 288 12 177 288

* N = Bindande nettoanslag/-beräknad intäkt gentemot fullmäktige

    B = Bindande bruttoanslag/-beräknad intäkt gentemot fullmäktige
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2.6 Kommunens organisation 
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3. DRIFTSEKONOMI  
 

3.1 KONCERNFÖRVALTNING  

  
Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare: 

Kommundirektören (koncernförvaltningen), förvaltningsdirektören 
(centralförvaltningen) 

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

miljötjänster samt miljöhälsovårdstjänster) 
 Centralförvaltning (centralförvaltningstjänster, ekonomiförvaltning, IT-

förvaltning, personalförvaltning)  
  
Verksamhetsidé: Syftet med branschen 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  

KONCERNFÖR-
VALTNING 

BS 2021 
BU 2022 
+ändring 

BU 2023 EP 2024 EP 2025 

 

Intäkter 615 804 241 555 180 427 131 440 132 755  

Utgifter -1 876 250 -1 817 849 -1 880 058 -1 857 933 -1 861 512  

Verksamhetsbidrag -1 260 446 -1 576 294 -1 699 631 -1 726 493 -1 728 758  

 

Branschens funktionella budgetmål och genomförandet av strategin  
 
-Främja målsättningarna i det näringspolitiska programmet (Strategipunkt: Livskraft och utrymme 
för företag att växa / näringstjänster) 
-Förnyelse av kommunens webbsidor samt genomförande av en aktiv 
kommuninvånarkommunikation (Strategipunkt: Vi informerar och upprepar / näringstjänster 
(kommunikation) 
-Sänka sysselsättningsgraden och påverka genomförandet av TE24-reformen i Östra Nyland 
(Strategipunkt: Livskraft och utrymme för företag att växa / näringstjänster och sysselsättning) 
-Förbättra personalens arbetsvälmående och utveckling av förpersonernas ledningsarbete 
(Strategipunkt: Vi värdesätter vår personal / personalförvaltning) 
-Öka informationssäkerheten (Strategipunkt Vi utnyttjar digitalisering och teknik för att 
göra kommunens verksamhet smidigare / informationshanteringstjänster)  
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Överblick över branschen samt verksamhetsmiljön och förändringar i den  
- Social- och hälsovårdsreformen genomförs från och med början av 2023. 
-TE24-reformen framskrider och Lappträsk kommun deltar aktivt i beredningen av ordnandet av 
sysselsättningsförvaltningen i Östra Nyland. Avsikten är att reformen ska träda i kraft 1.1.2025. 
-Riksdagsval hålls i början av april 2023. Lappträsk kommun deltar i beredningen av målen i 
regeringsprogrammet för Nyland och Östra Nyland. 
 
 
Ändringar inom servicenätet och serviceproduktionen  
Inga planerade förändringar i koncernförvaltningens servicenät för året 2023. 
 
Verksamhet och anslag per resultatenhet 
 

KONCERNFÖRVALTNING 
(verksamhetsbidrag) BU 2022 BU 2023 

Demokratitjänster -340 114 -272 678 

Näringsverksamhet -82 827 -87 399 

Centralförvaltningstjänster -533 507 -549 716 

Tjänster som stöder sysselsättning -399 820 -408 201 

Personalförvaltningstjänster och välbefinnande på arbetsplatsen* -36 651 -218 487 

Byggnads- och miljötjänster samt miljöhälsovård** -67 220 -118 000 

Landsbygdsförvaltning -46 655 -45 150 

*utjämningsbetalning överförts här för hela kommunens del år 2023   

**miljöhälsovård med början år 2023   
 
Val 
Valdagen för riksdagsvalet 2023 är söndagen den 2.4.2023. Förhandsröstningen i Finland hålls 22-
28.3.2023. 
 
Understöd och sponsring 
De lågtröskelbidrag som har använts sedan 2017 har visat sig vara ett bra sätt att möjliggöra 
samhällsaktiviteter. Kommunen beviljar högst 300 euro per ansökan för finansiering av goda idéer. Ett bidrag 
kan fås av en privatperson, förening eller företag för en god idé som producerar det gemensamma bästa i 
Lappträsk, är en verksamhet som är öppen för alla och gratis. Det finns ett enkelt formulär för 
bidragsansökningar och ansökningarna behandlas varje vecka av ledningsgruppen.  
 
Kommunen sponsrar också sina invånare i marknadsföringssyfte. Sponsrade kan till exempel vara personer 
inom kultur eller idrott som lyfter fram kommunen positivt genom sin egen verksamhet. Tilldelningen sker 
i enlighet med de tilldelningskriterier som fastställts av kommunstyrelsen.  
 
För understöd och sponsring år 2023 har reserverats sammanlagt 7 200 euro.   
 
Näringstjänster 
Syftet med näringstjänsterna är att skapa förutsättningar för affärsverksamhet och att genomföra det nya 
näringspolitiska programmet som godkändes hösten 2022. I programmet fastställs de viktigaste målen och 
åtgärderna för den ekonomiska verksamheten för de kommande åren. Rådgivningstjänster för nya företag 
kommer även fortsättningsvis att köpas av Posintra. Dialogen och samarbetet med företagare och 
företagarföreningen i området kommer att fortsätta aktivt.  
 



  

24 
 

År 2023 kommer den aktiva kommunikationen med kommuninvånarna att fortsätta. Webbplatsen, sociala 
medier och infobrev till kommuninvånarna är de viktigaste kommunikationskanalerna. Kommunens 
webbplats förnyas i början av 2023. Planeringen av kommunal marknadsföring fortsätter i syfte att utarbeta 
en plan för genomförandet av kommunal marknadsföring under flera år. Till sommaren 2023 kommer 
även en sommaranställd att anställas för produktion av bland annat kommunikation och evenemang. 
Kommunen använder sig också av bostadsmässan i Lovisa som ordnas på sommaren i sin egen 
marknadsföring, särskilt när det gäller boende. Idétävlingen för utvecklingen av kommuncentrumet och 
dess resultat utnyttjas också i kommunernas marknadsföring och kommunikation. 
 
Matkaparkki-verksamheten fortsätter även under sommarsäsongen 2023. Näringstjänsterna och 
kommunikation samarbetar med det pågående projektet Lyckan. På sommaren är planen att ordna en 
Parkfest eller ett liknande sommarevenemang i samarbete med företagare och föreningar och andra aktörer 
i området.  
 
Kostnader för näringstjänster 2023:  87 399 € 
 
 
Sysselsättning 
 
Sommarsysselsättning 
 
Budgeten har utarbetats på ett sådant sätt att ett anslag reserveras för att anställa alla som är födda 2007, 
med tanken att kommunen ska erbjuda sommarjobb till alla ungdomar i en åldersgrupp (4 veckor / 900 
euro). För sommarjobb har reserverats 32 142 euro.  
 
Dessutom betalas sommarjobbsstöd fortfarande ut till företag som anställer ungdomar för sommarjobb. 
Sommarjobbsstödet har höjts från 170 euro till 200 euro per sommararbetare. Det är färre än tio sökande 
per år. 
 
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 24 månader på hela kommunens nivå. 
 
Taitopaikka-verksamhet   
 
Via arbetslivsträningen har man kunnat tygla arbetsmarknadsstödkostnaderna samt förbättra 
sysselsättningen i kommunen. Tjänsterna säljs också åt andra kommuner.  
 
Kostnader för Taitopaikka 2023:   98 408 € 
 
 
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.  
Till arbetsmarknadsstödet har i budgeten reserverats 240 000 euro.  
 
Kostnader för tjänster som stödjer sysselsättning 2023:  432 028 € 
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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. 
 
Byggnadsinspektören och personal från miljöskyddet är anträffbara på kommunkansliet i Lappträsk, i regel 
den första tisdagen i månaden.  
 
Kostnader för byggnads- och miljötjänster år 2023: 63 000 € 
 
Miljöhälsovård 
Tidigare ingick miljöhälsovården i samarbetsavtalet mellan social- och hälsovårdstjänsterna i Lappträsk och 
Lovisa. I och med social- och hälsovårdsreformen har kommunerna i Östra Nyland kommit överens om 
att ordna de uppgifter som ingår i miljöhälsovården och den tillsyn som utförs enligt lagen om smittsamma 
sjukdomar så att Borgå är värdkommun.  
 
Kostnader för miljöhälsovård år 2023: 55 000 € 
 
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. I södra Finland har bildats från och med 
1.1.2022 Södra Finlands avbytarservice, en lokal enhet för avbytarservice, till vilken hör 53 städer och 
kommuner. Sysmä fungerar som ansvarskommun. 
 
Kostnader för landsbygdsförvaltning år 2023:   45 000 € 
 
Centralförvaltningstjänster 
Kommunen har sedan 2013 köpt ekonomiförvaltningstjänster av Sarastia Oy. Från och med juni 2019 
producerar Sarastia Oy även löneförvaltningstjänster åt kommunen. Vid sitt styrelsemöte i juni beslutade 

Sarastia om en ny prisstruktur för ekonomi- och löneadministrationstjänster för 2023 och bestämde sig för 

att främja reformen. Baserat på responsen från kundägarna om prisreformen har Sarastia nu meddelat att 

man kommer att använda liknande prissättning som har använts hos kunderna 2022 i prissättningen för 

2023 i takt med att prisstrukturen förändras från en hybridmodell till en enhetsprisbas för befintliga 

kunder. Priserna kommer endast att justeras för ändrade kostnader (t.ex. löneförändringar etc.) som 

normalt skulle ha beaktats vid justeringen av priserna för det följande året. Kommunens slutliga pris 

bekräftas först 2023. Under början av året utreder vi priser och alternativa sätt att sköta 

ekonomiförvaltningen och löneförvaltningstjänsterna från och med år 2024.  

På grund av den internationella chipbristen har de flesta leveranserna av terminalerna för personalen i 
förvaltningsenheterna redan försenats med ett år. Det är osäkert när utrustningen som beställdes hösten 
2021 kommer att levereras till kommunen, så fram till dess kommer den nuvarande utrustningen att vara 
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på ett förlängt hyresavtal. Det är möjligt att leveranserna och installationerna av utrustningen skjuts upp till 
2023.  
 
Anbudsförfaranden för IKT-tjänster och IKT-applikationer genomförs inom lämpliga tidsramar. 
 
Inom alla delar av kommunens IKT-tjänster är man noga med att se till att underhålls- och 
utvecklingskostnaderna kan kontrolleras och att de fördelas korrekt och öppet. 
 
Projektet Open Agenda avslutas med en förlängning i april 2023. Syftet med projektet är att skapa ett 
digitalt servicelöfte baserat på vad man lärt sig av kommuninvånarna under projektets gång. 
  
Personalförvaltning, välbefinnande i arbetet och utveckling av personalen 
Den nya kommunstrategin har starkt betonat personalens välmående, vilket kräver särskilda satsningar på 
ledning och att bygga en uppskattande atmosfär. Under året genomförs en personalenkät och investeringar 
kommer också att göras i ledarskaps- och förpersonsarbete samt i utveckling av människoorienterat arbete. 
I budgeten är utbildningsanslaget uppdelat i sektorer så att sektorerna själva kan besluta om den utbildning 
som bäst passar deras behov. 2-3 infobrev per år delas ut till personalen så att all personal har information 
om till exempel kommunens ekonomiska situation och pågående ärenden i kommunen.  
 
