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UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIPLANEN 
 

1.1 Kommundirektörens översikt 
 

Lappträsk är inte längre en kriskommun. Koncernens underskottskriterium uppfylls inte längre och 

kommunens ackumulerade överskott har ökat till hela 1,665 miljoner euro. Om den ekonomiska 

prognosen för 2021 blir verklighet kan vi till och med bli av med koncernens underskott. Det 

ekonomiska läget verkar för närvarande vara balanserat, men 2024 väntas bli en särskild utmaning för 

kommunekonomin. Detta beror på social- och hälsovårdsreformen, som träder i kraft 2023 och som 

innebär att ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningstjänsterna överförs till 

välfärdsområdena och att kommunernas finansieringsbas drastiskt skärs ned. Det är alltså dags att 

förbereda sig för den kommande förändringen genom att redan nu ha en sund ekonomi och aktivt 

utveckla kommunens verksamhet. 

Även om det kändes som ett slags misslyckande hade kriskommunförfarandet en stärkande effekt på 

kommunen. I dåliga tider syns samhällets styrka, och kriskommunförfarandet visade att hela Lappträsk 

kommun har ett engagemang för att bevara en självständig kommun. Det utmanande förfarandet i 

kriskommunen visade att Lappträsk vet hur man tar sig samman och fattar svåra beslut när det behövs. 

Det visade också att det kan hända och att en kommun måste ta skeden i egna händer om den vill förbli 

en livskraftig självständig kommun. Nu när processen ligger bakom oss måste vi kunna ta med oss 

lärdomarna från den tillbaka i bakfickan och se djärvt framåt. Att titta i backspegeln är inte ett sätt att 

utveckla en kommun som klarar av framtidens utmaningar. Lappträsks styrka är dess öppenhet och 

mod att gå sin egen väg och vid behov stå upp för invånarnas intressen. Det är bra att fortsätta på 

denna linje. 

Människoorienterade Lappträsk - strategin utgör grunden för budgeten och fortsätter kommunens 

målmedvetna utvecklingsarbete för att bli en människoorienterad kommun. Strategin har satt upp 

viktiga mål för genomförandet av modellen för en Barnvänlig kommun - i kommunen och i synnerhet 

för utvecklingen av barntjänsterna - i linje med den framtida kulturella gemenskapen. Nya prioriteringar 

i kommunstrategin är turism och naturutnyttjande, som har många inslag av attraktion och 

dragningskraft. 

Kommunens budget har fastställts på en måttlig nivå, men i syfte att bibehålla den nuvarande 

kvalitetsnivån på tjänsterna samt även förbättra verksamheten. Dessutom har den gamla frasen "låt oss 

hålla ordning på saker och ting" varit grunden för budgeten. Gemenskapsandan är en förebild för 

Lappträsk och har bibehållits i budgeten. 

Det är svårt att göra prognoser för kommunekonomin, men det är särskilt svårt på grund av den 

pågående coronapandemin, vars ekonomiska effekter är extremt svåra att förutse. Staten har lovat att 

ersätta coronakostnaderna, men de indirekta effekterna kommer att vara större. Det är fortfarande inte 

möjligt att förutse alla långtidseffekter. När det gäller den framtida social- och hälsovårdsreformen är 

det fortfarande osäkert hur den framtida finansieringsbasen för kommunerna kommer att se ut. Det 

som är säkert är att även om borttagandet av sociala välfärdskostnader från den kommunala budgeten 

kommer att minska kostnadstrycket, kommer det också att minska en betydande del av den kommunala 

inkomstfinansieringen. 

Lappträsks invånarantal ökade sedan länge under 2020 och fortfarande i början av 2021, nu på hösten 

har trenden varit nedåtgående, men jag tror att Lappträsk har alla möjligheter att förbli en kommun som 

drar nytta av migrationen genom att satsa på människoorienterade och tillgängliga tjänster, 
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boendealternativ och marknadsföring samt näringslivstjänster. Antalet invånare har stor betydelse för 

kommunens ekonomiska bas. Det är viktigt att investera i att behålla befintliga invånare och locka till 

sig nya. Lappträsk har utvecklat ett nytt Lappträsk-huskoncept och vi har fortfarande stor potential att 

använda det. Modellen för utvecklingen av bostadsområdet Husulabacken slutförs nu äntligen i slutet av 

året, vilket innebär att insatserna för att sälja området borde vara högre än någonsin tidigare. 

Sammantaget bör vi nu våga sätta kommunen ännu tydligare på kartan som en bra plats att bo och 

verka på. 

Kommunens sjukfrånvaro har varit låg trots coronapandemin. Man bör även i fortsättningen se till att 

kommunens personal mår bra och utbildas. Utmaningar när det gäller tillgången till kvalificerad 

personal är vanliga inom den kommunala sektorn. Som det står i strategin, I Lappträsk har var och en av 

våra medarbetare rätt att behandlas med respekt, till ett motiverande ledarskap och en trevlig arbetsmiljö. Kompetent 

och motiverad personal är ryggraden i en högkvalitativ tjänsteleverans. 

När det gäller investeringar kommer den största investeringen under de kommande åren att vara ett nytt 

avloppsreningsverk, som kommer att ta flera år att planera, ge tillstånd och bygga, och som kommer att 

belasta kommunens ekonomi avsevärt. I bokslutet för 2020 gjordes en avsättning på 1 miljon euro för 

investeringar i avloppsreningsverket, vilket är en bra start för en stor investering. Andra investeringar 

under de kommande åren kommer att vara mindre investeringar i samband med underhåll och 

renovering av det befintliga servicenätet. Ytterligare ett åtagande har gjorts för Lappträsk-träskets 

saneringsplan. Saneringen är ett projekt som kommer att ta flera år. Ett liknande långsiktigt projekt i 

kommunen är utvecklingen av en minnesvänlig tätort, som i investeringsprogrammet har förskjutits 

som ett kontinuerligt projekt fram till 2025. Planer har redan gjorts för minnesvänlig skyltning och 

belysning. En tillgänglig och minnesvänlig tätort är en säker miljö för alla åldrar och fungerar som en 

läromiljö, särskilt för barn. Lappträsk kommun sålde Kymmenedalens El aktier år 2021. Av bolaget 

behölls fortfarande ett betydande aktieinnehav, men en kapitalvinst på nästan 3 miljoner euro gjordes. 

Det har beslutats att detta belopp ska användas för amortering av lån, vilket i viss mån kommer att 

kompensera för de minskade dividenderna. Vinsten från aktieförsäljningen får under inga 

omständigheter gå till de djupa fickorna för kommunens grundläggande funktioner, utan ska användas 

för att utveckla kommunen. Min egen åsikt är att pengarna kunde användas för att bygga attraktiva 

hyresbostäder, till exempel Lappträsk-hus, som skulle vara lämpliga för par eller familjer som kunde 

stranda i kommunen och förälska sig i Lappträsk genom hyresbostäder. Många människor är 

intresserade av att flytta till landsbygden, men att köpa en bostad på landsbygden verkar vara en stor 

risk för tillfället. En stark invånarbas gör det möjligt för oss att överväga andra investeringar för 

framtiden och är också en investering i näringslivet. 

Det känns lite motvilligt att avgå som kommundirektör i Lappträsk. Det har varit en fantastisk och 

lärorik resa. Med intresse följer jag som kommuninvånare med, vart den uppåtgående trenden i 

Lappträsk leder. Jag anser att det är bra att den nya kommundirektören tar över i detta skede, när 

ekonomin är i balans, den politiska verksamhetskulturen är god och personalen är engagerad och 

motiverad. Det finns utmaningar, men vi är inte ensamma på det finländska kommunala området. För 

att vara en liten kommun har Lappträsk dock fler möjligheter än många andra. 

Jag önskar er mod! 

I Lappträsk 12.11.2021  

 

Tiina Heikka 

Kommundirektör 
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1.2 Kommunens strategi under fullmäktigeperioden 
 

Kommunen ska ha en kommunstrategi, i vilken fullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för 
kommunens verksamhet och ekonomi (37 § kommunallagen). I kommunstrategin ska hänsyn tas 
till: 
 
1) främjandet av kommuninvånarnas välfärd; 
2) ordnandet och produktionen av tjänster; 
3) de mål för tjänsterna som sätts upp i lagar som gäller kommunernas uppgifter; 
4) ägarpolitiken; 
5) personalpolitiken; 
6) kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka; 
7) utvecklandet av livsmiljöns och områdets livskraft. 
 
Kommunstrategin ska grunda sig på en bedömning av nuläget i kommunen samt av framtida 
förändringar i omvärlden och deras inverkan på fullgörandet av kommunens uppgifter. I 
kommunstrategin ska det också anges hur genomförandet av strategin utvärderas och följs upp. 
Kommunstrategin ska beaktas när kommunens budget och ekonomiplan görs upp. 
Kommunstrategin ses över åtminstone en gång under fullmäktiges mandatperiod. 
 
Fullmäktige i Lappträsk har godkänt en strategi för kommunen för perioden 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. 
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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 kriskommunskriterier: 

Kriskommunskriterierna har förnyats i lag 1.3.2019. De nya gränsvärdena tillämpas första gången år 

2022 på grundval av nyckeltalen i boksluten för åren 2020 och 2021.  

Ett utvärderingsförande enligt 118 § i kommunallagen kan i fortsättningen inledas: 

-om kommunen inte har täckt underskottet i kommunens balansräkning inom den tidsfrist som 
anges i 110 § 3 mom. (ingen förändring jämfört med det föregående) 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 (ingen förändring) 

eller 

-om de ekonomiska nyckeltal för ekonomin som beskriver tillräckligheten eller soliditeten i 

finansieringen två år i följd har uppfyllt alla följande gränsvärden 
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1) förhållandet mellan årsbidraget och avskrivningarna i kommunens koncernresultaträkning är 
under 80 procent (koncernens årsbidrag är negativt); 

2) kommunens inkomstskattesats är minst 2,0 procentenheter högre än den vägda genomsnittliga 
inkomstskattesatsen för alla kommuner  (1 procentenhet); 

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 (endast koncernens lånebelopp); 

4) koncernbokslutets kalkylmässiga låneskötselbidrag är under 0,8 (relativa skuldsättningen minst 50 
%). 

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

- koncernens samlade underskott minst 500 €/inv. 

- koncernens årsbidrag % av avskrivningarna under 100 

- inkomstskattesatsen är 1,5 %-enheter över genomsnittet 

- koncernens lån och ansvarsförbindelser 25 % över genomsnittet 

- koncernens kalkylmässiga låneskötselbidrag under 1,0 

Enligt bokslutet 2019 uppfyllde Lappträsk kriskommunkriteriet avseende koncernunderskottet och 
ett 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 kriskommunens kriterium inte längre, och enligt prognosen 
kommer den partiella försäljningen av Kymmenedalens El Ab:s aktier att leda till att det 
konsoliderade underskottet helt elimineras i bokslutet för 2021. De andra delarna av 
balanseringsprogrammet, skattehöjningen och anpassningsåtgärderna, beräknas också genomföras 
2021. Resten av året är dock fortfarande öppet, och historien har visat att även stora 

överraskningar kan dyka upp först i samband med att bokslutet upprättas. 

Budgeten för 2022, som nu har upprättats i Lappträsk, omfattar skattehöjningar och sparåtgärder 
inom olika branscher. De verksamhetsförändringar som gjorts under tidigare år har också en 

positiv inverkan på kommunens ekonomiska situation. 

1.4 Koncernens bindande mål och resultatmål 

 
Lappträsk-kommunkoncernens ekonomi ska vara i balans och på en sund basis under 
planeringsperioden 2022-2024. 
 
Det förutsätts högkvalitativ kundservice och lönsam verksamhet av kommunens aktiebolag och 
samkommuner så att kommunerna är i stånd till att ordna sin verksamhet självständigt och på en 
ekonomiskt sund basis. 
I alla dotterbolag följs en koncernpolitik i enlighet med Lappträsk kommuns koncerndirektiv och 
principerna i lagen om offentlig upphandling. Aktiebolagens styrelser ska med sina beslut stöda ett 
uppnående av målen för Lappträsks kommuns kommunkoncern.  
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2. KOMMUNALEKONOMINS UTVECKLING1, DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA 

SITUATIONEN 
 

Enligt nationalekonomin var kommunernas och samkommunernas finansiella ställning i balans år 2020 och 

förbättrades med rekordhöga 3 miljarder euro jämfört med året innan. Förbättringen förklaras av de 

massiva stödåtgärder som riktades till kommunerna på grund av covid-19-epidemin. 

År 2021 kommer lokalförvaltningens finansiella ställning att försämras till ett underskott på cirka 1 miljard 

euro, trots den ekonomiska återhämtningen och regeringens stödåtgärder. Detta kommer att påverkas av 

en accelererande tillväxt i konsumentutgifterna på grund av bland annat ökade utgifter för 

skyddsutrustning och covid-19-testning, förändringar i regeringsprogrammets uppdrag och löneökningar 

inom den kommunala sektorn. Dessutom har skulder för tjänster och vård ackumulerats under det gångna 

året och innevarande år, vars annullering kommer att skapa ytterligare utgiftstryck. Det är ännu inte möjligt 

att göra en fullständig uppskattning av beloppet för vård- och underhållsskulden. I utvecklingsbudgeten 

ingår medel från EU:s instrument för återhämtning och återuppbyggnad för att ta itu med vård, 

rehabilitering och underhållsskulder, med en motsvarande kostnad för 2021-2022. Regeringen har 

förbundit sig att fullt ut finansiera kommunernas nya och växande uppgifter och att kompensera 

kommunerna för de kostnader som är direkt kopplade till coronaviruset. 

Lokalförvaltningens utvecklingsberäkning för 2022–2025 är en tryckkalkyl, som utöver den allmänna 

ekonomiska och demografiska utvecklingen endast tar hänsyn till de åtgärder som påverkar den 

kommunala ekonomin som redan ingår i den offentliga ekonomiplanen och budgetförslagen. I 

uppskattningen ingår inte kommunernas och samkommunernas egna åtgärder för perioden 2022-2025. De 

kommer att beaktas i utvecklingsberäkningarna först när budgetarna har slutförts. De kommunala 

skattesatserna har bibehållits på samma nivå som 2021. I tryckkalkylen beaktas reformen av organiseringen 

av social- och hälsovården och räddningsväsendet, som innebär att ansvaret för organiseringen av social- 

och hälsovården och räddningsväsendet överförs från kommunerna till välfärdsområdena senast 2023. 

Övergångsförvaltning av välfärdsområdena ingår i prognosen för lokalförvaltningen fram till slutet av 

2022. 