Andelen distansarbete har ökat under coronatiden och det har visat sig att vissa arbetsuppgifter är ännu 
mer produktiva hemma och att distansarbete också spelar en stor roll för välbefinnandet på jobbet. 
Lappträsk kommun har giltiga riktlinjer för distansarbete och mallar för distansarbetsavtal. Lappträsk 
kommun fortsätter att utnyttja distansarbete i de uppgifter där det är möjligt. 
 
Kommunen har tagit fram FAS-system för kollektivavtal i kommunen (AKTA, TS, UKTA). Systemet för 
personlig prestationsutvärdering kommer att införas 2023.  
 
Digital Virike-peng dela us åt personalen 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 
 

Projektets 
namn 
och tidpunkt 

Syftet med projektet 
samt målsättningar 

Total budget 
för 
hela 
projektperiod
en 

Kommunens 
självfinansierin
gsandel 
för hela 
projekt-
perioden 

Utfallna 
kostnader 
under hela 
projekt-
perioden  
situationen 
9/2022 
(intäkter-utgifter) 

BU 2023 
intäkter och 
utgifter, 
nettokostnader 
 

Landsbyg-
dens 
innovations- 
och 
inspirations-
hub 
1.9.2021- 
31.8.2023 

Målet med projektet är att 
utveckla en 
verksamhetsmodell för 
landsbygdens innovations- 
och 
inspirationsverksamhetens 
framtidshub och att 
lansera dess verksamhet i 
Lappträsk under projektets 
gång. Projektet 
kombinerar 
framtidsförutseende, 
utvecklingen av turism och 
den biocirkulära 
ekonomin, samt kunskaper 
inom de kreativa 

688 286 € 71 813 € 35 129 € 68 000 €  
-96 691 € 
28 691 € 
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näringarna som en del av 
hubets verksamhet.  
 

Open 
Agenda 
1.1.2021-
30.4.2023 
 

Open Agenda som 
finansieras av FM med ett 
nätverk som sprider sig 
över hela Finland, och 
vars huvudmål är att 
införa en ny modell för 
deltagande och involvering 
av kommuninvånare.  

616 900 € 
(hela 
projektet) 

17 383,75 € 32 971 € (inga 
intäkter ännu, 
inkomstberäk-
ning år 2022  
15 587 €) 

10 000 € 
 -10 000 € 
0 € 

 
Personalplan 2023 – 2025, årsverken 
 
 
Ordinarie personal 
 

 BU 2022 BU 2023 EP 2024 EP 2025 

Koncernförvalt-
ning 

1 1 1 1 

Näringsverk-
samhet och 
marknadsföring  

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 
sysselsättning  

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

Branschen totalt 10,7 10,7 10,7 10,7 

     
 
 
Projektpersonal och övriga visstidsanställda  
 

 BU 2022 BU 2023 EP 2024 EP 2025 

Projektet Lyckan 1,8 1,2 - - 

     

     

     

     

Branschen totalt 1,8 1,2 - - 
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RESULTATRÄKNING BUDGETEN 2023, KONCERNFÖRVALTNING  

 

LAPPTRÄSK 
  

RESULTATRÄKNING BUDGETEN 2023 
  

KONCERNFÖRVALTNINGEN 

BS 2021 BU+ÄNDRIN
G 2022 

BU 2023 Skillnad
% 

 
VERKSAMHETSINTÄKTER 

  
  

 

  
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 36 509 27 050 25 600 -5,4 

  
INTÄKTER FÖR AVGIFTER 3 050 1 300 1 300 0,0 

  
UNDERSTÖD OCH BIDRAG 139 320 176 305 116 377 -34,0 

  
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 435 250 36 900 37 150 0,7 

 
VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT 614 129 241 555 180 427 -25,3 

        
  

 

 
TILLEVERKNIG FÖR EGET BRUK 1 675 0 0 

 

        
  

 

 
VERKSAMHETSKOSTNADER 

  
  

 

  
PERSONALKOSTNADER -779 824 -844 722 -921 646 9,1 

   
LÖNER OCH ARVODEN -606 316 -653 515 -633 809 -3,0 

   
PERSONALBIKOSTNADER -173 508 -191 207 -287 837 50,5 

    
PENSIONSAVGIFTER -151 656 -164 953 -269 460 63,4 

    
ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER -21 852 -26 254 -18 377 -30,0 

  
KÖP AV TJÄNSTER -602 065 -610 427 -654 912 7,3 

  
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR -20 157 -9 300 -10 450 12,4 

  
UNDERSTÖD OCH BIDRAG -397 387 -309 200 -247 350 -20,0 

  
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -76 817 -44 200 -45 700 3,4 

 
VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT -1 876 250 -1 817 849 -1 880 058 3,4 

        
  

 

 
VERKSAMHETSBIDRAG -1 260 446 -1 576 294 -1 699 631 7,8 

        
  

 

 

              

              

INTERNA POSTER          

 
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 5 186 0 0 

  

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 461 409 467 684 666 779 42,6 

 

 
KÖP AV TJÄNSTER -43 410 -38 370 0 -100,0 

 

 
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR -2 671 -2 200 -2 200 0,0 

 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -70 495 -61 863 -159 146 157,3 

 

VERKSAMHETSBIDRAG INTERNA POSTER 350 019 365 251 505 433 38,4  

              

AVSKRIVNINGAR 
-21 894 -12 690 -15 350 23,7 
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3.2 BILDNINGS- OCH VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
 
Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare: 
  Bildnings- och välfärdsdirektör 
 
Uppgiftsområden och resultatenheter   

Förvaltningstjänster 
 Undervisningstjänster (småbarnspedagogik,  

för- och grundläggande utbildning, skolelevernas eftermiddagsverksamhet, 
utbildning på andra stadiet, övrig utbildning) 
Välfärdsarbete: Fritids- och idrottstjänster, biblioteks- och kulturväsendet,  
ungdomsväsendet 

  
 
Verksamhetsidé Bildningsväsendets verksamhetsidé är att skapa förutsättningar för livslångt 

lärande och livskompetens samt att producera och möjliggöra utbildnings- och 
välfärdstjänster som främjar välbefinnande och livskvalitet för 
kommuninvånare i olika åldrar. Tjänsterna produceras dels som egen 
verksamhet, dels som köpta tjänster. Bildnings- och välfärdstjänsterna stärker 
kommunens dragningskraft, dess kulturella identitet och särart. Bildnings- och 
välfärdssektorn bygger tjänster tillsammans med kommuninvånarna. Tjänsterna 
produceras på ett människoorienterat sätt och kunderna betjänas på ett 
naturligt sätt där kunderna finns. Bildnings- och välfärdsbranschens uppgift är 
också att samordna välfärdsarbetet på kommunal nivå. Kommunikationen om 
verksamheten är öppen, i realtid och interaktiv. 

 
Branschens budget på bindande nivå gentemot fullmäktige 
 

BILDNINGS-
TJÄNSTER 

BU 2021 
BU 2022 
+ändring 

BU 2023 EP 2024 EP 2025 

 

Intäkter 351 051 388 544 401 010 430 020 439 320  

Kostnader -4 198 127 -4 536 814 -4 913 339 -4 918 617 -4 942 803  

Verksamhetsbidrag -3 847 076 -4 148 270 -4 512 329 -4 488 597 -4 503 483  

 
 
Branschens funktionella budgetmål och genomförandet av strategin 
-Sektorn förbereder sig för en organisationsförändring och integrationen av välfärdstjänsterna som 
en del av sektorn, när grundtrygghetstjänsternas sektor försvinner och det nya välfärdsområdet 
Östra Nyland inleder sin verksamhet den 1 januari 2023. Målsättningen gäller hela branschen och alla 
dess resultatenheter och är relaterad till följande punkt i kommunstrategin Människornas behov och önskemål 
vägleder oss i den kommunala utvecklingen. 
 
-Vi genomför handlingsplanen Barnvänlig kommun i enlighet med dess mål. Målsättningen gäller 
hela branschen och alla dess resultatenheter och är relaterad till följande punkt i kommunstrategin Vi är en 
barnvänlig kommun i enlighet med UNICEF:s metod. 
 
-Vi anställer en idrottsinstruktör till en fast tjänst för att genomföra motionsrådgivning och 
motionshandledningstjänster för att stödja kommuninvånarnas välmående. Målsättningen gäller hela 
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branschen och alla dess resultatenheter och är relaterad till följande punkt i kommunstrategin Vi producerar 
tjänster från människa till människa. 
-Vi anställer en välfärdskoordinator till en tillsvidareanställning för att förbereda uppgifter 
relaterade till det välfärdsarbete som finns kvar i kommunen och samordning av välfärdsarbetet på 
kommunal nivå. Målsättningen gäller hela branschen och alla dess resultatenheter och är relaterad till 
följande punkt i kommunstrategin Vi tar oss an framtiden med öppna ögon och utvecklar vår kommun med en 
framåtblickande attityd. 
 
Överblick över branschen samt verksamhetsmiljön och förändringar i den  
Välfärdsperspektivet kommer att lyftas ännu mer i utvecklingen av bildnings- och välfärdssektorns 
verksamhet under den kommande budgetperioden. Verksamheten bör i ännu högre grad inriktas på 
välfärdshöjande och förebyggande tjänster. Målet är att skapa en socialt hållbar kommun. I hanteringen av 
social hållbarhet betonas ekologisk hållbarhet. 
 
Effekterna av coronakrisen är fortfarande synliga i barns, ungas och familjers välbefinnande. 
Verksamhetsmiljön påverkas av många nya osäkerhetsfaktorer vid budgetberedningen. Kommunens 
verksamhet ska utvecklas så att det under och efter olika kriser och hot är möjligt att stödja dem för vilka 
exceptionella situationer medför hot om marginalisering. 
 
Småbarnspedagogik och undervisningstjänster av tillräckligt god kvalitet samt välfärds- och fritidstjänster 
ska upprätthållas. Det ska vara möjligt för barn och unga att få det stöd de behöver där barn och unga finns. 
Välfärdsstödjande tjänster för äldre måste utvecklas för att bibehålla hälsa och funktionsförmåga. 
Aktiviteterna i projektet Kraft i åren kommer att fortsätta. Projektet samlar enheter som tillhandahåller 
aktiviteter och tjänster för de äldre. 
 
Följande förändringar sker i driftsmiljön: 
•Inom småbarnspedagogiken tar vi möjligtvis steg mot avgiftsfria tjänster på rikstäckande nivå.  
Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken justerades senast med början den 1 augusti 2022. 
• Servicebehoven för barn som behöver särskilt stöd har ökat, både inom småbarnspedagogiken och 
inom undervisningstjänster. 
• De tjänster som biblioteks- och kulturtjänsterna och idrottstjänsterna tillhandahåller kommuninvånarna 
bör motsvara kommuninvånarnas behov och förändringen kring etableringen av välfärdsområdet. 
• Kommunen bör utveckla åtgärder för att få hobbyister att återgå till hobbyverksamhet och ta del av 
biblioteks- och kulturtjänster efter coronatiden. 
• Kommunen bör ordna förebyggande tjänster för äldre inom idrotts-, biblioteks- och kulturtjänster. 
• På grund av kommunens ekonomiska situation måste vi fundera noga över vilka tjänster som produceras 
och för vem. Det ekonomiska balanseringsprogrammet gäller till utgången av 2024 och det ska beaktas vid 
planering av tjänster. 
• Samarbete utvecklas mellan branschens resultatområden och kommunens övriga branscher. Gemensamt 
arbete med kontaktytor, tvärvetenskapligt samarbete och välfärdsarbete byggs med välfärdsområdet Östra 
Nyland som en del av det nya välfärdsområdet. 
 
 
Ändringar inom servicenätet och serviceproduktionen  
 
I samband med överföringen av elev- och studentvården genomförs en förändring i samarbete med 
välfärdsområdet, då kontraktet för psykolog- och kuratorstjänster överförs från Lovisa stad till 
välfärdsområdet Östra Nyland. 
 
Ansvaret för att anordna semesteraktiviteter för funktionshindrade barn överförs till välfärdsområdet från 1 
januari 2023. 
 
Välfärdsarbetet integreras som en del av branschen och den relaterade organisationsförändringen genomförs.  
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Verksamhet och anslag per resultatenhet  
 

  

BILDNINGSTJÄNSTER 
(verksamhetsbidrag) BU 2022 BU 2023 

Förvaltningstjänster -37 777 -31 200 

Undervisningstjänster -2 671 275 -2 908 291 

Utbildningstjänster på andra stadiet -5 542 -1 798 

Övriga utbildningstjänster -90 482 -82 298 

Småbarnspedagogiktjänster -1 073 032 -1 077 804 

Fritids- och idrottstjänster samt välfärdsarbete -106 407 -180 758 

Biblioteks- och kulturtjänster -163 755 -194 680 

 
 

Förvaltning 

Ibruktagandet av UNICEF Barnvänlig kommun –verksamhetsmodellen fortsätter inom 
bildningstjänsterna. Förvaltningstjänsterna ordnar vård under semestertider för handikappade barn, 
antingen som egen verksamhet eller som köptjänst. Utöver bildningstjänster kommer välfärdstjänster att 
läggas till att förvaltas av branschen.  
  
Tjänster inom småbarnspedagogiken 
Inom småbarnspedagogiken ligger fokus på att implementera kvalitetskriterier för småbarnspedagogiken 
och att utveckla digitaliseringen. Andra saker som påverkar verksamheten under planeringsperioden är 
fortsättningen av implementeringen av UNICEF:s barnvänliga kommuns verksamhetsmodell samt 
utfärderna och workshoparna våren 2023 i enlighet med planen för kulturfostran.  
 
Vi utreder under våren 2023 och hämtar till beslutsfattande hur en kostnadsfri småbarnspedagogik 
inverkar på kostnaderna och på antalet barn samt på intäkter och kommunens attraktions- och hållkraft. 
 
Pågående projekt inom småbarnspedagogiken år 2023 är Utbildningsmässig jämställdhet 2022–2023 och 
Digitalisering 2022–2023. Vi fortsätter också under år 2023 att förankra och utveckla stödstrukturer och 
verksamhetsmodeller för de som är i behov av stöd med hjälp av jämställdhetsprojektet.  
 
 
Undervisningstjänster 

Undervisningstjänsterna består av förskole- och grundutbildningstjänster, eftermiddagsverksamhet som 
egen verksamhet samt högstadietjänster och specialundervisningstjänster som köps av Lovisa stad. 
 
 
Funktionella åtgärder inom undervisningstjänsterna i Lappträsk år 2023: 

• Implementering av delaktighetsmodellen som en del av implementeringen av UNICEF:s 
verksamhetsmodell för barnvänlig kommun, stärka elevernas och elevkårens delaktighet både i 
beslutsfattande på skolnivå och som en del av lärandeprocessen, samt stärka samarbetet mellan 
ungdomsarbetet och skolan som ett led i att stödja möjligheterna att påverka eleverna. 

• Fortsättning av arbetet med kvalitetskriterier för grundundervisningen. 

• Samundervisningsexperiment för att stärka färdigheter på skolnivå. 

• Kapellby skola fortsätter att utveckla utvärderingskulturen genom att delta i Åbo Akademis 
utvärderingsprogram "Kaskad". 

• Överföring av elevvårdstjänster till välfärdsområden ska genomföras. Vi deltar i samarbete med 
olika kontaktytor mellan kommunerna och välfärdsområdet. Vi kommer att säkerställa tillgången 
till elevvårdstjänster på alla enheter från och med den 1 januari 2023. 

• Vi kommer att fortsätta att samarbeta för att anordna hobbyverksamhet enligt Finlands modellen 
med ungdomsväsendet i det så kallade projektet Lappträsk Hobbymodell.  
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• Vi deltar i pågående projekt för att dra nytta av dem till gagn för eleverna. 

• Barnparlamentet anordnas våren 2023 tillsammans med skolornas elevråd. 

• Främja motionering. Skolor deltar i turneringar och sportevenemang under läsåret.  

• Antimobbningsarbetet stärks och skolornas modeller för att bekämpa mobbning uppdateras. 
Skolorna i Lappträsk kommun är KiVa-skolor. Skolor agerar mot mobbning enligt programmet 
KiVa-skola, där vuxna systematiskt ingriper i mobbning och mobbningsupplevelser och följer 
utvecklingen av situationen. Hemmen kontaktas aktivt när mobbningssituationer uppstår. 
Antimobbningsarbete bedrivs över skolgränserna.  

• Multilitteracitet: läskunnighet, intresse för läsning, värdesättande av läsning 

• Utarbeta kompetensnivåbeskrivningar för digital kompetens och beskrivning av digistigar 
  
  
Utbildningstjänster på andra stadiet 
Utbildningstjänster på andra stadiet består av yrkesutbildning och allmän utbildning. 
 
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 samt Lovisa medborgarinstitut. 
 
Liksom 2022 kommer tjänsterna från medborgarinstitutet att fortsätta att erbjudas och inga särskilda 
förändringar planeras. Det beräknade antalet timmar för Medborgarinstitutet för år 2023 är 1500 timmar. 
Minsta gruppstorlek är fem deltagare. Grundläggande konstutbildningstjänster anskaffas fortfarande från 
Lovisa medborgarinstitut samt Borgånejdens musikinstitut/Borgå konstskola, som sammanlagt undervisar 
32 elever från Lappträsk.  
  

Fritids- och idrottstjänster samt välfärdsarbete 

Fritids- och idrottstjänster stödjer kommuninvånarnas verksamhetsförutsättningar. Inom idrottsväsendet 
fokuserar man på att förbättra motionsmöjligheterna för kommuninvånare i olika åldrar samt genom att 
delta i verksamhetsmodellen "Kraft i åren".  
 
Idrottsinstruktionen- och rådgivningen har organiserats i kommunen år 2022 med ett särskilt statsbidrag. 
Uppgiften sköts av en visstidsanställd projektarbetare. Användningsperioden för bidraget för en fysisk 
livsstilsutveckling löper ut den 31 december 2022. År 2023 inrättas en ny vakans i kommunen för en  
idrottsinstruktör, till vilken anställs en arbetstagare med ett tillsvidareanställningsförhållande. 
Idrottsinstruktören ansvarar även för motionsrådgivning i samarbete med andra aktörer.  
 
Ungdomsväsendet vägleder unga människor i livskompetens, delaktighet, en drogfri och hälsosam livsstil 
och uppmuntrar dem att utbilda sig och söka sig till arbetsmarknaden. Ungdomsledaren och den 
uppsökande ungdomsarbetaren besöker skolorna regelbundet och skapar förtroendefulla relationer med 
unga. Öppettiderna för Ungdomsgården Unkan utökas i enlighet med önskemålen från barnparlamentet 
och UNICEF:s handlingsplan för en barnvänlig kommun. Ungdomsarbete och det uppsökande 
ungdomsarbetet stärker ungas identitet och uppfostrar dem till ansvarsfulla medborgare. Deltagande 
budgetering införs i ungdomsverksamheten och barnparlamentet organiseras våren 2023 tillsammans med 
undervisningsväsendet. Fritidsväsendet är involverad i implementeringen av UNICEFs verksamhetsmodell 
för en barnvänlig kommun.  
 
Vi anställer en välfärdskoordinator till en fast tjänst för att förbereda och samordna kommunens 
välfärdsarbete. Välfärdskoordinatorn fungerar även som kommunens rusmedelsförebyggande koordinator. 
Äldre- och handikapprådets sammanträden anordnas.  
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Biblioteks- och kulturtjänster 
Biblioteket fortsätter sin verksamhet i två verksamhetspunkter, huvudbiblioteket och Porlom bibliotek. 
Tjänsten som biblioteksfunktionär på deltid ska besättas under hösten. Materialutbyte och annat nära 
samarbete med Helle-biblioteken kommer att fortsätta. Grupper från grundundervisningen och 
småbarnspedagogiken erbjuds guidad verksamhet i enlighet med de samarbetsplaner som gjorts med 
biblioteket. Projektet Lampan – Små bibliotekens demokratipilot utvecklar medborgarnas deltagande och 
växelverkan med beslutsfattare i samarbete med biblioteken i Mörskom, Pukkila, Borgnäs och Askola. 
Förnyelsen av hyllorna i huvudbiblioteket fortskrider i etapper.  
 
Lappträsk kommuns plan för kulturfostran kommer att genomföras under hela året och planen kommer 
vid behov att uppdateras under våren 2023. Man strävar efter att ordna flera olika kulturevenemang än 
tidigare nu när coronarestriktionerna upphört. Lappträsk deltar i det gemensamma AUF-projektet för 
Borgånejdens musikinstitut, en del av Nylands kommuner och tre professionella orkestrar, som hämtar 
högkvalitativa konserter till kommunerna. 
 
Biblioteks- och kulturväsendet deltar i arbetet med verksamhetsmodellen UNICEF:s Barnvänliga 
kommun. 
 
År 2023 har 20 000 euro reserverats till föreningsbidrag. Summan är 6 000 mindre än i år. I det 
ekonomiska balanseringsprogrammet står det att föreningsbidragen ska skäras ned med 1/3. År 2020 
utbetalades det inga föreningsbidrag alls pga. besparingsåtgärderna och år 2021 var föreningsbidraget 
16 850 euro. Årsnivån på föreningsbidragen låg på ca 24 000 euro innan år 2020.  
 