Även om lokalförvaltningens utgiftstillväxt minskar under 2022 i takt med att covid-19 krisen avtar, 

kommer de lokalförvaltningens finansiella ställning att försämras kraftigt i takt med att effekterna av de 

tillfälliga stödåtgärderna minskar eller upphör. Engångssubventioner till följd av covid-19-krisen kommer 

inte att lösa den strukturella obalansen mellan inkomster och utgifter i kommunekonomin, som är ett 

resultat av det ökande trycket på social- och hälsovårdsutgifterna till följd av den åldrande befolkningen 

och det minskande antalet personer i arbetsför ålder. 

Utgiftsökningen kommer också att upprätthållas av regeringens beslut att utvidga uppgifterna, 

avskrivningen av vård- och serviceskulder och prisökningar. Å andra sidan kan social- och 

hälsovårdsreformen uppmuntra kommunerna att bromsa ökningen av social- och hälsovårds utgifterna.   

Kollektivavtalen inom den kommunala sektorn löper ut i slutet av februari 2022. Personalkostnaderna är 

den största kostnadsposten i lokalförvaltningen, och därför har löneavtalen inom kommunsektorn en stor 

inverkan på kostnadsutvecklingen. I tryckkalkylen antas lokalförvaltningens inkomst följa den beräknade 

inkomsten för hela ekonomin 2022-2025. Den ansträngda arbetsmarknaden är redan synlig inom den 

kommunala sektorn, där arbetsgivarna har brist på personal inom hälsovård och socialt arbete i synnerhet, 

 
1 Källa: Finansministeriets publikation 2021:51  27.9.2021 - Hösten 2021 Ekonomisk översikt/Lokalförvaltningen 
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men rekryteringen av lärare inom småbarnspedagogik har också varit utmanande, enligt TEM:s 

sysselsättningsöversikt. 

År 2023 överförs uppgifterna inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet till välfärdsområdena 

och motsvarande finansiering till staten. Både lokalförvaltningens inkomster och utgifter kommer att 

nästan halveras till följd av reformen. Lokalförvaltningens utgifter, som har utsatts för ett ökat tryck på 

grund av det ökande behovet av vård- och omsorgstjänster för en åldrande befolkning, kommer att 

underlättas genom social- och hälsovårdsreformen. Efter reformen kommer lokalförvaltningens uppgifter i 

högre grad att riktas på tjänster för de yngre åldersgrupperna, t.ex. småbarnspedagogik och utbildning, vars 

efterfrågan på tjänster kommer att minska till följd av att födelsetalen sjunkit på 2010-talet. 

Konsekvenserna av den minskade efterfrågan på tjänster har dämpats något i utvecklingsberäkningen, 

eftersom förmågan att snabbt anpassa serviceutbudet varierar från kommun till kommun. 

Lokalförvaltningens investeringar har ökat under de senaste 15 åren och ökningen har varit mycket rask 

under de senaste åren. Lokalförvaltningarna kommer att förlora 1,2 miljarder euro i investeringar 

tillsammans med välfärdsområdena. Även om den snabbaste tillväxtfasen för investeringarna beräknas 

ligga bakom oss, väntas investeringarna ligga kvar på en hög nivå under hela granskningsperioden. 

Investeringstrycket kommer att förbli högt på grund av bland annat byggnadsbeståndets ålder och 

befolkningsmigrationen. 

Den strukturella obalansen mellan lokalförvaltningens utgifter och inkomster kommer att öka 

lokalförvaltningens skuldsättning fram till 2023. Som ett resultat av social- och hälsovårdsreformen 

kommer omkring 4,6 miljarder euro skulder att överföras från lokalförvaltningen till välfärdsområdena år 

2023. Lokalförvaltningen kommer att ha ett underskott i tryckkalkylen även efter reformen, men 

underskottet kommer att plana ut på 0,6 % av BNP mellan 2024-2025. Detta återspeglas också i en 

avtagande ökning av de lokalförvaltningens skuldkvot. 
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3. GRUNDERNA FÖR UPPGÖRANDET AV BUDGET OCH EKONOMIPLAN 

SAMT RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS 

 

3.1 Budgetens uppbyggnad, bindande verkan och jämförbarhet 
 

Budgetförslaget har uppgjorts med iakttagande av Kommunförbundets budgetrekommendation från år 

2011 och Delegationens för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen handbok 

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

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

till koncernförvaltningen. 

Som jämförande uppgifter används 2020 års bokslutsuppgifter och budgeten för år 2021, i 

budgetuppgifterna har beaktats den ursprungliga budgeten jämte tilläggsbudget. När man jämför 

budgetåren bör man notera att både coronaepidemin och de ekonomiska utmaningarna i samband med 

utvärderingsprocessen försvårar jämförelser. År 2020 omfattade stora engångsåtgärder av besparingar 

som riktas endast över ett år inom sektorerna, besparingarna gällde alla kostnadsposter. Dessutom var 

statsbidragen exceptionella 2020 på grund av coronasubventioner, och Lappträsk beviljades också 

diskretionära statsbidrag samma år. Under budgetplaneringsperioden 2022–2024 har 

anpassningsåtgärder genomförts i huvudsak inom alla sektorer, med de huvudsakliga 

verksamhetslinjerna för tjänsteproduktionen kvar på 2021 års nivå. Tallmogårdens tjänster har 

överförts till Mehiläinen Lapinjärvi Oy i januari 2021. Försäljningen av Tallmogården-byggnaden till 

företaget har gett kommunen en engångsvinst på cirka 300 000 euro 2021. Överlåtelsen av 

Tallmogårdens tjänster har inneburit överföring av kostnadsposter till kontogruppen för köp av 

tjänster. Under 2021 skedde en delförsäljning av Kymmenedalens El Ab:s aktier, vilket i 

resultaträkningen redovisas som en extraordinär intäkt på ca. 3 milj. euro. Dessa frågor gör det bland 

annat svårt att jämföra siffror mellan olika år och bör beaktas vid jämförelse av siffror. 

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

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

resultatområde. 

I anslagstabellen framläggs som informativa uppgifter resultatområdets intäkter och utgifter 

kontogruppsvis samt driftsmarginalen. 

 

3.1.1 Resultatområdesnivå 

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

Anslagen är externa poster.  

 

3.1.2 Resultatenhetsnivån 

Nämnderna fördelar med dispositionsplaner de resultatområdesanslag som beviljats av fullmäktige och 

de beräknade inkomsterna till resultatenhetsnivån. 
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3.1.3 Investeringar 

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

fullmäktige. 

 

3.1.4 Finansieringsdelen 

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

ändringarna i lånen nettobindande. 

 

3.1.5 Redovisningsskyldighet 

 

Organ Redovisningsskyldig 
Resultat- 
/uppgiftsområde 

      

     

Kommunstyrelsen Kommundirektören Koncernförvaltning 

  Förvaltningsdirektören Centralförvaltning 

     

Grundtrygghetssektionen 
Direktör för social- och 
hälsovårdstjänster Grundtrygghetstjänster 

     

Bildningsnämnden 
Direktör för 
bildningsväsendet Bildningstjänster 

     

Tekniska nämnden Tekniska direktören Tekniska tjänster 

      

 
 

 3.1.6 Målsättningar för verksamheten 

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

målsättningar finns i resultatområdens styrkort. 

 

3.2 Grunderna för beräkningen av ekonomiplanen 
 

3.2.1 Allmänt om budgeten för år 2022 

Kommunstyrelsen angav på sitt sammanträde 30.8.2021 § 132 budgetdirektiv för år 2022 och ramar för 

förvaltningarna. Vid uppgörandet av ramen utgick man från budgeten för år 2021 och från bokslutet 

för år 2020. Huvudvikten låg på uppgifterna för budgetåret 2021, eftersom budgetåret 2020 innehöll 

betydande besparingar, delvis endast för ett år. 

I ramfasen, liksom tidigare år, var Fastighets Ab Lilleputs vederlag i investeringar en del av ramfasen. 

Bolaget har dock för avsikt att göra avskrivningar med avbetalningsbeloppet för att hålla 

avskrivningstakten så nära den ursprungliga planen som möjligt och av den anledningen inkluderar 

driftsekonomin nu cirka 140 000 euro mer i ersättning än 2021. Detta är det främsta skälet till att 

ramarna överskrids. På koncernnivå är den totala kostnadseffekten endast 40 000 €. Sektorerna har 

aktivt arbetat med att utarbeta en budget som innehåller ekonomiska besparingar. Den största 
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utmaningen är att hitta kostnadsbesparingar inom tjänster som inte står under kommunens direkta 

kontroll, där social- och hälsovårdstjänsterna utgör den största utmaningen. 

Coronaviruspandemin anlände oväntat till Finland och har väsentligt förändrat kommunernas 

verksamhetsmiljö och finansiella förhållanden. Pandemin fortsätter starkt och det ökar utmaningen att 

prognostisera ekonomin. Staten har kompenserat kommunerna för förlusterna av 

coronaviruspandemin betydligt 2020 och i viss mån 2021. För år 2022 planeras ingen ytterligare 

kompensation. De ekonomiska förlusterna och konsekvenserna kan dock bli kännbara under många år 

framöver. 

Den kommande social- och hälsovårdsreformen från 2023 kommer att öka den ekonomiska 

utmaningen ytterligare. Social- och hälsovårdstjänsterna utgör en stor del av Lappträsks budget, och 

när den överförs till välfärdsområdet överförs också en betydande del av statsbidraget och 

skatteintäkterna bort från kommunen. Slutliga uppgifter om den finansiella basen kommer att finnas 

tillgängliga först efter lanseringen av välfärdsområdena, år 2023, och kommer att genomföras i form av 

justeringar år 2024. Fram till dess bygger beräkningarna på bokföringsuppgifter och budgetuppgifter. 

Detta är ytterligare ett skäl till varför det är viktigt att budgetsiffrorna för 2022 är så realistiska som 

möjligt. 

Vid bedömningen av driftsutgifterna måste sektorerna utgå från att budgetförslaget var realistiskt och 

att eventuella utgiftsökningar måste motiveras. En utgiftsökning motiverades om den kunde leda till 

besparingar eller ytterligare inkomster på längre sikt eller om den var kopplad till en ändring av 

lagstadgade uppgifter eller en känd ökning av användningen. I ramskedet beaktades en höjning på 0,5 

% i driftskostnaderna och särskild uppmärksamhet skulle ägnas lönekostnaderna samt i inköpen av 

kundtjänster skulle man beakta budgetförslag från andra håll, t.ex. HUS och samarbetsområdet med 

Lovisa samt samföretaget Mehiläinen Lapinjärvi Oy. 

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 2022. Inte alla sektorer har gjort detta innan budgeten utarbetades. 

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, investeringsplanen skulle dock justeras och omprioriteras så att den årliga 

investeringsnivån är i stort sett lika hög som de årliga avskrivningarna samt att lånestocken förblir 

högst på landets medelnivå mätt per invånare. Medeltalet för hela landet i nyckeltalet 

lånestock/invånare var i bokslutet för år 2020 3 448 euro och i Lappträsk 2 882 /per invånare. 

Lånebeståndet / per invånare är under ekonomiplaneringsperioden sjunkande. Investeringen i 

avloppsreningsverket i slutet av finansplaneperioden kommer, om den genomförs, att öka 

lånebeloppet, men enligt uppskattningen kommer lånebeståndet / invånare inte att stiga över det 

nationella genomsnittet. Enligt raminstruktionen genomförs bara nödvändiga investeringar. Under 

planeringsperioden skulle också avskrivningsnivån vara realistisk. 

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

avloppsreningsverket i Kapellby samt några andra små investeringar.  
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3.2.2 Skatteintäkter 

I budgetens punkt för skatteintäkter har antecknats 9,455 milj. euro. Skattenivån har bibehållits på 

samma nivå som 2021. Skatteintäkterna baserar sig på kommunens egen uppskattning samt 

skatteprognosramen som utarbetats av Kommunförbundet. 

Skatteintäkterna uppdelas år 2022 i kommunalskatter 8,188 milj. euro, samfundsskatter 625 000 euro 

samt i fastighetsskatter 642 000 euro. 

  

3.2.3 Statsandelar 

I budgetens punkt för statsandelar har antecknats 8,340 milj. euro. Siffran bygger på en uppskattning 

som Finansministeriet gjorde hösten 2021, även med hänsyn tagen till undervisnings- och 

kulturministeriets andel som är negativ för Lappträsk. Staten fattar besluten om statsandelarna för år 

2022 under slutet av december 2021.  

 

3.2.4 Driftsintäkter 

Verksamhetsintäkterna i budgeten för år 2022 är ca. 2,73 milj. euro. Verksamhetsintäkterna sjunker ca. 

6 % i jämförelse med budgeten för år 2021 och ca. 3,6 % jämfört med bokslutet för år 2020. 

Intäktsminskningen beror på lägre vattenavgifter i försäljningsintäkter, sänkta kundavgifter enligt den 

nya kundavgiftslagen, intäkter från bidrag och subventionerade projekt samt vinst vid försäljning av 

anläggningstillgångar i övriga rörelseintäkter. Vinster på försäljning av anläggningstillgångar i budgeten 

för 2022 är 30 000 euro, motsvarande siffra 2021 var 300 000 euro på grund av försäljningen av 

Tallmogården-byggnaden. 

 

3.2.5 Driftskostnader 

Driftskostnaderna i budgeten för år 2022 är 20,31 milj. euro. Förändringar i driftsutgifterna jämfört 

med budgeten för år 2021 är + 1,4 % och +11,1 % jämfört med bokslutet för år 2020. I budgetens 

driftskostnader ingår hemkommunersättningar ca.1milj. euro, vilket är i stort sätt detsamma jämfört 

med budgeten för år 2021. Hemkommunersättningarna för år 2022 preciseras senast i slutet av 

december 2021.  

Koncernförvaltningens verksamhetsutgifter är år 2022 1,708 milj. euro, det vill säga ligger nära 2021 års 

budget, driftsutgifterna minskar ca. -0,8 %. Personalkostnaderna ökar, ca. 47 000 euro, i övriga 

kostnadsposter har besparingar sökts över hela linjen. Koncernens administrationskostnader inkluderar 

även delvis poster för hela kommunen. Arbetslösheten beräknas sjunka år 2022, med en positiv 

inverkan på utbetalda ersättningar. 

Grundtrygghetens verksamhetskostnader har uppskattats till ca 11,42 milj. euro år 2022. Tillväxt 

jämfört med budgeten 2021 ca. 1 %, dvs ca. 110 000 euro. Ökningen av driftskostnaderna kommer 

från stigande kostnader, främst inom service till äldre, effektiverat serviceboende, hemvården och 

dagverksamhet. Ökningen beror på löneökningar, dimensionering av vårdpersonal, bonusbelopp och 

andra prishöjningar. Dagverksamhet har inte ordnats regelbundet i år och förra året på grund av 

coronan. Kostnaderna för social- och hälsovårdstjänsterna är mycket osäkra; budgeten grundar sig på 

de budgetuppgifter som lämnats, men det faktiska servicebehovet blir klart först under budgetåret. 

Coronapandemin verkar inte ta slut vid år 2021, vilket kan öka kommunernas kostnader om 

regeringens coronasubventioner inte förlängs. Det finns också en vårdskuld och osäkerhet om hur den 

ska lösas. Utöver det traditionella servicepriset är budgeten för samarbetsområdet i Lovisa behäftad 
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med osäkerhet i fråga om implementeringsavgifterna för det nya kundsystemet Apotti. Dessutom kan 

social- och hälsovårdssamfund som tillhör kommunkoncernen bli föremål för underskottstäckande 

skyldigheter i samband med den kommande SOTE-reformen. 

Verksamhetskostnaderna inom bildningstjänsterna är år 2022 ca. 4,486 milj. euro. Ökning 1,2 % 

jämfört med budgeten för år 2021. Jämfört med bokslutet för år 2020 har verksamhetskostnaderna för 

bildningstjänsterna ökat med 13,9 %, men detta beror till stor del på rejäla åtstramningar under år 

2020. Bildningstjänsterna ingår i de kapitel som tillhandahålls av ramfasen. 

Tekniska väsendets verksamhetskostnader är år 2022 ca. 2,970 milj. euro, vilket är +4,9 % jämfört med 

budgeten för år 2021. Kostnadsökningar för år 2022 beror främst på skötselvederlag och inköp av 

tjänster, inklusive städtjänster, renoveringstjänster, catering- och transporttjänster, som kommer att öka 

jämfört med 2021. Tekniska väsendet överskrider verksamhetsbidraget i ramen med ca. 76 000 euro. 

 

3.2.6 Avskrivningar 

Beräknade avskrivningar för åren 2022–2024: 

Avskrivningar och  BS 2020 BU 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

värdeminskningar           

Kommunen (utesl. 
Vattentj.) 

-561 700 -417 650 -429 610 -445 000 -445 000 

Vattentjänstverket -150 403 -151 350 -140 390 -145 000 -155 000 

Totalt -712 103 -569 000 -570 000 -590 000 -600 000 

 

Inventarieförteckningen över anläggningstillgångar granskas årligen och vid behov görs  

värdeminskningar och tilläggsavskrivningar. 

3.2.7 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 1,665 milj. euro från tidigare år. 

Prognosen för 2021 är ett överskott på mer än 3 miljoner euro. Under planeringsperioden 2022–2024 

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

samlade underskottet 1,124 milj. euro år 2020, vilket förväntas leda till ett överskott i räkenskaperna 

för år 2021. 

Ekonomiplanen för år 2021 uppvisar ett överskott på 404 404 euro. Budgeten har på flit utarbetats att 

visa ett överskott på grund av kommunens ekonomiska situation, det bör finnas en ”stötdämpare” för 
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oförutsedda poster. Under ekonomiplanåren 2023-2024 visar resultatet ett överskott även i denna 

situation, men planeringsåren är mycket osäkra på grund av den kommande social- och 

hälsovårdsreformen och finansieringen av de välfärdsområden som ska lanseras. Man förväntar sig att 

budgeten kommer att vara stram under  ekonomiplanperioden och att alla åtgärder för att stävja 

ekonomin måste vidtas. Ett överskott är viktigt för att hålla kommunkoncernens ekonomi på en god 

nivå även på lång sikt. 
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3.3 Resultaträkning och finansieringsanalys 
 

 

BU+ÄNDRING 

2021

Skillna

d%

625 150 -4,1

680 300 -0,3

249 556 1,6

1 351 595 -16,2

2 906 601 -8,3

4 000 25,0

-4 055 987 6,3

-2 965 581 8,2

-1 090 406 1,0

-947 505 1,9

-142 901 -5,3

-13 799 545 0,2

-759 404 -9,8

-595 200 -7,9

-811 005 16,3

-20 021 141 1,4

-17 110 540 3,1

9 098 000 3,9

7 930 000 5,2

0

858 300 -8,4

-50 000 -40,0

-4 500 33,3

803 800 -6,7

721 260 22,4

-569 000 0,2

0

-569 000 0,2

2 998 950 -100,0

2 998 950 -100,0

3 151 210 -87,5

0

3 151 210 -87,5RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 1 257 810 404 404

ÄNDRINGAR I RESERVERINGAR -1 000 000 0

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 2 257 810 404 404

EXTRAORDINÄRA POSTER 0 0

EXTRAORDINÄRA POSTER

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER 0 0

AVSKRIVNINGAR OCH VÄRDESÄNKNINGAR TOTALT -712 102 -570 000

VÄRDESÄNKNINGAR -111 649 0

AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN -600 454 -570 000

AVSKRIVNINGAR OCH VÄRDESÄNKNINGAR

ÅRSBIDRAG 2 969 912 974 404

FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER TOTALT 942 480 750 000

ÖVRIGA FINANSIELLA UTGIFTER -4 822 -6 000

RÄNTEUTGIFTER -30 357 -30 000

ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER 974 669 786 000

RÄNTEINTÄKTER 2 990 0

FINANSIERINGSINTÄKTER- OCH UTGIFTER

STATSANDELAR 8 679 108 8 340 000

SKATTEINTÄKTER 8 781 937 9 455 000

VERKSAMHETSBIDRAG -15 433 614 -17 570 596

VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT -18 271 267 -20 306 295

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -657 491 -942 830

UNDERSTÖD OCH BIDRAG -546 125 -548 200

MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR -849 605 -685 040

KÖP AV TJÄNSTER -11 796 131 -13 829 805

ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER -138 603 -134 945

PERSONALBIKOSTNADER -1 093 009 -1 099 309

PENSIONSAVGIFTER -954 405 -964 364

PERSONALKOSTNADER -4 421 916 -4 300 420

LÖNER OCH ARVODEN -3 328 907 -3 201 111

VERKSAMHETSKOSTNADER

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 5 669 5 000

VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT 2 831 985 2 730 699

ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 1 094 561 1 131 966

UNDERSTÖD OCH BIDRAG 283 716 253 789

INTÄKTER FÖR AVGIFTER 738 695 678 205

VERKSAMHETSINTÄKTER

KOMMUNEN TOTALT BS 2020 BU 2022

RESULTATKALKYL BUDGETEN 2022

LAPPTRÄSK

FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 715 013 666 739



19  

  

BS 2020 BU+ÄNDRING 

2021

BU 2022 EP 2023 EP 2024

2 969 912 796 300 974 404 1 012 680 827 638

0 2 998 950 0 0 0

-27 338 -3 298 950 -30 000 -30 000 -30 000

2 942 574 496 300 944 404 982 680 797 638

-610 360 -981 000 -741 000 -1 063 000 -1 505 000

13 355 20 000 0 0 0

249 806 3 298 950 30 000 30 000 30 000

-347 199 2 337 950 -711 000 -1 033 000 -1 475 000

2 595 375 2 834 250 233 404 -50 320 -677 362

0 0 0 0 1 000 000

-402 054 -402 000 -1 039 000 -215 000 -265 000

-402 054 -402 000 -1 039 000 -215 000 735 000

-12 636 0 0 0 0

-197 672 0 0 0 0

-305 872 0 0 0 0

-516 180 0 0 0 0

-918 234 -402 000 -1 039 000 -215 000 735 000

1 677 140 2 432 250 -805 596 -265 320 57 638

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE 158,5

ÄNDRINGAR I KASSAMEDEL -133,1

ÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA SKULDER

ÖVRIGA ÄNDINGAR I BETALNINGSBEREDSKAPEN

FÖRÄNDRINGAR I FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT 

KAPITALÄNDRINGAR AV FORDRINGAR

ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN

MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN 158,5

158,5

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE

ÄNDRINGAR I LÅNEBESTÅNDET 158,5

-130,4

VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE -91,8

INVESTERINGSUTGIFTER -24,5

INVESTERINGSUTGIFTERNAS FINANSIERINGSANDELAR -100,0

INTÄKTER FÖR ÖVERLÅTELSE AV BESTÅENDE AKTIVA -99,1

INKOMSTFINANSIERINGENS KORRIGERINGSPOSTER -99,1

90,3

INVESTERINGENS KASSAFLÖDE

VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE

ÅRSBIDRAG 22,4

EXTRAORDINÄRA POSTER -100,0

LAPPTRÄSK

FINANSIERINGSKALKYL BUDGETEN 2022

Skillnad

%
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RESULTATRÄKNING FÖR HELA PLANERINGSPERIODEN 2022-

2024
€/externa poster

BS 2020 BU 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024

+ändring

INKOMSTSKATTESATS 21,00 % 21,50 % 21,50 % 9,11 % 9,11 %

VERKSAMHETSINTÄKTER 2 831 985 2 906 601 2 730 699 2 152 006 2 092 726

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 5 669 4 000 5 000 5 000 5 000

VERKSAMHETSKOSTNADER -18 271 267 -20 021 141 -20 306 295 -9 252 326 -9 198 088

inneh. JUSTERING 110 000 100 000

VERKSAMHETSBIDRAG -15 433 614 -17 110 540 -17 570 596 -7 095 320 -7 100 362

SKATTEINTÄKTER 8 781 937 9 098 000 9 455 000 5 000 000 5 000 000

STATSANDELAR 8 679 108 7 930 000 8 340 000 2 438 000 2 268 000

FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER 942 480 803 800 750 000 670 000 660 000

ÅRSBIDRAG 2 969 912 721 260 974 404 1 012 680 827 638

AVSKRIVNINGAR OCH VÄRDESÄNKNINGAR -712 102 -569 000 -570 000 -590 000 -600 000

EXTRAORDINÄRA POSTER 2 998 950

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 2 257 810 3 151 210 404 404 422 680 227 638

ÖKNING- ELLER MINSKNING+ RESERVERINGAR -1 000 000

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSKOTT 1 257 810 3 151 210 404 404 422 680 227 638

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL BS 2020 BU 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024

+ändring

Verksamhetsinkomster/verksamhetsutgifter % 15,5 14,5 13 23 23

Årsbidrag/Avskrivningar % 417,1 127 171 172 138

Årsbidrag €/invånare (innehåller ej finansiering av upphandling) 1133 278 379 398 328

Upplupet överskott i kommunens balans 1 664 688 4 815 898 5 220 302 5 642 982 5 870 620

Upplupet över- eller underskott i kommunkoncernens balans -1 124 222 1 896 988 2 307 274 2 735 836 2 969 356

Kommunkoncernens över-/underskott, €/invånare -429 731 898 1 075 1 175

Dotterbolangen resultat totalt 2 577 7 485 5 882 5 882 5 882

Invånarantal (Statisktikcentralens prognos 2020-2024) 2 621 2 594 2 568 2 546 2 527

INKOMSTSKATTESATS, Lappträsk 21,00 % 21,50 % 21,50 % 21,50 % 21,50 %

Genomsnittlig inkomstskattesats för kommuner 19,97 % 20,02 %

FINANSIERINGSKALKYLENS NYCKELTAL BS 2020 BU 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024

+ändring

Låneskötselbidrag, kommun 6,9 1,7 2,3 2,3 1,9

Beräknat låneskötselbidrag, kommunkoncernen, uppskattning 

2020-2023 1,4 0,6 0,8 0,8 0,9

Kommunkoncernens relativa skuldsättning, % 76,4

Lån €/invånare, kommun 2 882 2 773 2 250 2 170 2 497

Lån €/invånare, kommunkoncern, *=uppskattning 6 978 n. 6 840 * n. 6 016* n. 5 798* n. 6 120*

Lån Nyland €/inv. Kommunnivå år 2020 Statistikcentralen 3 044

Lån hela landet €/inv. Kommunnivå år2020 Statistikcentralen 3 448

Lån Nyland €/inv. Koncern år 2020 Statistikcentralen 8 919

Lån hela landet €/inv. Koncern år 2020 Statistikcentralen 7 457
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3.4 Tabell över bindande poster gentemot fullmäktige 
 

 

SAMMANFATTNING AV ANSLAG I BUDGETEN OCH BERÄKNADE INKOMSTER ÅR 2022   

EXTERNA 

BINDANDE 

POSTER* ANSLAG 

BERÄKNADE 

INKOMSTER 

        

DRIFTSEKONOMIDELEN       

Koncernförvaltning och Centralförvaltning N -1 708 373 202 079 

Grundtrygghetstjänster N -11 141 767 586 305 

Bildningstjänster N -4 485 674 337 404 

Tekniska tjänster N -2 970 481 1 609 911 

        

RESULTATRÄKNINGSDEL       

Skatteintäkter N   9 455 000 

Statsandelar N   8 340 000 

Finansiella intäkter och utgifter N -36 000 786 000 

Extraordinära poster N     

        

INVESTERINGSDELEN       

Objektrelaterad, över 10 000 eur B -741 000   

        

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 -1 039 000   

     Ändring av kortfristiga lån N     

Ändringar i eget kapital B     

Inverkan på betalningsberedskapen    805 596 

BUDGET TOTALT   -22 122 295 22 122 295 

* N = Bindande nettoanslag/-beräknad intäkt gentemot fullmäktige     

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

ÖVERSIKT AV VERKSAMHETSGRANSKARNAS ANSLAG OCH 

UPPSKATTANDE INTÄKTER   

    Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 

        

KONCERNFÖRVALTNING       

  Intäkter 320 780 468 431 202 079 

  Utgifter -1 744 630 -1 722 833 -1 708 373 

  Verksamhetsbidrag -1 423 850 -1 254 402 -1 506 294 

         

  Interna inkomster 420 576 444 531 467 684 

  Interna utgifter -92 355 -91 112 -102 433 

  Avskrivningar och värdesänkningar -21 963 -26 000 -12 690 

         

GRUNDTRYGGHETSTJÄNSTER       

  Intäkter 688 383 580 500 586 305 

  Utgifter -9 925 647 -11 032 117 -11 141 767 

  Verksamhetsbidrag -9 237 264 -10 451 617 -10 555 462 

         

  Interna inkomster 48 093 34 786 54 458 

  Interna utgifter -346 133 -165 543 -163 153 

  Avskrivningar och värdesänkningar -27 471 -2 350 0 

         

BILDNINGSTJÄNSTER       

  Intäkter 261 795 315 045 337 404 

  Utgifter -3 937 777 -4 433 572 -4 485 674 

  Verksamhetsbidrag -3 675 983 -4 118 527 -4 148 270 

         