 

 
  



  

34 
 

Projekt 
 

Projektets namn 
och tidpunkt 

Syftet med 
projektet och 
huvudåtgärder 
som vidtagits 
under 
rapporteringsperio
den 
 

Total budget för 
hela 
projektperioden 
 

Kommunens 
självfinansieringsand
el för hela 
projektperioden 

Utfallna 
kostnader 
under hela 
projektperio
den  
situationen 
9/2022 
(intäkter-
utgifter) 

Kostnader 
BU 2023  
(intäkter-
utgifter) 

Uppsökande 
ungdomsarbete: 
1.1-31.12.2023 

Uppsökande 
ungdomsarbete -
verksamhet 
 

 
41 586 € 

 
11 586 € 

  
30 000 €  

-41 237 €, 
11 237 € 

 

Jämlikhet inom 
utbildning, 
undervisning 
2022-31.12.2023 
 

Åtgärder i enlighet 
med projektets mål 
för att öka jämlikhet 
inom utbildning 
inom 
undervisningsväsen-
det 

 
46 250 € 

 
9 250 € 

 
0 € 

 
37 000 € 
-46 052 
9 052 € 

Jämlikhet inom 
utbildning, 
småbarnspeda-
gogik 
2022-31.12.2023 
 

Åtgärder i enlighet 
med projektets mål 
för att öka jämlikhet 
inom utbildning 
inom 
småbarnspedago-
giken 

 
73 750 € 

 
14 750 € 

 
0 € 

 
59 000 € 
-73 917 
14 917 € 

Digitalisering, 
småbarnspeda-
gogik 
2022-31.12.2023 
 

Åtgärder i enlighet 
med projektets mål 
för att öka 
digitaliseringen inom 
småbarnspedago-
giken 

 
23 750 € 

 
4 750 € 

 
3 160 € 

 
6 360 € 
-8 000 € 
1 640 € 

Lampan, 
småbibliotekens 
demokratipilot 
1.11.2021-
31.12.2023 

Främja delaktighet, 
demokrati och 
samhällsfostran 

 
37 500 € 

 
1 500 € 

 
423 € 

 
20 700 € 
-20 702 € 

2 € 

Daglägerverk-
samhet 
1.6.2022-31.5.2023 
 

Daglägerverksamhet 
för de unga, 
anordnat av 
ungdomsväsendet  

 
4 444 € 

 
444 € 

 
334 € 

 
1 000 € 
-1 150 € 

150 € 
 

Lappträsk 
hobbymodell 
1.8.2022-31.7.2023 
 

Anordnandet av 
minst en hobby för 
varje barn i 
Lappträsk i enlighet 
med projektvillkoren 

 
25 000 € 

 
 5 000 € 

 
0 € 

 
12 000 € 
-15 020 € 
3 020 € 

Lappträsk 
hobbymodell 
fortsättning 
 

Anordnandet av 
minst en hobby för 
varje barn i 
Lappträsk i enlighet 
med projektvillkoren 

    
16 000 € 
-21 000 € 
5 000 € 

Coronabidrag 
ansökan gjorts 
 

Kompensera 
effekterna av 
coronaepidemin och 
för att stödja barn 
och elever 

   32 000 € 
-40 000 € 
8 000 € 
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Viktig statistik och prognoser om verksamheten  
 

                    Barnprognos 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 5-åringar             

 FI 25 14 13 9 16 7 

 SV 5 8 6 7 6 4 

   30 22 19 16 22 11 

        

 4- åringar             

 FI 14 13 9 16 7 14 

 SV 8 6 7 6 4 6 

   22 19 16 22 11 20 

        

 3- åringar             

 FI 13 9 16 7 14 14 

 SV 6 7 6 4 6 6 

   19 16 22 11 20 20 

        

 2- åringar             

 FI 9 16 7 14 14 14 

 SV 7 6 4 6 6 6 

   16 22 11 20 20 20 

        

 1- åringar             

 FI 16 7 14 14 14 14 

 SV 6 4 6 6 6 6 

   22 11 20 20 20 20 

        

 0- åringar             

 FI 7 14 14 14 14 14 

 SV 4 6 6 6 6 6 

   11 20 20 20 20 20 

        

 Totalt: 120 110 108 109 113 111 
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ELEVPROGNOS 2023-2027    

 Kapellby skola Hilda Käkikosken koulu Skolorna totalt 

Utfall:    

Totala antalet elever i skolan 2016-2017 85 127 212 

Totala antalet elever i skolan  2017-2018 80 119 199 

Totala antalet elever i skolan  2018-2019 74 143 217 

Totala antalet elever i skolan  2019-2020 69 141 210 

Totala antalet elever i skolan  2020-2021 65 120 185 

Totala antalet elever i skolan  2021-2022 67 107 174 

Totala antalet elever i skolan  2022-2023 80 111 191 

Prognos:     

Totala antalet elever i skolan  2023-2024 70 117 187 

Totala antalet elever i skolan  2024-2025 62 113 175 

Totala antalet elever i skolan  2025-2026 60 118 178 

Totala antalet elever i skolan  2026-2027 60 114 174 
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Personalplan 2022 – 2025, årsverken 
 
Ordinarie personal 
 

 BU 2022 BU 2023 EP 2024 EP 2025 

Förvaltning 1 1 1 1 

Småbarns-
pedagogik 

20 20,2 23 23 

Undervisning 15 15 15 15 

Välfärdsarbete 2 4 4 4 

Bibliotek och 
kultur 

2 2,5 3 3 

Branschen totalt 40 42,7 46 46 

     
 
 
Projektpersonal samt övrig tidsbunden personal: 
 

 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025 

Förvaltning 0 0 0 0 

Småbarns-
pedagogik 

6 6,8 1 1 

Undervisning 8 7 7 7 

Välfärdsarbete 1,2 0 0 0 

Bibliotek och 
kultur 

1,8 1,5 0 0 

Branschen totalt 17 15,3 8 8 
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RESULTATRÄKNING BUDGETEN 2023, BILDNINGS- OCH 
VÄLFÄRDSTJÄNSTER 
 
LAPPTRÄSK 

  

RESULTATRÄKNING BUDGETEN 2023 
  

BILDNINGSTJÄNSTER 

BS 2021 BU+ÄNDRIN
G 2022 

BU 2023 Skillnad
% 

 
VERKSAMHETSINTÄKTER 

  
  

 

  
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 68 693 76 289 123 450 61,8 

  
INTÄKTER FÖR AVGIFTER 158 738 119 500 106 500 -10,9 

  
UNDERSTÖD OCH BIDRAG 102 979 174 040 167 960 -3,5 

  
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 20 641 18 715 3 100 -83,4 

 
VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT 351 051 388 544 401 010 3,2 

        
  

 

 
VERKSAMHETSKOSTNADER 

  
  

 

  
PERSONALKOSTNADER -2 343 339 -2 565 226 -2 608 307 1,7 

   
LÖNER OCH ARVODEN -1 868 420 -2 043 325 -2 159 983 5,7 

   
PERSONALBIKOSTNADER -474 920 -521 901 -448 324 -14,1 

    
PENSIONSAVGIFTER -397 904 -435 502 -381 989 -12,3 

    
ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER -77 015 -86 399 -66 335 -23,2 

  
KÖP AV TJÄNSTER -1 572 209 -1 680 636 -1 961 742 16,7 

  
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR -102 504 -92 562 -139 290 50,5 

  
UNDERSTÖD OCH BIDRAG -112 993 -126 000 -110 000 -12,7 

  
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -67 081 -72 390 -94 000 29,9 

 
VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT -4 198 127 -4 536 814 -4 913 339 8,3 

        
  

 

 
VERKSAMHETSBIDRAG -3 847 076 -4 148 270 -4 512 329 8,8 

        
  

 

        
  

 

 

              

INTERNA POSTER          

 
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 

         

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 99 272 78 251 110 271 40,9 

 

 
KÖP AV TJÄNSTER -758 129 -684 393 -457 894 -33,1 

 

 
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR -1 274 0 0 

 

 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -426 742 -487 513 -1 156 718 137,3 

 

VERKSAMHETSBIDRAG INTERNA POSTER -1 086 873 -1 093 655 -1 504 341 37,6  

              

AVSKRIVNINGAR 
-232 775 -220 760 -284 050 28,7 
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3.3 TEKNISKA TJÄNSTER   
 

 

Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare: 
Teknisk direktör 
 

 
Resultatområde/resultatenheter:  

Teknisk nämnd, kollektivtrafik, planering av markanvändning, fastigheter, kök 
och städning, parker och allmänna områden, Lappträsket, trafikleder, maskiner 
och anläggningar, vattentjänstverket.  

  
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 2021 
BU 2022 
+ändring 

BU 2023 EP 2024 EP 2025 

 

Intäkter 1 589 817 1 615 911 1 656 970 1 693 540 1 718 043  

Utgifter -2 887 742 -3 228 481 -3 060 391 -3 078 450 -3 085 685  

Verksamhetsbidrag -1 297 925 -1 612 570 -1 403 421 -1 384 910 -1 367 641  

 
 
Branschens funktionella budgetmål och genomförandet av strategin 
-Utarbetande av Husulabackens detaljplan och godkännande av fullmäktige under 2023 
(Strategipunkt Livskraft och utrymme för företag att växa samt Vi är föregångare/ 
markanvändningsplanering) 
-Genomförande av en idétävling för Kapellby centrum och strandområdena, samt inleda 
planläggningen baserat på idétävlingens resultat (Strategipunkten Livskraft och utrymme för företag att 
växa samt Vi är föregångare/ markanvändningsplanering) 
-Ta hand om kommunens fastigheter på ett sådant sätt att fastighetsreparationsskulden hålls under 
kontroll (Strategipunkten Hållbar utveckling och vacker landsbygd / fastigheter) 
-Effektivera energianvändningen i kommunala fastigheter (Strategipunkten Hållbar utveckling och 
vacker landsbygd / fastigheter) 
 
Överblick över branschen samt verksamhetsmiljön och förändringar i den  
År 2022 blir en ny brandstation färdig. Brandstationen har byggts av en privat operatör och kommunen hyr 
ut den i andra hand till Östra Nylands räddningsverk. År 2023, efter att räddningsväsendet övergått till 
välfärdsområdet, blir välfärdsområdet avtalspart. Kommunens nuvarande brandstationslokaler tas därmed 
ur räddningsverkets bruk fr.o.m. början av år 2023. 
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Verksamhet och anslag per resultatenhet  

TEKNISKA TJÄNSTER 
(verksamhetsbidrag) BU 2022 BU 2023 

Tekniska nämnden -369 720 -56 827 

Kollektivtrafik -86 204 -86 216 

Planering av markanvändning 66 284 55 939 

Fastigheter -529 449 -453 020 

Kök och städning* -458 806 -665 408 

Parker och allmänna områden -80 177 -81 814 

Lappträsket -40 153 -31 958 

Trafikleder -177 734 -191 601 

Maskiner och anläggningar -12 751 -14 394 

Vattentjänstverket** -90 945 -32 753 

*städning endast år 2023, år. 2022 under fastigheterna   

**För vattentjänstverkets del är summan räkenskapsperiodens resultat 

 
 
Tekniska nämnden 
Kostnader som uppstår från nämndens arbete. Gemensamma utgifter för tekniska tjänster och även 
utgifter för arbetarskydd, hittedjur och utgifter för avfallshantering och energiförsörjning.  
 
Kollektivtrafik 
Gällande avtal om anordnande av kollektivtrafik i riktning mot Lovisa och Borgå samt kundtrafiklinjen 
som körs inom kommunen av taxi-bilarna. 
 
Planering av markanvändning 
Viktiga projekt när det gäller markanvändning och planläggning är framåtförandet av idétävlingen för 
Kapellby centrum och strandområdena samt ändringen av Husulabackens detaljplan. Arrendeintäkter från 
tomter och åkrar avsätts till tekniska väsendet. 
 