  Interna inkomster 78 424 37 151 78 251 

  Interna utgifter -932 687 -1 103 111 -1 171 906 

  Avskrivningar och värdesänkningar -353 130 -217 350 -220 760 

         

TEKNISKA TJÄNSTER       

  Intäkter 1 561 027 1 542 625 1 604 911 

  Tillverkning för eget bruk 5 669 4 000 5 000 

  Utgifter -2 663 213 -2 832 618 -2 970 481 

  Verksamhetsbidrag -1 096 518 -1 285 993 -1 360 570 

         

  Interna inkomster 1 082 659 1 133 218 1 107 695 

  Interna utgifter -258 578 -289 920 -270 596 

  Avskrivningar och värdesänkningar -309 538 -323 300 -336 550 

         

TOTALT       

  Intäkter 2 831 984 2 906 601 2 730 699 

  Tillverkning för eget bruk 5 669 4 000 5 000 

  Utgifter -18 271 267 -20 021 141 -20 306 295 

  Verksamhetsbidrag -15 433 614 -17 110 540 -17 570 596 

         

  Interna inkomster 1 629 752 1 649 686 1 708 088 

  Interna utgifter -1 629 752 -1 649 686 -1 708 088 

  Avskrivningar och värdesänkningar -712 102 -569 000 -570 000 

          

=bindande anslag gentemot 

fullmäktige       
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3.6 Kommunens organisation 
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3.7 Lappträsk kommunkoncern 
 

 

LAPPTRÄSK KOMMUNKONCERN 

 

 

 

  
DOTTERSAMFUND 

 

 

FASTIGHETS AB LABYRINTEN 

100 % 

 

FASTIGHETS AB LILLEPUT 

100 % 

 

FASTIGHETS AB PORLAMMIN 

TAITOTALO 

100 % 

 

LAPPTRÄSK VÄRME AB 

100 % 

 

LAPPTRÄSK KOMMUN 

SAMKOMMUNER SOM TAS 

MED I KONCERNBOKSLUTET 

 

ETEVA KUNTAYHTYMÄ 

0,97 % 

 

HELSINGFORS OCH NYLANDS 

SJUKVÅRDSDISRTIKT 

0,22 % 

 

KÅRKULLA SAMKOMMUN 

0,11 % 

 

NYLANDS FÖRBUND 

0,19 % 
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4. DRIFTSEKONOMI 
 

4.1 KONCERNFÖRVALTNING   

KONCERNFÖRVALTNING    
 
Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare: 

Kommundirektören (koncernförvaltningen, förvaltningsdirektören 
(centralförvaltningen) 

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

miljötjänster) 
 Centralförvaltning (centralförvaltningstjänster, ekonomiförvaltning, IT-

förvaltning, personalförvaltning)  
  
Verksamhetsidé: Till koncernförvaltningens resultatenhet hör koncernledning, ägarstyrning och 

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

 
 
Branschens budget på bindande nivå gentemot fullmäktige 

 

Koncernförvaltning BS 2020 BU 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

 

Intäkter 320 780 468 431 202 079 183 900 104 939  

Utgifter -1 744 630 -1 722 833 -1 708 373 -1 716 915 -1 624 999  

Verksamhetsbidrag -1 423 850 -1 254 402 -1 506 294 -1 533 015 -1 520 061  

 
 
Verksamhetsmiljön och förändringar i den  

Den nya kommundirektören tillträder i början av 2022. 
Välfärdsområdesval kommer att hållas i januari 2022. 
 Social- och hälsovårdsreformen framskrider och träder i kraft 2023, då välfärdsområdet Östra Nyland 
inleder sin verksamhet och social- och hälsovårdstjänsterna som varit på kommunens ansvar övergår till 
välfärdsområdet.   
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Samtidigt överförs ansvaret för att organisera räddningstjänsten till välfärdsområdet. Koncernförvaltningen 
förbereder sig för denna stora förändring genom ITUA-projekt och andra förberedelser. 
År 2024 kommer TE-tjänsterna att bli kommunernas ansvar.  
 
Förändringar i servicenätet och serviceproduktionen 
 
I enlighet med den ekonomiska balanseringsgruppens slutrapport  
- ökar på antalet elektroniska sammanträden även under normala förhållanden 
- förstärker kommunens skattegrund genom att satsa på tomtförsäljningen 
- följer en hållbar skogsbruksplan, där små intäkter kan uppbäras  
- fortsätter att avstå från onödiga fastigheter 
- öka på försäljningen av tomtar ute i periferin.  
 
 
Förverkligande av strategin 
 
Sektorn fortsätter att utveckla och implementera verksamhetsmodellen för en människoorienterad kommun. 
Främjandet av verksamhetsmodellen för en Barnvänlig kommun tillhör också koncernförvaltningen och det 
ska även fortsättningsvis satsas på att barnens röst ska höras i förvaltningen. Hänsyn till mångkultur och 
införande av engelska i servicemenyn, vidareutveckling av en behovsbaserad serviceattityd och 
nätverksliknande verksamhet är viktiga prioriteringar. Prioriteringarna relaterade till strategin har lyfts upp 
som mål i styrkortet. Verksamheten med människoorienterade styrgrupper och ett gott samarbete med 
företag kommer att fortsätta. 
 
 
Verksamhet och anslag per resultatområde  

 
Näringsverksamhet 
De viktigaste uppgifterna inom näringsverksamheten är att betjäna de företag som verkar i kommunen så 
smidigt och heltäckande som möjligt. Kommunen är ett stöd i företagarnas vardag också genom att sköta 
väl om kommunens basservice. År 2022 fortsätter vi att investera i försäljning av företagstomter, särskilt 
inom sektorn för biocirkulär ekonomi. När det gäller kommunens näringsverksamhet syftar Lyckan-
projektet till att vidareutveckla näringsverksamheten för att bättre betjäna företagen. 
Ansträngningar görs för att locka nya företag till platsen och man satsar på att få befintliga företag att öka 
sin verksamhet. Rådgivning till nystartade företagare köps från utvecklingsföretaget Posintra. Ett anslag har 
tagits med i budgeten för att utöka tjänsten som näringslivssekreterare till en heltidsanställd näringslivs- 
och kommunikationssekreterare. Kommunens interna kommunikation och kommunens externa 
kommunikation kräver insatser och passar väl in i  näringsverksamhetens arbete. Utan denna insats kan de 
kommunikations- och informationsmål som anges i strategin inte uppnås. 
I näringsverksamheten har man gjort avsättningar för fortsättningen av Husbilsparkeringen i enlighet med 
försöket sommaren 2021. Husbilsparkeringen fick positiv respons för faciliteterna och platsen och 
fungerade bra tillsammans med verksamheten vid Taitotalo. Verksamhetsmodellen för bybutiken, som 
utvecklades tillsammans med företagen, testades 2021. Bybutiken gav ett bra tillfälle att erbjuda Lappträsk-
produkter till lokalbefolkningen och turisterna. Verksamheten fortsätter år 2022. Doerz-plattformen 
kommer att fortsätta att användas och användningen av den kommer att fördjupas, t.ex. med företag i 
Lyckan-projektet. 
  
Coronapandemin har hindrat live-evenemang från att äga rum under de senaste somrarna. Nästa sommar 
kommer Lappträsk att vara värd  för Gardesjägarregementets krigsmannaed, och den helgen i augusti står 
Lappträsk ParkFestival i centrum, som ordnas i samarbete med lokala företag och föreningar. 
Krigsmannaeden lockar cirka 3 000 besökare till Lappträsk. Edsavläggningen har redan skjutits upp i två år 
på grund av coronan, men om den skjuts upp ytterligare kommer ett mindre evenemang att hållas i parken. 
Syftet är att tillsammans med Civiltjänstcentralen anordna ett evenemang som lockar före detta civila till 
kommunen. I början av året planeras undantagsvis en virtuell Utsiktsplats-mässa tillsammans med TE-



27  

tjänsterna. I budgeten har reserverats ett anslag för att anställa en praktikant i 3-4 månader för att 
organisera och marknadsföra evenemang under sommaren. 
Marknadsföring av Husulabacken bör vara en viktig marknadsföringsprioritet för att locka framtida 
byggare till området. En möjlighet är att koppla marknadsföringen av området till den kommande 
bostadsmässan i Lovisa. En reservering på 14 500 euro har avsatts för marknadsföringen av Husulabacken. 
Husulabackens verksamhetsmodell kommer inte att vara klar förrän i slutet av 2021. Ett fastighetsbolag 
bör bildas för området, enligt den modell som godkänts av fullmäktige, och försäljningen av området bör 
planeras. Bristen på en verksamhetsmodell har varit ett hinder för tidigare försäljning, vilket nu har 
slutförts i projektet Resurssmart med människoorienterade metoder. Villkoren för en försäljning är nu 
uppfyllda. Det behövs resurser för försäljning och projektledning. Ett uppföljningsprojekt skulle också 
kunna vara en möjlighet i vissa avseenden, t.ex. pilotering av områdesmodellen. Tanken har till exempel 
varit gruppbyggande sponsring. 
 
Liksom i somras finns förhoppningar om att få några sommarjobbare inom förvaltningen för 
kommunikation, framför allt till unga i kommunen. Marknadsföringsbudgeten innehåller också en liten 
avsättning för kostnader för t.ex. användning och förnyelse av webbplatsen, eventuella tidningsannonser 
och tillkännagivanden samt andra informationskostnader. 
 
På bostadssidan kommer man att fortsätta att undersöka möjligheterna att bygga nya hyresbostäder på 
grundval av marknadsundersökningar, och linjeringar kommer att utvecklas tillsammans med Fastighets 
Ab Labyrinten. När det gäller intäkterna från försäljningen av aktier i Kymmenedalens El kommer man att 
undersöka möjligheten att bevilja lån för byggande av nya hyresbostäder. 
 
Till näringsväsendet har reserverats totalt 86 063 euro.  
 
 
Små bidrag för goda idéer, välfärd och främjande av hälsa 
 
De ”ihku-bidrag” som varit i bruk sedan år 2017 har visat sig vara ett bra sätt att främja aktivitet i samhället. 
Kommunen beviljar finansiering max 300 euro/ansökan för goda idéer. Bidrag kan tilldelas enskilda 
personer, föreningar eller företag för goda idéer för det gemensamma bästa i Lappträsk, är öppna för alla för 
avgiftsfria. För ansökningar om bidrag finns det en enkel blankett och inkomna ansökningar behandlas av 
ledningsgruppen varje vecka 
 
Det har varit möjligt att ansöka om bidrag för Goda Byar via plattformen mesenaatti.me. Modellen har inte 
varit populär, så tanken är att avveckla detta bidrag och i stället främja bidraget för goda idéer till byarna. 
Kommunen sponsrar också kommuninvånare i marknadsföringssyfte. De som sponsras kan till exempel 
vara inom kultur- eller idrottsområdet och lyfta kommunen i förgrunden med egen verksamhet. 
Tilldelningskriterierna fastställs av kommunstyrelsen. 
 
Totalt har det för år 2022 reserverats 7 200 euro för bidrag och sponsring.   
 
Sysselsättning  
 
Sommarjobb  
 
Budgeten har utarbetats ett sådant sätt, att anslag har reserverats till att anställa alla unga födda år 2006 
med den tanken, att kommunen erbjuder sommarbete åt alla i en viss åldersgrupp (4 veckor /900 euro). 
Till sommarsysselsättning har reserverats 28 833.  
 
Dessutom utdelas det fortfarande sommarjobbssedlar till företag som ger unga sommarjobb. 
Sommarjobbsstödet har höjts från 170 euro till 200 euro per sommarjobbare. Det är mindre än tio sökande 
varje år. 
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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-verksamheten  
 
I budgeten har det för Taitopaikka-verksamheten reserverats ett anslag, som i huvudsak består av 
Taitotalo-husets hyra och personal. I budgeten har man i likhet med tidigare år reserverat lönepenningar 
100% för värden och 50% för lotsen. Via arbetslivsträningen har man kunnat tygla 
arbetsmarknadsstödkostnaderna samt förbättra sysselsättningen i kommunen. Tjänsterna säljs också åt 
andra kommuner. Taitopaikka-verksamheten har bedrivits på visstid och även de anställdas 
anställningsförhållanden är visstid. Verksamheten har dock etablerat sig i kommunen och det finns inte 
längre skäl för visstid. Verksamheten och anställningsförhållandena bör stabiliseras. Det faktum att 
sysselsättningstjänsterna kommer att överföras från staten till kommunerna/kommunala 
samarbetsområden 2024 talar också för en konsolidering. Det är viktigt att Lappträsk etablerar sin egen 
verksamhet före förändringen för att trygga tillgången till tjänster i kommunen. 
 
 
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.  

För arbetsmarknadsstödet har i budgeten reserverats 232 000 euro.  
 
Kostnaderna för tjänster som stödjer sysselsättningen 2022:  399 820 € 
 
 
Byggnads- och miljötjänster 
 
Byggnadstillsynen hjälper och ger råd till kunderna i frågor gällande byggande och bygglov samt övervakar 
att byggandet uppfyller de krav som är uppställda i markanvändnings- och bygglagen samt 
markanvändnings- och byggförordningen. Verksamheten har utvecklats för att bli mer människoorienterad 
så att byggnadsinspektören är anträffbar också i Lappträsk enlig överenskommelse.   

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

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

 
Kostnaderna för byggnads- och miljötjänsterna år 2022: 65 000€ 
 
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 
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anknytning till landsbygdsförvaltningen och stödsystemen.  I södra Finland bildas från och med 1.1.2022 
Södra Finlands avbytarservice, en lokal enhet för avbytarservice till vilken Tavastehus, Kouvola och Lovisa 
ansluter sig. Sysmä fungerar som ansvarskommun. 

Kostnaderna för landsbygdsförvaltningen år 2022:   45 000 € 
 
Centralförvaltningstjänster  
 
Kommunen har sedan 2013 köpt ekonomiförvaltningstjänster av Sarastia Oy. Från och med juni 2019 
producerar Sarastia Oy även löneförvaltningstjänster åt kommunen. Fastän samarbetet med Sarastia Oy 
har förlöpt väl, kräver verksamheten fortsättningsvis aktiv tillsyn av kommunen och ibland även 
reklamation. Varje förändring kräver vanligtvis en stor ekonomisk investering från en liten kommun. 
 
Inom ekonomiförvaltningen är planen att uppgradera arkiveringen till elektronisk arkivering under 2022, 
som en del av Sarastia Oy:s ekonomiförvaltningstjänst. Lagen om finansiell information, som träder i kraft 
2021, kommer att genomföras fullt ut under 2022. Den nya lagen syftar till att förbättra datakvaliteten och 
minska antalet fel, effektivisera den finansiella processen, eliminera manuellt arbete och tillhandahålla 
finansiell information i realtid. Lappträsk deltar i Sarastia Oy:s projekt för finansiell rapportering, som 
kommer att slutföras under 2022. Projektet kommer att möjliggöra laglig rapportering av alla finansiella 
uppgifter direkt till Statskontoret. 
 
Ersättningsprocesserna för förvaltningarnas terminaler för utrustning som förvärvats med Hansels 3StepIt 
leasingfinansiering genomförs i enlighet med avtalen. Regelbundna anbudsförfaranden för ICT-tjänster 
och applikationer genomförs med lämpliga intervall. 
 
Open Agenda-projektet för främjande av digitalisering och inflytande syftar till att tillhandahålla digitala 
tjänster till lokalbefolkningen som uppfyller deras behov. 
Inom alla delar av kommunens ICT-tjänster ser man till att underhålls- och utvecklingskostnader 
kontrolleras och fördelas korrekt och transparent.  
 
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 uppskattad atmosfär. Inom koncernförvaltningen har ett anslag avsatts för 
gemensam utbildning för all kommunal personal inom områden som ledarskap, förpersonarbete och 
utveckling av ett människoorienterat arbete. Andra utbildningsanslag har tilldelats sektorerna i budgeten, så 
att de kan besluta om den utbildning som är lämpligast för deras behov. Vi försöker också organisera andra 
billiga gemensamma evenemang för att skapa en känsla av gemenskap. De månatliga teamsmöten som 
kommundirektören hållit genom teams har varit populära. Den interna informationen måste utvecklas så 
att all personal är medveten om bland annat kommunens ekonomiska situation och pågående frågor. 
 
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. 
 
När det gäller sjukfrånvaro kommer en modell för kompensationsarbete att införas i samarbete med 
företagshälsovården. 
 
Lappträsk kommun har utvecklat en prisbelönt utbildningsmodell för ihku-agenter, där deltagandet tas 
direkt till den praktiska nivån i kundgränssnittet. Modellen fungerar också som förändringscoachning för 
personalen, vilket behövs i ständigt föränderliga situationer, t.ex. ökade krav på arbetsflexibilitet. 
Utbildningen fortsätter i kommunen år 2022. 
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Kommunen har inrättat TVA-system för de kollektivavtal som gäller i kommunen (AKTA, TS, UKTA). 
Nästa steg är att utveckla ett system för bedömning av personliga prestationer, vilket ska göras i 
samarbetskommittén år 2022. 
 
Åt personalen utdelas digital Virike-peng 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.  
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Projekt 
 

Projektets namn 
och tidpunkt 

Syftet med projektet och 
huvudåtgärder som 
vidtagits under 
rapporteringsperioden 
 

Total budget för 
hela 
projektperioden 
 

Kommunens 
självfinansieringsandel 
för hela 
projektperioden 
(uppdelat i € och 
arbetstidsöverföringar) 

Koppling till 
kommunstrategin 

Open Agenda 
1.1.2021-
31.10.2022 

Open Agenda finansierat 
av FM med ett nätverk 
som sprider sig över hela 
Finland, vars huvudmål är 
att införa en ny modell för 
deltagande och inflytande 
av kommuninvånarna. Det 
kommer att utföras 
experiment i de deltagande 
kommunerna som 
fokuseras på de utmaningar 
som invånarna själv väljer. 
Målet med dessa 
utmaningar är att skapa nya 
deltagarmodeller som 
utnyttjar öppet data. 
Självfinansieringsandel i 
form av 
arbetstidsöverföringar. 

524 365 (hela 
projektet) 

17 383,75 
arbetstidsöverföring 
100% 

Projektet stöder följande 
strategiska mål: - Vi tar 
oss an framtiden med 
öppna ögon 
och utvecklar vår 
kommun med en 
framåtblickande attityd. 
• Människornas behov 
och önskemål 
vägleder oss i  
utvecklingen.- Vi har en 
stark närvaro i olika 
nätverk 
och vi utvecklar 
ambitiöst lösningar för 
kommuninvånarnas 
bästa i samarbete 
med 
utbildningsinrättningar, 
företag 
och andra aktörer.- Vi 
utnyttjar digitalisering 
och teknik för att göra 
kommunens verksamhet 
smidigare-  

Lyckan - 
Landsbygdens 
innovations- och 
inspirationshub 
1.9.2021-
31.8.2023 

ERUF-finansierat projekt 
för att utveckla 
landsbygdens innovations- 
och 
inspirationsverksamhetens 
framtidshub Lyckan, som 
kommer att testköras i 
Lappträsk. Lyckan 
kombinerar framåtanda 
och framsynthet, 
människoorientering, 
företagsverksamhet och 
utveckling av näringslivet. 
Lyckan är särskilt aktiv 
inom turism, bioekonomi 
och kreativa branscher. 
Projektet kommer att 
etablera ett 
konstnärsresidens i 
Lappträsk, erbjuda 
utbildning för företag inom 
turistsektorn, testa en ny 
affärsmodell för turism, 
utveckla ett centrum för 
vertikalt jordbruk och 
vidareutveckla produkter 
och tjänster från sidoflödet 
av företag i Lappträsk. 
Modellen är ny och 
avsikten är att sprida 
konceptet från Lappträsk 
till resten av Finland i ett 
senare skede. 

688 286 € 71 813 € Projektet stöder följande 
strategiska mål: 
- Tillsammans med 
företagen utvecklar vi 
ett ekosystem för en 
cirkulär bioekonomi. 
- Vi stöder alla 
entreprenörers möjlighet 
att nätverka och dela 
idéer, oavsett sektor - Vi 
erbjuder möjligheter till 
turism och dess 
utveckling - Vi använder 
extern finansiering för 
att 
förbättra kommunens 
ekonomi och 
utveckla kommunen - 
Föreningar och aktiva 
människor 
är viktiga 
samarbetspartners 
- Vi har en stark närvaro 
i olika nätverk 
och vi utvecklar 
ambitiöst lösningar för 
kommuninvånarnas 
bästa i samarbete 
med 
utbildningsinrättningar, 
företag 
och andra aktörer.  
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Projektet Livskraft från Biogas och projektet Resurssmart med människoorienterade metoder 
avslutas 31.12.2021.  
 
Viktig statistik och prognoser om verksamheten 

 

 BS2019 BS2020  Prognos 2021  Målsättning 
2022 

Invånarantal 2606 2621  2620 2635 

Sålda tomter  1 3 5 5 

Nettoantal företag 302 310 330 335 

Lappträsk synligt i 
tryckt media 

2033 1016 1500 1700 

Lappträsk synligt i 
sociala medier 

4679 2079 2200 2500 

Arbetslöshetsgrad, % 8,4  14,7 13,0  under 9 

     
 
Personalplan 2022 -2024 
 
Ordinarie personal 
 

 BU 2022 BU 2023 EP 2023 EP 2024 

Koncernförvalt-
ning 

1 1 1 1 

Näringsväsendet 
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 
sysselsättningen  

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

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

     
 
 
Projektpersonal och övriga tillfälligt anställda samt praktikanter 
 

 BU 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

Näringsväsendet 
och 
marknadsföring 

0,5 0,4 0,4 0,4 

Lyckan  1,8 1,8 0 

Resurssmart med 
människo-
orienterade 
metoder  

1,0 0 0 0 

Livskraft från 
biogas 

0,5 0 0 0 

Branschen totalt 2 2,8 2,8 1 
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Sammanfattning av planer, nya åtgärder som kräver anslag och åtgärder som minskar anlag samt 

inverkningen på anslag jämfört med budgeten år 2021, obs. även om de ligger inom ramen. 

 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

Koncernförvaltningen/… minskning/ökning 

€ 

minskning/ökning 

€ 

minskning/ökning € 

Ändring från 

näringslivssekreterare till 

sekreterare för 

näringslivs- och 

kommunikationsfrågor 

20 000 euro 20 000 euro 20 000 euro 

Inköpstjänster - 20 000 euro - 20 000 euro - 20 000 euro 
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RESULTATKALKYL BUDGETEN 2022, KONCERNFÖRVALTNINGEN  

 

LAPPTRÄSK 
  

   

RESULTATKALKYL BUDGETEN 2022 
  

10 KONCERNFÖRVALTNINGEN BS 2020 BU+ÄNDRING 

2021 

BU 2022 Skillnad

% 

 
VERKSAMHETSINTÄKTER 

  
  

 

  
FÖRSÄLJNINGSVINST 26 616 16 550 27 050 63,4 

  
INTÄKTER FRÅN AVGIFTER 6 061 1 000 1 300 30,0 

  
UNDERSTÖD OCH BIDRAG 227 536 133 981 136 829 12,0 

  
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 60 566 316 900 36 900 -88,4 

 
VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT 320 780 468 431 202 079 -55,7 

        
  

 

 
VERKSAMHETSKOSTNADER 

  
  

 

  
PERSONALKOSTNADER -736 585 -793 386 -840 546 7,3 

   
LÖNER OCH ARVODEN -566 189 -606 542 -649 339 8,5 

   
PERSONALBIKOSTNADER -170 396 -186 844 -191 207 3,3 

    
PENSIONSAVGIFTER -147 776 -159 097 -164 953 4,6 

    
ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER -22 621 -27 746 -26 254 -4,2 

  
KÖP AV TJÄNSTER -663 432 -596 341 -575 127 -2,4 

  
MATERIAL, VAROR OCH FÖRNÖDENHETER -21 232 -16 050 -9 300 -42,1 

  
UNDERSTÖD -270 401 -267 200 -239 200 -10,5 

  
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -52 980 -49 857 -44 200 -11,3 

 
VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT -1 744 630 -1 722 833 -1 708 373 0,1 

        
  

 

 
VERKSAMHETSBIDRAG -1 423 850 -1 254 402 -1 506 294 20,6 

        
  

 

 

              
INTERNA POSTER 

         

 
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 4 966 0 0 

  

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 433 415 444 531 467 684 5,2 

 

 
KÖP AV TJÄNSTER -44 726 -33 861 -38 370 13,3 

 

 
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR -3 865 -2 250 -2 200 -2,2 

 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSNTADER -43 764 -55 001 -61 863 12,5 

 

              
AVSKRIVNINGAR -21 963 -26 000 -12 690 -51,2 
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STYRKORT, Koncernförvaltningen 2022–2024 

KRITISK  
FRAMGÅNGSFAKTOR  

MÅLSÄTTNINGAR ÅTGÄRDER MÄTARE/  
UTFALL 

Kompetens, förmåga och 
kultur för hjärtat 

• Vi är en barnvänlig kommun i 
enlighet med UNICEF:s metod. 
 

Involvera barn i planering av 
aktiviteter och ta även hänsyn 
till barn i tillgängligheten till 
tjänster. 

Vi håller en Bekanta dig med 
kommunens-arbetsdag för 
barn så att barnen kan 
bekanta sig med kommunens 
verksamhet och anställda. 
Samtidigt kan barns 
synpunkter på kommunal 
service höras. 
 

Dagen har ordnats 

Känn och upplev 
södra Finlands Lappland  

• Vi erbjuder möjligheter till 
turism och dess utveckling. 
 

Möjligheterna för turism 
affärsverksamhet och 
turismmöjligheter växer och 
utvecklas i Lappträsk. 

Användningen av Doerz-
plattformen uppmuntras. 
Projektet Lyckan skapar 
förutsättningar för utveckling 
av turismen i kommunen. 
Bybutiken erbjuds som en 
plattform för företag i 
Lappträsk och fungerar som 
turistinformation. 
Matkaparkki-verksamheten 
under sommarsäsongen.  
VisitLapinjärvi-broschyren 
kommer att uppdateras för 
distribution via företag. 

Företag i turism branschen ökar 
med 1 per år under åren 2022-
2024 
 
Antal kunder i Bybutiken och 
Matkaparkki/försäljningen ökar 
från år 2021 
 
 
 
Broschyren färdig och utdelad 

Livskraft och utrymme 
för företag att växa 

•  Kommunen skapar en utmärkt 
plattform för 
företagande, arbetstillfällen och 
boende. 
• Vi använder oss av närmat, 
närservice och experter från vår 
egen kommun. 
• Tillsammans med företagen 
utvecklar vi 
ett ekosystem för en cirkulär 
bioekonomi 
• Vi stöder alla entreprenörers 
möjlighet att 
nätverka och dela idéer, oavsett 
sektor. 

Kommunen har effektiva 
verksamhetsmodeller för att nå 
kommunens befintliga och 
potentiella nya företag 
 
 
Omvandla Taitopaikka-
verksamheten till en ordinarie 
verksamhet och ytterligare 
fördjupning av tjänsten till en 
individuellt betjänande 
verksamhetsmodell, även med 
hänsyn till kunder som är delvis 
arbetsföra och deltar i 
rehabiliterande 
arbetsverksamhet.  
 

Utveckla tillsammans med 
företagen modeller som 
hjälper dem att verka i 
kommunen och starta företag 
i Lappträsk. 
 
Särskild vikt kommer att 
läggas på Taitopaikkas kunder, 
som har stora utmaningar att 
få arbete, samt unga arbetslösa 
under 30 år, genom att 
utveckla nya 
anställningsmodeller speciellt 
för dessa grupper. 
 

Antalet företag verksamma i 
kommunen har ökat (netto). 
Kommunens resultat i 
belåtenhetsenkäten för företag  
förbättras jämfört med 2021. 
Arbetslösheten sjunker till under 
9 % från 2021 och de 
kommunala andelarna av 
arbetsmarknadsstödet minskar 
från 2021 och framåt minst 10 
procent. 
 
 

Vi informerar och upprepar 

• Vi lyfter fram positiva saker 
som sker i Lappträsk 
• Våra kommunikationskanaler är 
uppdaterade och vi berättar öppet 
om vår verksamhet 
• I Lappträsk har alla rätt att få 
information 
om de ärenden som bereds i 
kommunen 
och få intressant information om 
vad 
som händer i hemkommunen 
 
 

Kommunens interna och 
externa kommunikation och 
informering är aktiv och 
transparent. 
 

Vi informerar regelbundet 
personal och invånare om 
kommunens verksamhet, 
aktuella ärenden och 
ekonomi. 
 