Fastigheter 
Nödvändiga kostnader har avsatts för underhåll med hänsyn till budget samt åtgärder som på längre sikt 
skulle kunna minska kostnaderna för tekniskt arbete. På underhållssidan eftersträvar vi att tillvarata vår 
egen arbetsinsats i byggande och komplettera vid behov med inköpstjänster. 

Följande poster har dessutom förts över från investeringsplanen till budgeten för år 2023; 

Anslag som överförts till driftsekonomin € 

Kommungården 8 500 

Biblioteket 6 000 

Kapellby skola 3 300 

Hilda Käkikosken koulu, Porlom 6 500 

Hilda Käkikosken koulu, Kapellby 1 600 

Daghemmet Trolldalen 3 500 

totalt 29 400 

 
Hyresintäkten för Civiltjänstcentralen som staten betalar till kommunen avsätts till tekniska tjänster. 
Hyresintäkterna 2023 kommer att vara cirka 830 000 €. Dessutom betalar tekniska tjänster underhåll och 
kapitalvederlag till Fastighets Ab Lappträsks Lilleput. Ca 810 000 € har budgeterats för vederlag i den 
tekniska driftsbudgeten i budgeten för 2023. I takt med att räntenivån stiger kommer kapitalvederlaget att 
stiga avsevärt 2023. 
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Kök och städning 
Daghemmets luncher köps in av en extern operatör. Lunchmat tillagas i två kök, Hilda Käkikoskis skola i 
Kapellby och Kapellby skola, och dessutom fungerar två kök som distributionskök,  i Trolldalens daghem 
samt i Taitotalo.  
 
Vid mån av möjlighet används närmat i den utsträckning det är möjligt i nuvarande kökslokaler. 
Personalen har möjlighet att köpa svinnmat från skolorna.  
 
Chefen för kosthåll och städtjänster vikarier ofta i köken, vilket har möjliggjort relativt låga 
vikariekostnader.  
 
Städningen har konkurrensutsatts, avtalet gäller till utgången av 2023 + option 1+1 år. Om optionen inte 
utnyttjas kommer en konkurrensutsättning att göras under våren 2023. Vår egen städare städar delvis på 
Hilda Käkikoski skola (Porlom verksamhetsställe) och Taitotalo, alla andra platser städas av en extern 
tjänsteleverantör. Noggrann uppföljning av verksamheten med privata operatörer kommer att fortsätta. 
 
Parker och allmänna områden: 
Under 2023 kommer vi att fortsätta bevaka kvaliteten på skötseln av utomhusområden. Med hjälp av en 
kvalitetsundersökning uppföljs både det arbete som utförs av entreprenörer (t.ex. plogning, sandning) samt 
vår egen verksamhet. Kvalitetsundersökningen genomförs som en invånarenkät.  
 
Lappträsket 
Redan 2019 fastställde fullmäktige skicket på Lappträsket som ett av kommunens viktigaste 
tyngdpunktsområden. Träskets saneringsplan har gjorts på övergripande nivå. Lappträsk kommun är med i 
Lappträskets restaureringsprojekt, som har fått medel från NTM-centralen för åren 2021-2023. 
Självfinansieringsdelen 2023 är 18 000 €. Dessutom genomförs andra mindre årliga skötselåtgärder. 
 
Trafikleder 
Under år 2020 kartlades trafikmärkena på kommunens byggnadsplanevägar deras skick och ett 
förnyelseprogram planerades för de kommande åren som ska följas åren 2022–2023. 
 
57 000 euro har avsatts till underhållsbidrag för enskilda vägar. År 2023 är villkoret för att få bidraget att 
fullgöra anmälningsskyldigheten enligt 50 § i lagen om enskilda vägar (registret över enskilda vägar och 
digiroad) samt att hålla uppgifterna à jour. 
 
Maskiner och anläggningar 
Underhåll och reparationer av kommunens egna maskiner och utrustning. Dessutom förnyelse av små 
handverktyg.  
 
Vattentjänstverket 
Vattenavgiftsintäkter har budgeterats till 302 000 € och intäkter från avloppsvattenavgifter till 215 000 €. 
Ett anslag på 60 000 € har avsatts för upphandling av vatten, baserat på utfallet år 2022. 
Vattentjänstverkets resultat efter avskrivningar visar ett underskott. Interna poster kommer att specificeras 
senare. 
 
Vikarieringen i vattentjänstverket sköts i huvudsak som en inköpstjänst, vilket har planerats in i budgeten. 
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Personalplan 2023 – 2025, årsverken 
 
Ordinarie personal 
 

TEKNISKA TJÄNSTER BU 2022  BU 2023 EP 2024 EP 2025 

Teknisk direktör, teknisk 
arbetsledare, 

chef för kosthåll och 

städning 

3* 3* 3* 3* 

Utomhusområden 1 1 1 1 

Vattentjänstverket 1,3 1,3 1,3 1,3 

Fastighetsunderhåll och 
underhåll  

1,7 1,7 1,7 1,7 

Kosthåll 3,5 3,5 3,5 3,5 

Städning 0,5 0,5 0,5 0,5 

Branchen totalt 11 11 11 11 

 
Antalet personal tar inte hänsyn till eventuella anställda på lönesubvention eller arbetsprovanställda. Arbetskraft med 

lönesubvention används som vikarier, beroende på tillgänglighet, framför allt inom skötseln av utomhusområdena. Den 

tekniska arbetsledarens arbetsinsats (50 %) säljs till Fastighetsaktiebolaget Lilleput (* 100 % ingår här). 
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REESULTATRÄKNING BUDGETEN 2023, TEKNISKA TJÄNSTER 
     

   

LAPPTRÄSK 
  

RESULTATRÄKNING BUDGETEN 2023 
  

TEKNISKA TJÄNSTER 

BS 2021 BU+ÄNDRING 
2022 

BU 2023 Skillnad% 

 
VERKSAMHETSINTÄKTER 

  
  

 

  
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 524 922 532 500 601 200 12,9 

  
INTÄKTER FÖR AVGIFTER 456 0 0 

 

  
UNDERSTÖD OCH BIDRAG 2 618 2 060 2 470 19,9 

  
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 1 053 806 1 076 351 1 048 300 -2,6 

 
VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT 1 581 802 1 610 911 1 651 970 2,5 

        
  

 

 
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 

  
  

 

  
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 8 015 5 000 5 000 0,0 

 
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK TOTALT 8 015 5 000 5 000 0,0 

        
  

 

 
VERKSAMHETSKOSTNADER 

  
  

 

  
PERSONALKOSTNADER -551 221 -554 059 -534 355 -3,6 

   
LÖNER OCH ARVODEN -432 877 -433 179 -443 449 2,4 

   
PERSONALBIKOSTNADER -118 344 -120 880 -90 906 -24,8 

    
PENSIONSAVGIFTER -100 829 -102 584 -77 459 -24,5 

    
ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER -17 515 -18 296 -13 447 -26,5 

  
KÖP AV TJÄNSTER -947 289 -1 077 712 -756 259 -29,8 

  
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR -641 256 -707 620 -758 320 7,2 

  
UNDERSTÖD OCH BIDRAG -66 000 -63 000 -96 000 52,4 

  
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -681 975 -826 090 -915 457 10,8 

 
VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT -2 887 742 -3 228 481 -3 060 391 -5,2 

        
  

 

 
VERKSAMHETSBIDRAG -1 297 925 -1 612 570 -1 403 421 -13,0 

        
  

 

        
  

 

 

              

INTERNA POSTER          

 
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 513 798 521 264 479 859 -7,9 

 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 681 210 586 431 1 163 307 98,4 

 

 
KÖP AV TJÄNSTER -314 351 -235 796 -98 676 -58,2 

 

 
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR -8 558 -11 004 -19 765 79,6 

 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -25 975 -23 796 -525 817 2 109,7 

 

VERKSAMHETSBIDRAG INTERNA POSTER 846 123 837 099 998 908 19,3  

              

AVSKRIVNINGAR 
-307 880 -336 550 -317 600 -5,6 
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RESULTATRÄKNING BUDGETEN 2023, VATTENTJÄNSTVERKET 

 
LAPPTRÄSK 

  

RESULTATRÄKNING BUDGETEN 2023 
  

VATTENTJÄNSTVERKET 

BS 2021 BU+ÄNDRING 
2022 

BU 2023 Skillnad% 

 
VERKSAMHETSINTÄKTER 

  
  

 

  
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 469 296 497 604 554 965 11,5 

 
VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT 469 296 497 604 554 965 11,5 

        
  

 

 
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 

  
  

 

  
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 774 0 0 

 

 
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK TOTALT 774 0 0 

 

        
  

 

 
VERKSAMHETSKOSTNADER 

  
  

 

  
PERSONALKOSTNADER -75 035 -78 460 -76 178 -2,9 

   
LÖNER OCH ARVODEN -59 922 -61 797 -63 077 2,1 

   
PERSONALBIKOSTNADER -15 114 -16 663 -13 101 -21,4 

    
PENSIONSAVGIFTER -12 559 -14 019 -11 163 -20,4 

    
ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER -2 554 -2 644 -1 938 -26,7 

  
KÖP AV TJÄNSTER -138 770 -133 599 -107 352 -19,6 

  
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR -173 424 -213 500 -214 577 0,5 

  
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -9 276 -7 600 -58 091 664,4 

 
VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT -396 506 -433 159 -456 198 5,3 

        
  

 

 
VERKSAMHETSBIDRAG 73 564 64 445 98 767 53,3 

        
  

 

 
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 

  
  

 

  
RÄNTEKOSTNADER -471 0 -500 

 

  
ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER -425 0 0 

 

 
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER TOTALT -896 0 -500 

 

        
  

 

 
ÅRSBIDRAG 72 668 64 445 98 267 52,5 

        
  

 

 
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 

  
  

 

  
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN -142 830 -140 390 -131 020 -6,7 

 
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR TOTALT -142 830 -140 390 -131 020 -6,7 

        
  

 

 
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -70 162 -75 945 -32 753 -56,9 

        
  

 

 
RÄKENSKAPSPERIODENS 
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 

-70 162 -75 945 -32 753 -56,9 
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4. INVESTERINGAR 
 

4.1 Investeringsplan 
 

 

 

  

INVESTERINGSPLAN 2023-2027

Objekt Namn 2023 2024 2025 2026 2027

9031 Kommungården 32 000 5 000 10 000 10 000 10 000

9062 Biblioteket 33 000 10 000 10 000 10 000 10 000

9077 Kapellby skola 36 000 10 000 10 000 10 000 10 000

9097 Lukitusjärjestelmä kunnan kiinteistöihin 10 000

9099 Hilda Käkikosken koulu, Kapellby verksamhetsställe 41 500 30 000 15 000 25 000 10 000

9100 Hilda Käkikosken koulu, Porlom verksamhetsställe 58 000 65 000 60 000 15 000 30 000

9101 Daghemmet Trolldalen 36 500 50 000 15 000 15 000 15 000

9201 Sanering av gatubelysningen 15 000

9221 Kommunaltekniken på Husulabacken 130 000 130 000 45 000

9222 Kommunaltekniken på industriområdet i Ingermansby 90 000

9229 Minnesvänligt centrum; skyltning 15 000

9233 Minnesvänligt centrum; Gemensamt gatuområde och parkering Lappträskvägen 25 000

9234 Minnesvänligt centrum; Gemensamt gatuområde Tallmovägen 10 000 80 000

Minnesvänligt centrum; andra lättrafikleder 20 000 50 000

Minnesvänligt centrum; minnesvänlig konst och torg 100 000

9230 Sanering av träsket 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Asfaltering av Pentinkulmavägen 75 000

Asfaltering av Husulavägen 45 000

ny Stamvägen 10 000

ny Lappning av beläggningar 26 000

9236 Maskiner 40 000

9239 Reparationer på Civiltjänstcentralens område 35 000 20 000 20 000

9240 Planläggning 128 000 80 000 50 000

ny Idrottssal och sportplan 22 000

ny Depån i Korsmalm 10 000

ny Skateparken 20 000 20 000

ny/9092 Planering av ett nytt skolcentum 50 000 50 000

TOTALT 713 000 510 000 365 000 155 000 345 000

Vattentjänstverket

Kohde Nimi 2023 2024 2025 2026 2027

9514 Läckagereparationer 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

9518 Reningsverket i Kapellby 1 000 000 2 250 000 250 000

9505 Vattenförsörjning i glesbygden, ledningsarbeten 15 000 15 000 15 000 15 000 15000

9520 Nätverkskartor 20 000 20 000

9521 Byte av avloppspumpar 10 000 10 000

9523 Vägen till pumpstationerna i Marieberg och Casagrande 10 000

ny/9525 Nya objekt för vatten- och avloppsnätet 110 000 50 000 50 000

ny Kartläggning av Vattentjänstverkets behov 20 000 20 000

TOTALT 1 210 000 2 390 000 340 000 40 000 40 000

Kommunen och vattentjänstverket totalt 1 923 000 2 900 000 705 000 195 000 385 000
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4.2 INVESTERINGAR 2023-2027, motiveringsdel 
 

INVESTERINGARNAS MOTIVERINGAR ÅR 2023 (-2027) 

 

Kommungården 

År 2023 byts fönstren ut 20 000, ventilationen förbättras + nedkylning installeras till servicepunkten 

12 000, totalt 32 000 € 

År 2024 saneras balkongen 5 000 € 

Totalt 37 000 € 

 

Biblioteket 

År 2023 målas taket 18 000, insidan saneras 15 000, totalt 33 000 € 

Kapellby skola 

År 2023 målas väggarna i klassrummen och i aulan 6000, en mellanvägg byggs i salen 2000, rännan 

och dropptråget på takskyddet vid ingången kommer att förnyas 2000, luftvärmepump i köket 5000, 

kokgryta 11 000 och ugn 10 000, totalt 36 000 € 

Låssystem i kommunens fastigheter 

År 2023 fortsätter att modernisera låssystemen 10 000 € 

 

Hilda Käkikosken koulu, Kapellby verksamhetsställe 

År 2023 målas taket på den utvidgade delen 15 000, varmvattenberedaren förnyas 8 000, planering och 

upprustning av gårdsplanen 8 500, sanering av luftombytet i köket 10 000, totalt 41 500 €  

År 2024 byggs ett värmeåtervinningssystem i lärarrummet 15 000, golvmattan förnyas på den 

utvidgade delen 15 000, totalt 30 000 € 

År 2025 förnyas luftkonditioneringen i utvidgningsdelen 15 000. € 

År 2026 målas taket på den gamla sidan och idrottssalen 25 000 € 

Totalt 111 500 € 

 

Hilda Käkikosken koulu, Porlom verksamhetsställe 

År 2023 förbättras ventilationen i klassrummen 40 000, porten till gruppiset förnyas 3 000, gårdsplanen 

rustas upp samt nya lekredskap 15 000, totalt 58 000 € 

År 2024 förbättras ventilationen i klassrummen 40 000, belysningen i skolan förbättras 5 000, 

tvättrummen i bostäderna förnyas 20 000, totalt 65 000 € 

År 2025 målas taket 60 000 € 

År 2026 förnyas staketet 15 000 € 

År 2027 saneras avloppen 30 000 €                Totalt 228 000 € 
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Trolldalens daghem 

År 2023 kommer en övergripande plan för utvecklingen av gården att göras 3 000, fortsätter vi att 

utveckla gårdsplanen 5 000, regnvattensystemet på gården grundsaneras 3 500, solpaneler installeras 

15 000, diskmaskin till köket 10 000, totalt 36 500 € 

År 2024 fortsätter vi att utveckla gårdsplanen 10 000, säkerhetsmattor installeras 40 000, totalt 50 000 

€ 

Totalt 86 500 € 

Sanering av gatubelysningen 

År 2023 fortsätter saneringen av gatubelysningen. Lamporna bys ut till LED-lampor som är 

energieffektivare. 15 000 € 

Kommunaltekniken på Husulabacken 

År 2023 förnyas vattenmätarna i kommunens fastigheter och grundvattenledning byggs, 

kommunaltekniken planeras och byggs 130 000 € 

År 2024 fortsätter byggandet av kommunaltekniken 130 000 € 

År 2025 fortsätter byggandet av kommunaltekniken 45 000 €  

Totalt 305 000 € 

Kommunaltekniken på industriområdet i Ingermansby 

År 2027 kommunaltekniken planeras och byggs 90 000 € 

Minnesvänligt centrum; Skyltning  

År 2026 genomförs skyltningen av det minnesvänliga centrumet 15 000 € 

Minnesvänligt centrum; Gemensamt gatuområde och parkering Lappträskvägen 

År 2026 planeras och genomförs ett gemensamt gatuområde och parkering på Lappträskvägen i 

centrum av Kapellby. Ett gemensamt gatuområde planeras till Tallmovägen. 25 000 € 

Minnesvänligt centrum; Gemensamt gatuområde Tallmovägen 

År 2023 planeras ett gemensamt gatuområde för att förbättra säkerheten på Tallmovägen 10 000 € 

År 2024 genomförs ett gemensamt gatuområde för att förbättra säkerheten på Tallmovägen 80 000 € 

Totalt 90 000 € 

Minnesvänligt centrum; Övriga lättrafikleder 

År 2026 planeras det minnesvänliga centrumets övriga lättrafikleder gällande den s.k. yttre ringen 

(Klockarstigen, Tallmovägen + Georgsvägen korsning) 20 000 € 

År 2027 genomförs övriga lättrafikleder 50 000 € 

Totalt 70 000 € 
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Minnesvänligt centrum; Minnesvänlig konst och torg 

År 2027 genomförs det sista delområdet av det minnesvänliga centrumet 100 000 € 

Sanering av träsket 

År 2023 Slåtter 20 000 € 

Asfaltering av Pentinkulmavägen 

År 2025 asfalteras vägen. 75 000 € 

Asfaltering av Husulavägen 

År 2025 asfalteras vägen. 45 000 €  

Stamvägen 

År 2023 repareras problemet med regnvatten och beläggningen lappas 10 000 € 

Lappning av beläggningar 

År 2023 byts brunnarna ut på Georgsvägen och beläggningen lappas 20 000, övriga lappningar av 

beläggningar 6 000, totalt 26 000 € 

Utrustning 

År 2023 anskaffas en ny MultiVan 40 000 € 

Reparationer på Civiltjänstcentralens område 

År 2023 fortsätter vi att måla byggnaderna och reparera tak 35 000 € 

År 2024 förstärks bilskyddet 20 000 € 

År 2025 saneras fasaderna till radhusen 20 000 € 

Totalt 75 000 € 

Planläggning 

År 2023 idétävling gällande Kapellby centrum och strandområden 73 000, detaljplaneringen av den 

första etappen inleds 40 000, planändringen av Korsbro-området slutförs 10 000, ändringen av 

Husulabackens detaljplan slutförs 5 000, totalt 128 000 € 

År 2024 fortsätter vi med planläggningen av Kapellby centrum och strandområden 50 000, 

planläggningen av Korsbro-området fortsätter 30 000, totalt 80 000 € 

År 2025 fortsätter vi med planläggningen av Kapellby 50 000 €  

Totalt 258 000 € 

Idrottssalen och sportplanen 

År 2023 saneras idrottshallens rännor och bakgården täckdikas 7 000, ytan på löpbanan renoveras 

15 000, totalt 22 000 € 
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Depån i Korsmalm 

År 2023 området för bilar som kommer in med en förflyttningsorder kommer att inhägnas 10 000 € 

Skateparken 

År 2023 skateparken förbättras och utvidgas 20 000 € 

År 2024 vi fortsätter att förbättra och utvidga skateparken 20 000 € 

Totalt 40 000 € 

Planeringen av en ny skola 

År 2024 implementeringsmodellen utreds, planeringen inleds (50 000) 

År 2025 planeringen slutförs (50 000) 

Totalt 100 000 € 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGAR INOM VATTENTJÄNSTVERKET 

Läckagereparationer 

Läckagereparationer kommer att fortsätta 25 000 € 

Reningsverket i Kapellby 

År 2023 byggnadsarbeten av ett nytt reningsverk inleds 1 000 000 € 

År 2024 slutförs byggandet av reningsverket 2 000 000 och byggandet av överföringslinjen inleds 

250 000, totalt 2 250 000 € 

År 2025 byggarbeten av överföringsledningen slutförs 250 000 € 

(År 2026 rivs det gamla reningsverket 200 000, summan täcks av driftsbudgeten.) 

Totalt 3 500 000 € 

Vattenförsörjning i glesbygden, ledningsarbeten 

Linjearbeten i glesbygden fortsätter 15 000 € 

Nätverkskartor 

Arbetet med nätverkskartan fortsätter för att får situationen upp till bestämmelsernas standard 20 000 € 

Byte av avloppspumpar 

Vi fortsätter att byta ut pumparna 10 000 € 

Vägarna till pumpstationerna i Marieberg och Casagrande 

År 2023 planeras och byggs vägarna till pumpstationerna 10 000 € 
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Nya objekt inom vatten- och avloppsnätet 

År 2023 planeras och byggs vatten- och avloppsledningar till Dammvägen och Finnbackavägen 

110 000 € 

Kartläggning av Vattentjänstverkets behov 

År 2023 vi kartlägger och planerar framtida objekt 20 000 € 

År 2024 vi fortsätter att kartlägga och planera framtida objekt 20 000 € 

Totalt 40 000 € 
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5. FINANSIERING 
 

Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare: Kommundirektör 
 
Skatteintäkter 
 
Skatteintäkterna är beräknade med en kommunalskattesats på 8,86 % år 2023. På grund av reformen av 
social- och hälsovården samt räddningsverksamheten är inkomstskattesatsen i alla kommuner år 2023 
inkomstskattesatsen för 2022 minus 12,64 procentenheter. Skatteintäkterna kommer nästan att halveras till 
följd av reformen, och detta måste beaktas när man jämför år med varandra. Den kommunala skattebasen 
för planeringsperioden ligger på samma nivå, 8,86 %.  
 