Regelbundna pressmeddelanden 
för personal och 
kommuninvånare minst 4 
gånger per år. För personal via 
e-post och för invånarna via 
sociala medier och utdelning 
hem.  
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Vi är föregångare 
Vi dukar bordet för ett gott liv 

• Vi utnyttjar digitalisering och 
teknik för att 
göra kommunens verksamhet 
smidigare. 
• I Lappträsk har alla rätt att på 
riktigt delta 
och påverka kommunens 
verksamhet och 
tjänster. 
• Vi betjänar invånarna på flytande 
finska, svenska och engelska. 
 

Att producera högkvalitativa 
administrativa tjänster åt 
kunder elektroniskt och 
förbättra kommunens 
tillgänglighet.  
 
 
 
Vi utvecklar vår personals 
språkkunskaper. 
 

De bästa önskemålen som 
tagits upp i Open Agenda-
projektet kommer att 
genomföras. 
Vi erbjuder kommunkansliets 
tjänster  via en chat.  
 
Språkkurser: svenska, finska, 
engelska 

Vidtagna åtgärder. 
 
Chatten i användning 
 
 
Kurserna har hållits  

Långsiktig ekonomisk styrning 
är en investering för framtiden 

• En stabil ekonomi skapar grund 
för all kommunal verksamhet. 
• Vår ekonomi planeras på lång sikt 
och följs upp noggrant. 
• I Lappträsk har alla rätt att bo i en 
ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt 
förutsägbar kommun. 

Skapa förutsättningar för all 
kommunal personal att ha 
nödvändig kompetens för att 
förstå kommunens ekonomi 
och möjligheter att påverka 
kostnadseffektiv verksamhet.  
 
 
Kommuninvånarna har 
möjlighet att få information om 
kommunens ekonomi och 
ställa frågor om den, så att 
förståelsen för kommunens 
ekonomi och de frågor som 
berör den växer även bland 
invånarna. 
 

Ekonomisk utbildning för 
hela kommunens personal på 
alla nivåer så att de egna 
rollerna och processerna blir 
tydligare. 
Ekonomisk utbildning erbjuds 
förtroendemän och en 
kvällsskola hålls. 
 
Information om ekonomin 
för kommuninvånare 
 
 

Utbildningarna har ordnats 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informerats i samband med 
extern kommunikation 
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4.2 GRUNDTRYGGHETSTJÄNSTER 
 

GRUNDTRYGGHETSTJÄNSTER   
 
Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare: 
  Direktör för social- och hälsovårdstjänster 
 
Uppgiftsområden och resultatenheter 
 Social- och hälsovårdsförvaltningen 

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

  
Verksamhetsidé:  Verksamhetsidén bakom bastryggheten är att främja invånarnas välmående 

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

 
 
Branschens budget på bindande nivå gentemot fullmäktige 
 

Grundtrygghetstjänster BS 2020 BU 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

 

Intäkter 688 383 580 500 586 305 0 0  

Utgifter -9 925 647 -11 032 117 -11 141 767 0 0  

Verksamhetsbidrag -9 237 264 -10 451 617 -10 555 462 0 0  

 
 
Branschens överblick samt verksamhetsmiljön och förändringar i den  

Under de senaste åren har social- och hälsovårdsreformen framskridit genom två statsbidragsprojekt. 
Projekten kommer att fortsätta att utvecklas under 2022. Syftet med omstruktureringen är att skapa en 
gemensam struktur och verksamhet i området genom att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna som 
regionala helheter, förbättra tillgången till tjänster och diversifiera utbudet av tjänster, särskilt genom att 
införa elektroniska tjänster. Programmet Framtidens social- och hälsocentral fokuserar på att utveckla 
verksamhetens innehåll. Lagstiftningen om social- och hälsovårdsreformen och skapandet av 
välfärdsområden har godkänts av riksdagen. För att välfärdsområdet ska kunna inleda sin verksamhet har en 
temporär förvaltning (ett temporärt beredningsorgan, VATE) inrättats för att vidta de åtgärder som krävs 
enligt den föreslagna genomförandelagen innan fullmäktige, som väljs i landskapsvalet, tillträder den 1 mars 
2022. Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs till 
välfärdsområdena i början av år 2023. Samtidigt överförs Lapinjärvi Mehiläinen Oy:s aktier till 
välfärdsområdet samt avtalet mellan kommunen och Mehiläinen Hoivapalvelut om tjänster för äldre. 
 



38  

Två stora statsbidragsprojekten och deras styr- och ledningsgrupper sysselsätter tjänsteinnehavaren för 
grundtryggheten. 
 
Kostnaderna för grundtrygghetstjänster och deras förutsägbarhet påverkas av den utdragna 
coronavirusepidemin och de vårdskulder som följer av den. Coronapandemin har påverkat organiseringen 
av tjänsterna i många avseenden. Pandemin har påverkat de äldres välbefinnande och funktionsförmåga. 
Äldre människor har inte kunnat delta i aktiviteter utanför hemmet på samma sätt som före 
coronarpandemin. Detta, tillsammans med en ökning av antalet personer som är 75 år och äldre, kommer 
att leda till ett ökat behov av hemtjänst och hemvård. Det är viktigt att utveckla nya verksamhetsmodeller 
som möjliggör tidiga insatser för att minska funktionsförmåga och hälsa och för att stödja boende i hemmet 
och förhindra övergången till tyngre tjänster. Budgeten innehåller anslag för att nå målen om förebyggande 
och stöd till äldres välbefinnande. 
 
Förnyande av lagen om service för äldre kommer gradvis att öka personalstyrkan för effektiverat 
serviceboende. Från och med 2021 har personalstyrkan fastställts till 0,55 anställda per klient. Från början 
av år 2022 är den 0,6 och från och med 1.4.2023 ska personalmängden vara 0,7. Att förbereda sig för en 
ökning av personalstyrkan kommer att öka kostnaderna för boendetjänster för äldre personer. Den andra 
fasen av reformen, som enligt den nuvarande tidsplanen skulle träda i kraft den 1.1.2023, syftar bland annat 
till att lägga till bestämmelser i lagen om service för äldre och i socialvårdslagen för att förbättra 
tillgängligheten, kvaliteten och tjänsterna i hemmet och främja en tillräcklig personalstyrka inom hemvården. 
 
 
Förändringar i servicenätet och serviceproduktionen 
 
Den mest betydande förändringen i servicenätverket och serviceproduktionen är överlåtandet av de äldres 
vårdhem Tallmogårdens verksamhet i början av år 2021.  Den nya utbyggnaden av det effektiverade 
serviceboende av samföretaget Mehiläinen Lappträsk Ab blev färdig i början av år 2021, när Tallmogårdens 
personal överfördes till samföretaget, och invånarna  flyttades till Mainiokoti Klockaren för effektiverat 
serviceboende. Genom renoveringsarbetet av enheten för det effektiverade serviceboende fick vi nya 
fungerande utrymmen för dagverksamheten samt en ny konditionssal för alla kommuninvånares bruk. Målet 
är att få säkra och trivsamma utrymmen för de äldre, vilka möjliggör moderna och människoorienterade 
tjänster.   
 
Från och med februari 2021 har en servicehandledare arbetat inom äldreomsorgen och invandrartjänsterna. 
Till servicehandledarens arbetsuppgifter ingår rådgivning och vägledning för äldre personer och invandrare, 
bedömning av de äldres servicebehov, närståendevård för över 65 -åringar, utveckling av förebyggande 
verksamhet och utvecklande av volontärarbete för äldre personer. Servicehandledaren har bidragit till att 
förbättra och utveckla serviceledningen och rådgivningen inom äldreomsorgen. Från och med 12.4.2021 
arbetar en stödarbetare på deltid inom tjänsterna för äldre personers välbefinnande. Med en stödperson kan 
den äldre personen till exempel få en samtalspartner, sällskap utomhus eller hjälp med att handla. Ett 
tidsbidrag på 50 % har reserverats för stödpersonen för 2022. 
Det har inte funnits några kvotflyktingar i Lappträsk kommun. I budgeten för 2022 beaktas följaktligen inte 
kostnaderna för invandringen. 
 
Förverkligande av strategin 
 
Målet är att öka möjligheterna för äldre människor att bo hemma genom att investera i tidig identifiering, 
rehabilitering och tjänster som tar hänsyn till individuella önskemål och behov. Fler närståendevårdare och 
mer diversifierade former av stöd för närståendevårdare. Gruppverksamhet och förebyggande tjänster är 
viktiga former av stöd för att kunna bo hemma. Gruppaktiviteter för äldre startas och utvecklas med hänsyn 
till säkerhet och förebyggande av spridning av Covid-19-infektioner. Dessutom kommer man att utveckla 
elektroniska tjänster för äldre personer genom att skapa elektroniska blanketter. Aktiva förberedelser 
kommer att göras för beredningen av det framtida välfärdsområdet, så att områdets särdrag beaktas och god 
närservice ska säkerställas även efter välfärdsområdets start. 
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Verksamheten och anslagen per resultatområde  
 
Det viktigaste om verksamhetsplanen och anslagen samt prioriteringarna för budgetåret. 
Obs. styrkortet är ännu separat.  
 
Grundtrygghetens förvaltningstjänster 
 
Kostnader inom Grundtryggheten. Kostnadsökning 39 060 euro (Tallmogårdens gamla pensionsskuld).   
 

Grundtrygghetens 
förvaltningstjänster 
2000 

BS 2020 BU 2021 
 

BU 2022 EP 2023 

Verksamhetsintäkter 2 300 0 6 900 0 

Verksamhetsutgifter -27 134 -34 786 -72 660 0 

Verksamhetsbidrag -24 834 -34 786 -65 760 0 

 
 
Tjänster för seniorer 
 
Lappträsk kommun ansvarar för organisering av allmänna sociala tjänster för äldre. Sociala tjänster som 
tillhandahålls av särskild lagstiftning ingår i samarbetsområdets avtal. Till tjänster för äldre hör hemtjänster, 
stödtjänster, närståendevårds tjänster, boende tjänster, förebyggande arbete och välbefinnande. 
 
Syftet med äldreservicen är att främja de äldres välbefinnande och hälsa och att stöda de äldres möjligheter 
att leva självständigt och meningsfullt i olika boende- och vårdmiljöer. När antalet äldre ökar finns det 
behov av olika tjänster som stöder de äldres möjligheter att bo hemma. Fokus ligger på utveckling av 
förebyggande och rehabiliterande verksamheter och utnyttjande av hälsoteknik.  
  
Lappträsk kommuns och Mehiläinens samföretag Mehiläinen Lappträsk Ab producerar kommunens tjänster 
till hemmen, effektiverat serviceboende och dagverksamhet för de äldre. Bostadstjänster för de äldre köps 
också från privata tjänsteleverantörer. Beräknad kostnadsökning: effektiverat serviceboende 104 850 euro, 
hemvård 57 060 euro och dagverksamhet 17 110 euro.  
 
I augusti 2021 godkände ledningsgruppen kriterierna för bonussystemet. Tillämpningen av indikatorer inleds 
den 1.9.2021. De första resultaten och en eventuell uppdatering av indikatorerna för efterföljande avtalsår 
kommer att granskas efter den 31.8.2022. Bonusbeloppet är 0-4 % av det årliga kontraktspriset. 
 

 
Tjänster för seniorer 
2100 

BS 2020 BU 2021 
 

BU 2022 EP 2023 

Verksamhetsintäkter 679 495 580 500 579 405 0 

Verksamhetsutgifter -2 747 777 -3 293 095 -3 465 243 0 

Verksamhetsbidrag -2 068 282 -2 712 595 - 2 885 838 0 
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Socialtjänster samt primärhälsovård 
 
Lappträsk kommuns och Lovisa stads gemensamma samarbetsområde erbjuder kommunens invånare 
social- och hälsovårdstjänster. Lovisa stad producerar tjänsterna som värdkommun. Till grundtrygghets- 
och socialtjänster samt primärhälsovården hör tjänster för barn och unga, tjänster för människor i 
arbetsför ålder, tjänster till handikappade samt lokala tjänster så som hälsoskydd, veterinärvård och 
livsmedelskontroll. 
 
Tyngdpunkten ligger vid att primärhälsovårdstjänsterna ordnas som närtjänst i Lappträsk (läkar- och 
hälsovårdarmottagning samt tandvård). Samarbetsområdet ordnar dessutom läkartjänsterna för hemvården 
av seniorer, det effektiverade serviceboendet och anstaltsvården som köpta tjänster av Terveystalo Oy.  
 
Samarbetsområdets tjänsteavtal uppdateras årligen. Med tjänsteavtalet preciseras samarbets-regionavtalet för 
primärhälsovården och sociala tjänster mellan Lovisa stad och Lappträsk kommun. Enligt den budget som 
erhållits från Lovisa Grundtrygghet beräknas kostnadsökningen för 2022 till cirka 4 700 euro. Risken för 
samarbetsområdets budget är de eventuella kostnaderna för social- och hälsovårds informationssystemet 
Apotti, vars fördelning ännu är oklar. Risken för kommunen är cirka 100 000 euro som ska betalas av 
samarbetsområdet 2022. 
 
 

Socialtjänster 2200  
 

BS 2020 BU 2021 
 

BU 2022 EP 2023 

Verksamhetsintäkter 0 0 0 0 

Verksamhetsutgifter -1 512 209 -1 595 209 -1 467 334 0 

Verksamhetbidrag -1 512 209 -1 595 209  -1 467 334 0 

Primärhälsovård 2300 
 

BS 2020 BU 2021 
 

BU 2022 EP 2023 

Verksamhetsintäkter 0 0 0 0 

Verksamhetsutgifter -1 291 810 -1 389 882 -1 448 228 0 

Verksamhetsbidrag -1 291 810 -1 389 882 -1 448 228 0 

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

Krävande vård 
2240 

BS 2020 BU 2021 
 

BU 2022 EP 2023 

Verksamhetintäkter 6 588 0 0 0 

Verksamhetsutgifter -970 984 -1 119 345 -1 152 876 0 

Verksamhetsbidrag -964 396 -1 119 345 -1 152 876 0 
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Specialsjukvården 
 
Specialsjukvården ordnas av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Helsingfors och Nylands 
sjukvårdsdistrikt avger årligen sitt budgetförslag om medlemskommunernas betalningsandelar. Kostnaderna 
för specialsjukvården innefattar medlemskommunernas förskottsavgift, den betalningandel för bastrygghet 
som grundar sig på antalet klienter (sjuktransportavgifter, medicinsk behandling relaterad till 
sjukvårdshelikopterverksamhet, kostnader för giftinformationscentralen, specialisering och grundutbildning 
för tandläkare). Den slutliga betalningsandelen baseras på den faktiska användningen av tjänsteprodukterna 
enligt gällande enhetlig prislista. Den potentiella skulden till följd av Covid-19-epidemin har inte inkluderats 
i planen för år 2022.  
 