Skatteintäkter BS 2021 BU+ändring 
2022 

BU 2023 EP 2024 EP 2025 

          

Inkomstskatt 7 991 588 8 208 000 3 900 000 3 900 000 3 990 000 

Fastighetsskatt 669 162 672 000 690 000 690 000 690 000 

Andel av intäkterna 
från samfundsskatt 919 924 775 000 610 000 560 000 570 000 

Totalt 9 580 674 9 655 000 5 200 000 5 150 000 5 250 000 

            

Skatteintäkter 
€/invånare 

3713 3742 2016 1996 2035 

Invånare 
31.12.2021 

2580         

Invånarprognos 
Statistikcentralen 

  2594 2 568 2546 2527 

 
 
Statsandelar 
Statsandelarna minskar år 2023 med ca 2/3 jämfört med år 2022 i och med social- och hälsovårdsreformen 
Statsandelsprognosen baseras på erhållna beräkningar, och den är lite försiktigare än i de erhållna 
beräkningarna.  
 

Statsandelar BS 2021 BU +ändring 
2022 

BU 2023 EP 2024 EP 2025 

          

€/år 7 932 171 8 502 302 2 600 000 2 500 000 2 500 000 

Statsandelar  
€/invånare 

3074 3295 1008 969 969 
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Finansiella intäkter och kostnader 
 
Finansiella intäktsposter 2023 är utdelningsintäkter från Kymmenedalens El Ab på cirka 500 000 euro 
och övriga finansiella intäkter på ca 26 000 euro. Finansiella kostnader inkluderar en 
uppskattning av räntekostnader på upplåning från externa finansbolag på cirka 35 000 euro.  
 
 

Finansiella 
intäkter och 
kostnader BS 2021 

BU +ändring 
2022 BU 2023 EP 2024 EP 2025 

Finansiella 
intäkter 

870 836 301 000 530 500 660 000 710 000 

Finansiella 
utgifter 

-32 947 -36 000 -35 500 -80 000 -130 000 

Netto 837 889 265 000 495 000 580 000 580 000 

 
 
Förändringar i lång- och kortfristiga lån 
 
Långfristiga lån finansierar investeringar. I budgetplanen 2023–2025 ingår ett nytt långfristigt lån i slutet 
av planeringsperioden för investeringen i avloppsreningsverket. År 2023 beräknas det finnas ett behov 
av högst 1 miljon euro i kortfristigt lån, i form av kommuncertifikat. Minskningarna är planerade 
återbetalningar av lånen, dessutom inkluderar år 2023 och 2024 förtida återbetalning av två lån. 
 

Ändringar i 
kortfristiga och 
långfristiga lån  BS 2021 

BU +ändring 
2022 

BU 2023 EP 2024 EP 2025 

Ökningar 0 0 1 000 000 3 000 000 0 

Minskningar -402 054 -1 039 000 -405 000 -1 420 000 -460 000 

Nettomuutos -402 054 -1 039 000 595 000 1 580 000 -460 000 

Lånebestånd 
€/invånare 

2 559 640 793 1 328 1 150 

 
 
Avskrivningar 
 
Avskrivningar har beräknats enligt gällande avskrivningsplan för bestående aktiva och för de 
ekonomiska planeringsåren även enligt investeringsplanen. Under det sista ekonomiplaneringsåret 
återspeglas avskrivningen av investeringen i avloppsreningsverket som en ökning på cirka 100 000 euro. 
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Avskrivningar och 
nedskrivningar BS 2021 BU +ändring 

2022 

BU 2023 EP 2024 EP 2025 

         

Kommunen 
(utesl.Vattentjänst-
verket) 

-421 632 -429 610 -491 430 -485 000 -485 000 

Vattentjänstverket -142 830 -140 390 -132 570 -135 000 -285 000 

Avskrivningar, 
totalt 

-564 462 -570 000 -624 000 -620 000 -770 000 

Avskrivnings-
skillnad, 
Inv.reserv.  
1 milj.€ 

        

50 000 

 
 
 
 
Finansiering totalt 
 

FINANSIERING  
TOTALT BS 2021 

BU +ändring 
2022 

BU 2023 EP 2024 EP 2025 

(inkl. 
avskrivningar)         

Finansiella intäkter 18 383 681 18 458 302 8 330 500 8 310 000 8 460 000 

Finansiella utgifter 
och avskrivningar 

-597 409 -606 000 -659 500 -700 000 -900 000 

Netto 17 786 272 17 852 302 7 671 000 7 610 000 7 560 000 
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6.LAPPTRÄSK KOMMUNKONCERN 
 

6.1 Läget med kommunkoncernen samt de största riskerna  
 

Det sker förändringar i kommunkoncernen, eftersom största delen av de samkommuner som 

konsoliderats i koncernbokslutet överförs till välfärdsområdena i början av 2023. Endast en 

samkommun återstår, Nylands förbund. 

Det sker också en förändring i dotterbolagen, eftersom Fastighets Ab Taitotalo ska fusioneras med 

Fastighets Ab Lappträsks Lilleput från och med 1.1.2023. Det finns alltså tre dotterbolag från och med 

2023, som alla ägs till 100% av Lappträsk kommun. 

Syftet är att samarbeta mellan dotterbolagen, samt mellan dotterbolagen och koncernledningen, samt 

att hålla gemensamma möten för att snabbt vid behov ta upp frågor och samtidigt minska de 

risksituationer som uppstår. 

För koncernen är den mest betydande risken relaterad till koncernbolagens skuldbelopp. Särskilt för 

Fastighets Ab Labyrinten kan storleken på företagets skuld och stigande finansieringskostnader 

innebära utmaningar för företagets investeringsförmåga i synnerhet. På grund av social- och 

hälsovårdsreformen tillämpas från och med 1.1.2023 uppsägningstiden för det nuvarande hyresavtalet 

när Lappträsk social- och hälsovårdsstation överförs till välfärdsområdet. Detta kan innebära en risk för 

bevarandet av tjänsterna i Lappträsk och för Fastighets Ab Labyrintens ekonomi, eftersom bolaget äger 

aktier i Fastighets Ab Säästölä, i vars lokaler social- och hälsovårdsstationen verkar. 
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LAPPTRÄSK KOMMUNKONCERN 

 

 

 

j
DOTTERBOLAG 

 

FASTIGHETS AB LABYRINTEN 

100 % 

 

FASTIGHETS AB LAPPTRÄSKS 

LILLEPUT 

(Fastighets Ab Taitotalo fusioneras med 

Lilleput 1.1.2023) 

100 % 

 

LAPPTRÄSK VÄRME AB 

100 % 

 

LAPPTRÄSK KOMMUN 

 

SAMKOMMUNER SOM TAS 

MED I KONCERNBOKSLUTET 

 

NYLANDS FÖRBUND 

0,19 % 
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6.2 Koncernens bindande mål och resultatmål 
 

Lappträsk-kommunkoncernens ekonomi ska vara i balans och på en sund basis under 

planeringsperioden 2023-2025. 

 

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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6.3 Dotterbolagens budget för år 2023 
 

6.3.1 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: 
 

 BU 2023 BU 2022 
 

EP 2021 

Omsättning 891 994 
 

927 867 906 918 

Övriga intäkter   
 

 

Utgifter inom 
affärsverksamheten 

- 621 048 - 684 549 
 

- 663 506 

Avskrivningar  - 223 820 - 214 500 - 200 616 
 

Finansiella utgifter - 46 500 
 

- 28 000 
 

- 21 557 

Räkenskapsperiodens 
resultat 

267 818 
 

- 42 

 
Branschens funktionella budgetmål och genomförandet av strategin  
Den viktigaste funktionella budgetmålsättningen att sträva efter ett nollresultat, och att inte behöva ta 
mer lån (långsiktig ekonomiförvaltning). 
En annan viktig målsättning är att få Labyrintens nya webbsidor i effektivt bruk och att bli bättre känt 
även utanför Lappträsk (vi informerar och upprepar).  
 
Verksamhetsmiljön och förändringarna i den 
I budgeten ingår en hyreshöjning med 8 %. Prisuppgången har varit riktigt svindlande under 2022. 

Förutom att höja hyrorna måste Labyrinten också höja hyrorna på parkeringsplatser. Utöver dessa 

måste även andra åtgärder vidtas för att anpassa ekonomin, t.ex. genom att stänga den gemensamma 

bastun på Stamvägen 4. 

 
Förändringar i servicenätet och serviceproduktionen 
Antalet lägenheter motsvarar ganska bra på efterfrågan, men det finns också några tomma lägenheter. 
Målet är att riva fastigheten för Fredsbyvägen 3 B under 2023. Utöver lägenheterna hyr Labyrinten 
hälsostationens lokaler till Lovisa stad. Lokalerna är belägna i Fastighets Ab Säästölä. 
 
Projekt 
 
Inga planerade projekt. Arbetet med att reparera byggnadsbeståndet fortsätter, om än 
med en mycket mindre summa än vad som skulle behövas årligen till reparationer. 
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RESULTATRÄKNING BUDGETEN 2023, Fastighets Ab Labyrinten 

 

BU 2023 BU 2022 BS 2021

FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER

Hyresintäkter 867 278 €    903 150 €    876 514 €    

Parkeringsplatser 5 040 €        5 040 €        5 082 €        

Vattenavgifter 44 100 €      44 100 €      43 001 €      

Bastuavgifter och övrigt 600 €           960 €           7 707 €        

Momsavgdrag 25 383 €      25 383 €      25 386 €      

Försäljningsintäkter totalt 891 634 €    927 867 €    906 918 €    

KOSTNADER INOM AFFÄRSVERKSAMHETEN

Personalkostnader

Löner och arvoden 3 000 €        4 500 €        2 371 €        

Personalbikostnader -  €            -  €            -  €            

3 000 €        4 500 €        2 371 €        

Av- och nedskrivningar 223 820 €    214 500 €    200 616 €    

Avskrivningar 223 820 €    214 500 €    200 616 €    

Övriga utgifter inom affärsverksamheten
Fastighetskostnader

Förvaltning 78 560 €      85 420 €      62 171 €      

Drift och underhåll 62 100 €      66 900 €      70 203 €      

Skötsel av utomh. 25 000 €      25 000 €      41 747 €      

Städning 6 500 €        6 500 €        7 974 €        

Värme 141 518 €    144 929 €    149 970 €    

Vatten och avlopp 44 000 €      58 000 €      47 000 €      

El och gas 23 000 €      22 000 €      23 306 €      

Avfallshantering 25 000 €      28 500 €      28 118 €      

Olycksförsäkringar 12 800 €      12 800 €      13 354 €      

Säästölä vederlag 62 070 €      52 500 €      52 155 €      

Fastighetsskatt 19 500 €      19 500 €      19 942 €      

Reparationer 120 000 €    160 000 €    149 932 €    

Aktiveringar och bidrag -  €            -  €            -  €            

Övr.sköts.kostn. 2 000 €        2 000 €        -  €            

Momsavgdrag 9 000 €-        9 000 €-        10 313 €-      

Kreditförlust 5 000 €        5 000 €        5 576 €        

618 048 €    680 049 €    661 135 €    

Överlåtelsevinst -  €            

Överlåtelseförlust -  €            

AFFÄRSVINST / -FÖRLUST 46 767 €      28 818 €      42 796 €      

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Övriga ränte- och finansiella intäkter 500 €           500 €           823 €           

Räntekostnader och övr.finans.kostn. 47 000 €      28 500 €      21 557 €      

46 500 €-      28 000 €-      20 734 €-      

Bostadsreservering 22 104 €      

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST / FÖRLUST 267 €           818 €           42 €-             



59 
 

 
 

6.3.2 KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ LAPINJÄRVEN LILLIPUTTI – FASTIGHETSAKTIEBOLAG 
LAPPTRÄSKS LILLPUT   
 

Verksamhetsidé:  Företaget följer gott förvaltningssätt och observerar inom 
fastighetstjänsterna fastighetsanvändares och ägares specialbehov. 

 
Branschens/bolagets budget på bindande nivå gentemot fullmäktige 

 

 BS 2021 BU 2022 
 

BU 2023 

Intäkter från vederlag (Moms 0%)   312 289   322 597   357 290 

Utgifter från 
affärsverksamheten 

- 350 078 - 335 518 - 360 700 

Låneamorteringar - 367 347 - 367 347 - 367 347 

Avskrivningar - 223 225 - 367 300 - 367 300 

Räntekostnader - 22 734 -21 435 - 127 512 

Räkenskapsperiodens resultat 821 47 46 

Lånebestånd 3 969 387,5 3 602 040,5 3 234 693,5 

 
 
Branschens funktionella budgetmål och genomförandet av strategin  
 
Hållbar utveckling och vacker landsbygd/fastigheter. 
Upprätthålla ett kulturhistoriskt område, med hänsyn till områdets särdrag. 
Ta hand om fastigheterna så att reparationseftersläpningen förblir under kontroll. 
Förbättra fastigheternas energieffektivitet samt inrikta och eventuellt tidigarelägga renoveringar ur ett 
energiförbrukningsperspektiv. 
 
Livskraft och utrymme för företag att växa samt vi är föregångare 
Vi säkrar lokala tjänster som syftar till att säkerställa en smidig och säker serviceplats för våra kunder. 
Kvaliteten på utkontrakterade tjänster övervakas och jämförs med andra operatörer. 

 
 
Verksamhetsmiljön och förändringar i den under rapporteringsperioden 
På grund av coronaviruset och andra externa faktorer har Civilservicecentralens verksamhet överförts till 
en s.k. hybridmodell för utbildningens del vilket innebär att utbildningen även ordnas på veckosluten.  
Porlammin Taitotalo har fusionerats med bolaget från och med 1.1.2023. 
 
Förändringar i servicenätet och serviceproduktionen  
Bolaget har förberett sig för förändringar i verksamhetsmiljön, såsom utbildningen som sker på 
veckosluten, genom att förbereda sig för att ordna nödvändig tilläggsproduktion.  
 
Projekt 
Inga nya projekt pågår.  
 
Förändringar i servicenätet och serviceproduktionen  
Inga förändringar. 
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Personalplan 2023–2025  
 
Ordinarie personal 
 

Fastighets Ab 
Lilleput 

BU 2022 BU 2023 EP 2024 EP 2025 

Verkställande 
direktör 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Fstighets-
underhåll  
 

2 2 2 2 
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RESULTATRÄKNING BUDGETEN 2023,  

Fastighets Ab Lappträsks Lilleput 

 

  

Fast. Ab Lilleput BUDGET 2023

TA 2023 TA 2022 TP 2021

FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER

Skötselvederlag 437 040 € 400 020 € 356 622 €

Finansieringsvederlag (inkomstandel) 613 625 €      482 089 € 352 831 €

Övriga intäkter 6 000 €          6 000 € 24 982 €

Moms att betala 201 106 €-      -163 810 € -137 604 €

Försäljningsintäkter totalt 855 559 €      724 299 €      596 831 €

Finansieringsvederlag (fonderingsdel) 0 € 0 € 109 534 €

Totalt att betala 855 559 €      724 299 €      706 365 €

Fondering 109 534 €

Personalkostnader

Löner och arvoden 84 560 €        75 000 € 76 181 €
84 560 €        75 000 € 76 181 €

Av- och nedskrivningar 367 300 €      367 300 € 223 225 €

Avskrivningar 367 300 €      367 300 € 223 225 €

Övriga utgifter inom affärsverksamheten

Fastighetskostnader

Förvaltning 64 614 €        63 706 € 52 252 €

Drift och underhåll 36 200 €        50 472 € 28 503 €

Värme 120 498 €      97 098 € 106 329 €

Vatten och avlopp -  €              0 € 0 €

El och gas 18 220 €        1 900 € 2 851 €

Avfallshantering 12 600 €        13 000 € 11 398 €

Olycksförsäkringar 6 400 €          4 000 € 4 108 €

Tomtarrende -  €              12 500 € 12 550 €

Fastighetsskatt 21 000 €        19 000 € 19 333 €

Korrigeringar  -aktiveringar 55 600 €        54 951 € 83 759 €

Momsavdrag 58 992 €-        -56 109 € -47 256 €

276 140 €      260 518 € 273 827 €      

AFFÄRSVINST / -FÖRLUST

127 559 €      21 481 € 23 598 €        

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Övriga ränte- och finansiella intäkter -  €              0 € 0 €

Räntekostnader och övr.finans.kostn. 127 512 €      21 435 € 22 778 €

127 512 €-      -21 435 € 22 778 €-        

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST / FÖRLUST

46 €               47 €               820 €             
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6.3.3 LAPINJÄRVEN LÄMPÖ OY – LAPPTRÄSK VÄRME AB 
 

Uppgiftsområden och resultatområden  
 Lapinjärven Lämpö Oy - Lappträsk Värme Ab är ett fjärrvärmebolag som 

ägs av kommunen.   
  
Verksamhetsidé:  Bolagets mål är att producera värme med hushållsbränsle (skogsflis). I 

enlighet med bolagets mål färdigställdes biovärmeverken i Kapellby 2009, i 
utbildningscentralen i Lappträsk 2011 och i centrum av Porlom 2012. 
Bolaget arbetar efter kostnadsprincipen så att drift- och anslutningsavgifter 
täcker anläggningens underhåll och investeringskostnader.  

 
 
Branschens budget på bindande nivå gentemot fullmäktige 
 

 BS 2021 BU 2022 BU 2023 
 

  

Intäkter   587 378   629 244 688 000   

Utgifter - 463 199 - 493 204 - 558 610   

Avskrivningar - 129 647 - 129 570 - 129 650   

Resultat   - 5 468      6 470 260   

 
Branschens funktionella budgetmål och genomförandet av strategin  
Bolaget främjar målen i den kommunstrategin, särskilt när det gäller att främja ekosystem i den cirkulära 

bioekonomin. I sin verksamhet kännetecknas bolaget också av att agera både som producent och 

användare av lokala tjänster. Bolaget tar också tillvara på det kunnande som vår kommun har. 

Bolagets verksamhet är av sådan art att den stöder målen i kommunstrategin när det gäller 

resurshushållning och hållbar utveckling. Värmeanläggningarna använder huvudsakligen trä som 

bränsle, för vilket det inte finns någon annan användning av högre mervärde. Samtidigt ska 

användningen av fossila bränslen ersättas, vilket kommer att främja både kommunens och landets 

klimatmål. 

 
Verksamhetsmiljön och förändringar i den 
I enlighet med bolagets strategi och uppdrag är flis den huvudsakliga råvaran för Lappträsk Värme Ab:s 
värmeproduktion. EU:s klimat- och skogsbruksstrategi, liksom relaterade nationella strategier och beslut, 
har påverkat och kommer att fortsätta att påverka, både direkt och indirekt, på hur skogssektorn som 
helhet fungerar. Samtidigt har attityden till ekonomisk användning av skog blivit mer kritisk. 
Medborgarna motsätter sig alltmer intensiv användning av skogar, särskilt avskogning. Dessa faktorer 
bidrar till att skärpa konkurrensen om virke och kommer att orsaka framtida prispress på all träråvara. 
 
Rysslands oprovocerade invasion av Ukraina i februari 2022 har skakat hela den europeiska 

energisektorn. Prognoser är mycket svåra, men det bör stå klart att det finns en efterfrågan på all energi 

och framför allt på hållbart producerad bioenergi. Därför kan det rimligen antas att priset på träflis som 

används för uppvärmning inte kommer att falla, men kommer att stiga kraftigt. Under 2022 har priset 

på flis stigit klart långsammare än andra råvaror för energiproduktion och priset på själva 
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energiproduktionen, särskilt under början av året. Det finns dock ingen anledning att anta att 

situationen inte kommer att plana ut. 

 
Förändringar i servicenätet och serviceproduktionen 
Bolagets servicenät, det vill säga värmedistributionsnätet, genomgår endast mindre förändringar. Bolaget 
strävar efter att tillhandahålla sina tjänster lika effektivt och med hög kvalitet som tidigare. 
 
Projekt 
Inga planerade projekt. Bolaget slutför beredskapsplanen under början av år 2023.  
 
Personal 
Bolaget har en VD. Hans beräknade arbetstid är ca 1 dag i veckan. 
 
Övrigt att notera 
Till skillnad från tidigare har bolagets budget upprättats i enlighet med kostnadsfördelningen i 
resultaträkningen. Därför kan budgetarna för 2022 och 2023 inte jämföras i rader. Den nuvarande 
budgeteringen kommer dock att göra det lättare att övervaka budgetgenomförandet under de kommande 
åren. 
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RESULTATRÄKNING BUDGETGEN 2023, Lappträsk Värme Ab 

BUDGET 2023   BS2021 BU2022 BU2023 

        

FÖRSÄLJNINGSVINST      

 Värmeförsäljning   587 377 629 244 688 000 

Omsättning totalt   587 377 629 244 688 000 

Övriga intäkter   1 0 0 

Personalkostnader      

 Löner och arvoden   -12 286 -15 000 -13 672 

 Personalbikostnader      

  Pensionsavgifter   -1 370  -2 047 

  Övriga personalbikostnader -319  -281 

 Personalkostnader totalt -13 975 -15 000 -16 000 

        

Avskrivningar och nedsänkningar     

 Avskrivningar   -129 647 -129 570 -129 650 

        
Övriga utgifter inom 
affärsverksamheten      

  Verksamhetslokaler, utg.  -391 715  -466 000 

  Lösöre, utgifter  -16 780  -12 000 

  Telefon, Post, Förhandling, Marknadsföring m.fl. -1 411  -1 500 

  Bankutgifter   -1 085  -1 200 

  ICT-kostnader  -4 502  -7 000 

  Försäkringar   -6 119  -7 660 

  Bokföring   -10 186  -12 000 

  Revision  -1 121  -1 730 

  Förvaltningskostnader   -2 567  -5 000 

  Övr. verksamhetsutg.   0  0 

  Km.ers.  0  0 

     -435 485 -468 204 -514 090 

        
AFFÄRSVINST  
(-FÖRLUST)   8 271 16 470 28 260 

        
Finansiella intäkter och 
kostnader      

 Övriga ränte- och finansiella intäkter  0 0 0 

 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader  -13 739 -10 000 -28 000 

Extraordinära poster      

 Koncernbidrag   0 0 0 

   
VINST (FÖRLUST) INNAN 
BOKSLUTS- 
ÖVERFÖRINGAR OCH 
SKATTER -   -5 468 6 470 260 

        
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 
(FÖRLUST) -5 468 6 470 260 

 