Helsingfors- och 
Nylands 
sjukvårdsdistrikt 
(verksamhetskostnader) 

BS 2020 BU 2021 
 

BU 2022 EP 2023 

Verksamhetsintäkter 0 0 0 0 

Verksamhetsutgifter -3 375 734 - 3 599 800 - 3 535 426 0 

Verksamhetsbidrag -3 375 734 - 3 599 800 - 3 535 426 0 

 
 
 
De mål som är bindande gentemot fullmäktige presenteras i styrkortet. 
 
 
Viktig statistik och prognoser om verksamheten 
 

 BS 2020 BU 2021 
 

BU 2022 

65-74 -åringar 
75 år fyllda 

410 
370 

422 
376 

402 
387 

75+ som bor hemma, % av åldersgruppen 90,8 90,7 91,2 

Närståendevård 
Närståendevårdare 
Täckningsprocent i åldersgruppen 75+ 

 
21 
5,6  

 
25 
6,6 

 
26 
6,7 

Hemvård 
Klienter (regelbundna och tillfälliga) 
Hemvårdstimmarnas antal, totalt 
Hemvårdsbesökens antal, totalt 

 
98 

6 813 
20 138 

 
80 

6 344 
19 680 

 
104 

7 200 
21 400 

Anstaltvårdplatser (egna) 
75+, som bor på anstaltsvård % av åldersgruppen 

15+5 
3,8 (14) 

0 
0 

0 
0 

Effektiverat serviceboende 
Antal platser; samföretaget + inköpstjänster 
75+, som bor i effektiverat serviceboende % av 
åldersgruppen 

 
24 
 

5,4 (20) 

 
35 
 

8,5 (32) 

 
36 
 

8,8 (34) 

Mehiläinen Lapinjärvi Oy 
Antal platser 
Platser för kortvarig vård 

 
9 
1 

 
25 
5 

 
25 
5 

Övrig inköpstjänst 
Antal platser 

 
15 

 
10 

 
11 
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Personalplan 2021 - 2024 
 
Ordinarie personal 
 

 BS 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

Förvaltningen av 
grundtryggheten 

1 1 0 0 

Tjänster för 
seniorer 

1 1 0 0 

Branschen totalt 2 2 0 0 

     
 
 
Projektpersonal samt övriga tillfälliga 
 

 BS 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

Tjänster som stöder de äldres 
välbefinnande (KP2160, KP2170) 

0 0,5 0 0 

Branschen totalt 0 0,5 0 0 

     
 

Sammanfattning av planer, nya åtgärder som kräver anslag och åtgärder som minskar anlag samt 

inverkningen på anslag 

 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

Grundtrygghetssektionen minskning/ökning 

€ 

minskning/ökning 

€ 

minskning/ökning 

€ 

Lönekostnader för 
stödperson för 
välfärdstjänster för äldre 

Kostnadsökning   10 

700 € 

  

Mehiläinen Lapinjärvi 

Oy, Hemvård 

Kostnadsminskning  

10 000 € 
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RESULTATKALKYL BUDGETEN 2022, GRUNDTRYGGHETSTJÄNSTER 
 
 
LAPPTRÄSK 

  

   

RESULTATKÄLKYL BUDGETEN 2022 
  

20 GRUNDTRYGGHETSTJÄNSTER BS 2020 BU+ÄNDRING 
2021 

BU 2022 Skillnad
% 

 
VERKSAMHETSINTÄKTER 

  
  

 

  
FÖRSÄLJNINGSVINST 53 779 55 200 36 900 -33,2 

  
INTÄKTER FRÅN AVGIFTER 611 641 525 300 549 405 4,6 

  
UNDERSTÖD OCH BIDRAG 0 0 0 

 

  
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 22 963 0 0 

 

 
VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT 688 383 580 500 586 305 1,0 

        
  

 

 
VERKSAMHETSUTGIFTER 

  
  

 

  
PERSONALKOSTNADER -827 887 -318 271 -376 143 18,2 

   
LÖNER OCH ARVODEN -491 043 -57 882 -108 663 87,7 

   
PERSONALBIKOSTNADER -336 844 -260 389 -267 480 2,7 

    
PENSIONSAVGIFTER -316 679 -255 962 -263 062 2,8 

    
ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER -20 165 -4 427 -4 418 -0,2 

  
KÖP AV TJÄNSTER -8 895 232 -10 538 347 -10 620 574 0,8 

  
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR -61 680 -44 734 -24 900 -44,3 

  
UNDERSTÖD -115 850 -121 000 -120 000 -0,8 

  
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -24 998 -9 765 -150 -98,5 

 
VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT -9 925 647 -11 032 117 -11 141 767 1,0 

        
  

 

 
VERKSAMHETSBIDRAG -9 237 264 -10 451 617 -10 555 462 1,0 

        
  

 

 

              
INTERNA POSTER 

         

 
FÖRSÄLJNINGSVINST 

         

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 48 093 34 786 54 458 56,6 

 

 
KÖP AV TJÄNSTER -230 601 -139 526 -148 072 6,1 

 

 
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR -277 0 0 

 

 

 
ÖVRIGA VEKSAMHETSKOSTNADER -115 255 -26 017 -15 081 -42,0 

 

              
AVSKRIVNINGAR -27 471 -2 350 0 -100,0 
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STYRKORT, Grundtrygghetstjänster 2022–2024 

KRITISK  
FRAMGÅNGSFAKTOR  

MÅLSÄTTNINGAR ÅTGÄRDER MÄTARE/  
UTFALL 

Kompetens, förmåga och 
kultur för hjärtat 

• Vi är en barnvänlig kommun i 
enlighet med UNICEF:s metod. 

Möjliggör möten mellan olika 
åldersgrupper 

Samarbete med skolor och 
småbarnspedagogik 

Minst 2 gemensamma träffar 
med skolor eller 
småbarnspedagogiken under 
året (seniorer och barn)  
 

Vi informerar och upprepar 

• Våra kommunikationskanaler är 
uppdaterade och vi berättar öppet 
om vår verksamhet. 
 

I kommunikationen tar vi 
hänsyn till olika 
invånargruppernas behov 
 
Äldre personer har uppdaterad 
information om vilka tjänster 
som finns 

Bereder ett infoblad på 
papper om tjänster för 
äldre/kontaktuppgifter, som 
delas ut hem  

Infobrev utarbetad tillsammans 
med tjänsteleverantören 

Vi är föregångare 

• Vi utnyttjar digitalisering och 
teknik för att 
göra kommunens verksamhet 
smidigare. 

Att ta kontakt och ansöka om 
service går smidigt  

Införande av elektroniska 
blanketter 

Följande elektroniska blanketter 
har införts: 
oro-anmälan, ansökan om stöd 
för närståendevård, 
responsblankett 

Vi dukar bordet för ett gott liv 

• Vi tryggar de lokala tjänsterna, 
vilkas syfte 
är att säkerställa en smidig vardag 
för 
boende i alla åldrar 
 

Säkerställa goda social- och 
hälsovårdstjänster för 
kommuninvånarna även vid 
övergång till välfärdsområdet  
 

Ett aktivt deltagande i 
välfärdsområdets 
beredningsarbete sker så att 
områdets särdrag beaktas 

Lokala tjänster bevarade 

Lappträsk är en glad 
och levande kommun 

• Föreningar och aktiva människor 
är viktiga samarbetspartners. 

Vi kommer att öka samarbetet 
med den tredje sektorn 

Samarbete med olika aktörer Aktivitetrna har organiserats 

Vi bryr oss! 

• Det finns alltid en människa 
bakom allt vi gör. 

Vi lägger till olika former av 
servicehandledning och 
rådgivning 

Ordnar rådgivning med låg 
tröskel för att främja hälsa och 
välbefinnande 

Organiserats minst 2 
handlednings-
/rådgivningsevenemang i 
kammaren.  
 

Hälsa och säkerhet för alla 

• Vi stöttar välbefinnande, motion 
och kultur 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Trygg och respektfull vård av våra 
äldre, 
barn och andra grupper med 
särskilda behov garanteras. 

Vi utvecklar förebyggande 
tjänster för äldre 
 
 
 
 
 
 
 
Stödja äldre människors 
möjligheter att bo i sina egna 
hem 

Utveckling av en 
verksamhetsmodell för 
hembesök som främjar välfärd  
 
Utveckling av en 
verksamhetsmodell för 
uppsökande äldrevårdsarbete 
 
Stödformer för 
närståendevård (över 65 år) 
utvecklas 

Hembesök som främjar 
välmående för alla personer över 
75 år. antal besök/år 
 
 
Utvecklad verksamhetsmodell 
 
Utvecklad verksamhetsmodell 
 
Stödformer har utvecklats för att 
stödja närståendevårdarens ork  
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4.3 BILDNINGSTJÄNSTER 

BILDNINGSTJÄNSTER   
 
Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare: 
  Bildningsdirektören 
 
Uppgiftsområden och resultatenheter  Förvaltningen 
  Undervisningstjänster (småbarnspedagogik,  

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

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

förskole- och grundläggande utbildning som egen verksamhet och köpta 
tjänster. Målsättningen är att upprätthålla och utveckla barn- och 
familjeorienterade, förebyggande och betydelsefulla bastjänster. 
Bildningsväsendets tjänstesystem förnyas till att bli barn- och familjeorienterat 
för att passa in i förhållandena i den människoorienterade kommunen 
Lappträsk. Tyngdpunkten i tjänsterna flyttas till förebyggande tjänster och tidigt 
stöd såväl inom undervisningen, småbarnspedagogiken, ungdomsverksamheten 
som inom fritidstjänsterna. 

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

 
Branschens budget på bindande nivå gentemot fullmäktige 
 

Bildningstjänster BS 2020 BU 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

 

Intäkter 261 795 315 045 337 404 340 778 344 186  

Utgifter -3 937 777 -4 433 572 -4 485 674 -4 508 102 -4 530 643  

Verksamhetsbidrag -3 675 983 -4 118 527 -4 148 270 -4 167 324 -4 186 457  

 
 
Branschens överblick samt verksamhetsmiljön och förändringar i den  
Den allmänna situationen i branschen under år 2022 är något osäker efter 18 månaders coronaturbulens. För 
att stödja barns och ungdomars välbefinnande efter coronan krävs särskilda tjänster för att stödja 
välbefinnande och lärande, som även fortsättningsvis kommer att tillhandahållas med särskild statlig 
finansiering. 
 



46  

Allmänt sett påverkas invånarnas välbefinnande av många tjänster som tillhandahålls eller stöds av 
kommunen. Efter coronapandemin är det meningen att i högre grad än tidigare stödja lokalbefolkningens 
välbefinnande genom kulturtjänster och bidrag till föreningar för att stärka gemenskapskänslan och tilltron 
till framtiden hos invånarna i Lappträsk. Att stödja arbetstagarnas välbefinnande på jobbet efter coronan 
kräver också större ansträngningar än vanligt, inklusive stöd från ledningen. 
 
Utvidgningen av skolplikten år 2021 och organiseringen av HUX-utbildningen från och med 1.8.2022 kräver 
åtgärder som Lappträsk som liten kommun inte kan ta sig an på egen hand. Det behövs en regional lösning 
för att ordna HUX-utbildningen, som förbereds under läsåret 2021-2022 i samarbete med kommunerna i 
ÖstraNyland-regionen. 
 
Den pågående socialvårdsreformen kommer att förändra strukturerna för den offentliga social- och 
hälsovården och kommer att påverka utbildningssektorn, i synnerhet när ansvaret för att organisera 
välfärdstjänster för studerande överförs till den nya välfärdsregionen den 1.1.2023. Kommunerna kommer 
även i fortsättningen att ansvara för bl.a. småbarnspedagogik, utbildning, idrott och kultur. Under år 2022 
bör överföringen av studerandes välfärdstjänster till välfärdsområdena förberedas och nödvändiga åtgärder 
vidtas. Reformen av socialtjänsterna kommer också att påverka idrottsverksamheten inom 
bildningstjänsterna. I framtiden kommer ansvaret för att främja välbefinnande och hälsa att delas av både 
kommunen och välfärdsområdena. Särskilt rådgivning om fysisk aktivitet är en multiprofessionell, 
tvärpolitisk tjänst som kommer att bli ett så kallat gränssnitt i reformen. Reformen påverkar också 
specialundervisningen och den tillämpade idrottsundervisningen i kommunerna. 
 
Verksamhetsmiljön och förändringarna i den  
Målet är att stänga den andra finskspråkiga skolan, Hilda Käkikosken koulu, från och med den 1.1.2022. 
Efter nedläggningen fortsätter verksamheten tills vidare på två separata platser: i Kapellby, i Kirkonkylän 
koulu, och i Porlom, i den nuvarande Hilda Käkikosken koulu. Målet med nedläggningen av skolan är att 
avskaffa koden för läroanstalten, att förena skolornas verksamhet och att minska det administrativa arbetet 
vid de finskspråkiga undervisningsenheterna. Namnet på den återstående skolan bestäms separat. 
Nedläggning av en skola och övergång till en enda finskspråkig skolmodell innebär inte att 
bildningsväsendet utan beslut av fullmäktige kan koncentrera undervisningen till endast en enhet. Alla 
ändringar i servicenätet måste alltid godkännas på fullmäktigenivå. Förändringar i servicenätet har en stor 
inverkan på fastighetskostnaderna och effekterna märks ända upp till koncernnivå. 

I Hux-utbildningen kombineras de tidigare utbildningarna i övergångsskedet, det vill säga 
påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för 
gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning. Lokala genomförandeplaner för 
ordnande av HUX-utbildning ska upprättas under läsåret 2021–2022 så att ny utbildning kan påbörjas den 
1.1.2022. I Östra Nyland har man diskuterat det regionala ansvaret för att organisera HUX-skolningen. Som 
en del av den lokala genomförandeplanen kommer avtal att undertecknas för att vägleda både finsk- och 
svenskspråkiga studerande till HUX-utbildningen som förbereder sig för en examen från och med 1.8.2022. 
 
I bildningsbudgeten har man redan gjort en viss avsättning för tiden efter reformen av socialvården. När 
socialvårdstjänsterna överförs till välfärdsområdena från och med början av 2023 är det viktigt att 
kommunerna satsar på välfärdsarbete och även på servicerådgivning. Kommunen behöver då en 
välfärdsbetare, för vilken en två månadslön har reserverats i budgeten för 2022, så att personen kan orientera 
sig på serviceområdet samtidigt som han eller hon redan är anställd av kommunen på socialvårdssidan. I 
kommunstrategin betonas också välfärdsarbetet som främjande av hälsa och säkerhet i vardaglig fysisk 
aktivitet och rörelse samt stöd till välbefinnande. 
 
 
Förverkligande av strategin 
Modellen för en människoorienterad kommun kommer att utvecklas genom att arbeta med modellen för en 
barnvänlig kommun. Vi använder digitalisering och teknik för att effektivisera kommunens verksamhet. Vi 
erbjuder grundläggande utbildning av hög kvalitet. Vi erbjuder flexibel småbarnspedagogik. Vi utvecklar 
biblioteks- och kulturtjänster för att stödja en stark allmän utbildning. I Lappträsk har var och en av våra 
medarbetare rätt till ett respektfullt bemötande, ett motiverande ledarskap och en trevlig arbetsmiljö. 
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Organisationer och aktiva människor är viktiga partner. Vi tillhandahåller lokaler för aktiviteter och stöder 
goda idéer med små bidrag. Vi bryr oss om människor och tar hand om våra medmänniskor. Vi sammanför 
arbete, utrymmen och människor. Vi skapar mötesplatser. Vi producerar tjänster från person till person. I 
Lappträsk har alla barn rätt att lära sig och att idka fritidsaktiviteter. Vi stöder medborgarnas välbefinnande. 
 

Det viktigaste om verksamhetsplanen och anslagen samt prioriteringarna för budgetåret. 
I verksamhetsplanen för 2022 är de mest relevanta frågorna att förbereda sig på personalens frånvaro inom 
både småbarnspedagogiken och bibliotekstjänsterna. En vårdare inom småbarnspedagogik kommer att 
anställas och en lärling på deltid för biblioteket. Den administrativa bördan för de finskspråkiga skolorna 
underlättas genom att en av skolorna läggs ner, vilket innebär att två skolor i två olika byggnader slås 
samman. Den administrativa konsolideringen har försenats på grund av beslutet 2017 att organisera 
förvaltningen av skolorna under en enda rektor. Det onödiga administrativa arbete som två olika 
institutioner ger upphov till är en börda för skolorna och kan undvikas genom att institutionerna slås 
samman på ett effektivt sätt. Fler tjänster tillsätts kulturväsendet och mer stöd till den tredje sektorns 
arbete. 
 
Verksamhet och anslag per resultatområde  
 
Förvaltning 
UNICEF Barnvänlig kommun –verksamhetsmodell tas i bruk inom bildningstjänsterna. 
Administrativa tjänster tillhandahåller vård under semestertider för handikappade barn, antingen som egen 
verksamhet eller som köptjänst. 
 

Förvaltningstjänster 
3000, 3010 

BS 2020 BU 2021 
 

BU 2022 EP 2023 EP 2024 

Intäkter 0 0 0 0 0 

Utgifter -39 218 -52 998 -41 777 -41 777 -41 777 

Verksamhetsbidrag -39 218 -52 998 -41 777 -41 777 -41 777 

 
 
Tjänster inom småbarnspedagogiken 
Inom småbarnspedagogiken är tyngdpunkten på att utarbeta kvalitetskriterier för småbarnspedagogik. 
Övriga saker som påverkar verksamheten under planeringsperioden är det fortsatta genomförandet av 
Unicefs  barnvänlig kommun-modell och införandet av en plan för kulturfostran hösten 2022. 
 
Projekt som pågår inom småbarnspedagogiken under 2022 är Jämlikhet i utbildningen 2021-2022 och 
Utjämna effekterna av coronapandemin 2021-2022. Tydliga stödstrukturer och riktlinjer för behövande 
kommer också att utvecklas under 2022. Budgeten strävar också till att anställa en vårdare inom 
småbarnspedagogiken för att minska vikariekostnaderna samt för att anpassa ändringen i lagen om 
småbarnspedagogik. 
 
Ändringen kräver att även tillfälliga överskridanden av antalet barn och vårdare inte får förekomma 
överhuvudtaget. Syftet med att anställa en vårdare inom småbarnspedagogiken är att se till att en vikarie 
finns tillgänglig i oförutsedda situationer. Fortsätta att förbättra personalstrukturen genom att omvandla en 
tjänst som barnskötare till en tjänst som socionom. Mindre pengar kommer att avsättas för barnavårdsstöd 
för att ta hänsyn till utgiftsutvecklingen på längre sikt. 
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Tjänster inom 
småbarnspedagogik 
3500 

BS 2020 BU 2021 
 

BU 2022 EP 2023 EP 2024 

Intäkter 112 741 160 300 151 917 151 917 151 917 

Utgifter -1 127 326 -1 271 257 -1 211 807 -1 211 807 -1 211 807 

Verksamhetsbidrag -1 014 585 -1 110 957 -1 059 890 -1 059 890 -1 059 890 

 
Undervisningstjänster 
Undervisningstjänsterna består av förskole- och grundutbildningstjänster, eftermiddagsverksamhet som 
egen verksamhet samt högstadietjänster som huvudsakligen köps av Lovisa stad. 
 
Verksamhetsmål för bildningstjänster i Lappträsk för år 2022 är: 

• Införande av en deltagarmodell som en del av Unicef Barnvänlig kommun-verksamhetsmodell 

• Fortsatt arbete med kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen. 
Klargörande av strukturen för stöd till lärande och skolgång och utveckling av integrering i det 
multiprofessionella samarbetet inom för- och grundskolan. 

• Stärka den digitala kompetensen och använda digitala verktyg för inlärning. 

• Stärka elevernas deltagande både i beslutsfattandet på skolnivå och som en del av 
inlärningsprocessen: introduktion av modellen med klassmöten. Samarbete med 
ungdomstjänsterna för att organisera ett barnparlament. Ett barnparlament kommer att ordnas 
våren 2022 tillsammans med skolornas elevråd. 

• Experiment med samundervisning för att stärka färdigheter på skolnivå. 

• Kapellby skola utvecklar en utvärderingskultur genom att delta i Åbo Akademis 
utvärderingsprogram Kaskad. Programmet omfattar tre terminer (hösten 2021-hösten 2022) och 
kräver aktivt deltagande av alla lärare. 

• Användning av ett byggt och naturområde i byn som en inlärningsmiljö. 

• Främjande av fysisk aktivitet. Kapellby skola har varje vecka en morgonpromenad för hela skolan. 
I Hilda Käkikosken koulu innebär projektet "En skola i rörelse" att några av eleverna deltar i 
Välkkäri-utbildningen och tar med sig aktiviteter in på rasterna. Det finns gott om möjligheter att 
leka på skolornas gårdsplan. Skolorna ser till att barnen har utrustning för många olika aktiviteter. 
Skolorna deltar i många turneringar under skolåret. 

• Arbetet mot mobbning kommer att stärkas och skolornas verksamhetsmodell mot mobbning 
kommer att uppdateras. Skolorna i Lappträsk kommun är KiVa-skolor. Skolorna arbetar för att 
bekämpa mobbning genom KiVa skola-programmet, där vuxna systematiskt ingriper i mobbning 
och mobbningsupplevelser och följer utvecklingen. Hemmen kontaktas aktivt när 
mobbningssituationer uppstår. Arbetet mot mobbning görs över skolgränserna. 

• Den andra finskspråkiga skolan, Hilda Käkikosken koulu, läggs ner från och med 1.8.2022, varefter 
den i enlighet med skolutjämningsmodellen fortsätter sin verksamhet på två separata ställen i 
Kirkonkylän koulu i Kapellby och i den nuvarande Hilda Käkikosken koulu i Porlom. Namnet på 
den återstående skolan kommer att beslutas separat. 

• Förberedelser inför överföringen av elevvårdstjänsterna till välfärdsområdena. Delta i 
sambandsarbetet mellan kommuner och välfärdsområdena. Säkerställa att det finns välfärdstjänster 
för studerande på alla enheter från och med början av 2023. 

• Fortsatt samarbete med ungdomsväsendet för att ordna fritidsverksamhet enligt finlandsmodellen i 
den s.k. Lappträsk-modellen för hobbyverksamhet-projektet. 

Delta i pågående projekt så att de gynnar eleverna.  
Pågående bildningsprojekt: 
Tutor – virtualklass till kännedom 
Lappträsk modell för hobbyverksamhet 
Jämlikhet i utbildningen/ Stödja principen för den lokala skolan i Lappträsk 
Corona understöd, för- och grundutbildning 
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Undervisningstjänster 
BS 2020 BU 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

3100, 3110, 3120 

Intäkter 108 622 78 567 116 122 116 122 116 122 

Utgifter -2 494 741 -2 735 739 -2 797 983 -2 797 983 -2 797 983 

Verksamhetsbidrag -2 386 118 -2 657 172 -2 681 861 -2 681 861 -2 681 861 

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

Undervisningstjänster  

BS 2020 BU 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024 på andra stadiet  
3300, 3310 

Intäkter 0 16 000 16 115 16 115 16 115 

Utgifter -4 209 -19 898 -21 657 -21 657 -21 657 

Verksamhetsbidrag -4 209 -3 898 -5 542 -5 542 -5 542 

 
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. 
 
Liksom 2021 kommer tjänsterna från medborgarinstitutet att fortsätta att erbjudas och inga särskilda 
förändringar planeras. Grundläggande konstutbildningstjänster anskaffas fortfarande från Borgånejdens 
musikinstitut, som totalt har 32 grundskoleelever från Lappträsk. En ledig elevplats kommer inte att fyllas 
på grund av besparingar. 
 

Övriga 
utbildningstjänster 

3400 

BS 2020 BU 2021 
 

BU 2022 EP 2023 EP 2024 

Intäkter 6 260 1 000 2 000 2 000 2 000 

Utgifter -83 383 -95 361 -92 482 -92 482 -92 482 

Verksamhetsbidrag -89 643 -94 361 -90 482 -90 482 -90 482 

 
Fritids- och idrottstjänster 
Förutom ekonomiskt stöd stöder fritids- och idrottstjänster invånarens verksamhetsförhållanden. Inom 
idrottstjänster fokuserar vi på att förbättra de äldres motionsmöjligheter och att delta i Kraft i Åren -
verksamhetsmodellen, om kommunen godkänns i programmet. Ungdomsväsendet vägleder ungdomar till 
livshantering, deltagande, en drogfri och hälsosam livsstil och uppmuntrar dem att utbilda sig och komma 
in på arbetsmarknaden. Ungdomsledaren och uppsökande ungdomsarbetaren besöker skolorna 
regelbundet och bygger upp förtroendefulla relationer med ungdomarna.  Ungdomsarbete och uppsökande 
ungdomsverksamheten stärker ungdomars identitet och gör dem till ansvarsfulla medborgare. 
Ungdomsväsendet kommer att införa deltagande budgetarbete och organisera ett barnparlament våren 
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2022 tillsammans med undervisningsavdelningen. Fritidsavdelningen deltar i utformningen av UNICEF:s 
nya barnvänlig kommun-modellen. 
 

Fritids- och 
idrottstjänster 

3600, 3650, 3700 
BS 2020 BU 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

 

Intäkter 41 576 58 278 50 500 50 500 50 500  

Utgifter -85 596 -125 804 -145 963 -172 713 -172 713  

Verksamhetsbidrag -44 020 -67 526 -95 463 -122 213 -122 213  

 
Biblioteks- och kulturtjänster 
Bibliotekets utvecklingsgrupp, en grupp av kommuninvånare, kommer att fortsätta sitt arbete. Bokvän-
tjänsten kommer att fortsätta. Utbytet av material och annat nära samarbete med Helle-biblioteken 
kommer att fortsätta. Guidade aktiviteter erbjuds grupper inom grundskolan och småbarnspedagogiken i 
enlighet med samarbetsplaner med biblioteket. Projektet "Tack för att du läser för ditt barn" fortsätter 
fram till slutet av 2022 i samarbete med biblioteket i Lovisa och regionens barnhälsovårdstjänster. 
Projektet Lampan - Pienten kirjastojen demokratipilot utvecklar medborgarnas deltagande och växelverkan 
med beslutsfattare i samarbete med biblioteken i Mörskom, Pukkila, Borgnäs och Askola. Projektet 
kommer att inledas 2022, om det får finansiering från den Regionförvaltningsverket. 
 
Biblioteks- och kulturväsendet deltar i det förberedande arbetet för UNICEF:s barnvänlig kommun-
modellen. Planen för kulturell utbildning för barn i Lappträsk kommun kommer att införas hösten 2022. 
Fler kulturevenemang kommer att ordnas för att främja välbefinnande och deltagandet av 
kommuninvånarna. Östra Nyländska kommuners gemensamma projekt Kultur i byn fortsätter och 
evenemanget kommer att genomföras i olika byar i Lappträsk. 
 

 

Biblioteks- och 
kulturtjänster 

3800,3900 
BS 2020 BU 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

 

Intäkter 5 115 900 750 750 750  

Utgifter -103 305 -132 515 -174 005 -174 005 -174 005  

Verksamhetsbidrag -98 190 -131 615 -173 255 -173 255 -173 255  

 
 
Bindande målsättningar för fullmäktige presenteras i styrkortet.  
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Projekt 
 

Projektets namn och 
tidpunkt 

Syftet med projektet och 
huvudåtgärder som 
vidtagits under 
rapporteringsperioden 
 

Total budget för 
hela 
projektperioden 
 

Kommunens 
självfinansieringsandel 
för hela 
projektperioden 
(uppdelat i € och 
arbetstidsöverföringar) 

Nettokostnad 
Budget 2022 
(intäkter-
utgifter) 

Uppsökande 
ungdomsarbete: 1.1-
31.12.2022, ansökes – 
inget beslut än, 
kostnadsberäkning 
 

Uppsökande ungdomsarbete 
-verksamhet 
 

42 132 € 14 632 € 14 632 € 

Tutor – Virtualklass 
till kännedom: 
12.12.2019-31.1.2022 

Projektet stöder 
förändringar i skolkulturen, 
digitalisering, utveckling av 
tutorlärarens verksamhet 
och kompetens. 

6 250 € 1 250 € 0 € 

Coronastöd för 
förskole- och 
grundundervisning: 
6.9.2021-31.12.2022 
 

Kompensera effekterna av 
coronaepidemin i 
småbarnsfostran samt 
förskole- och 
grundundervisningen. 

26 315 € 1 315 € 1 315 € 

Jämlikhet inom 
utbildning, skolorna: 
2021-31.12.2022 

Projektet syftar till att främja 
jämställdhet inom för- och 
grundskolan och förbättra 
undervisningens kvalitet. 
Med projekt-pengarna 
kommer det att anställas 
assistenter i skolorna. 

35 000 € 7 000 € 7 000 € 

Jämlikhet inom 
utbildning, 
småbarnsfostran: 
2021-31.12.2022 

Projektets mål är att 
förbättra barnens 
välbefinnande och stöda 
inlärningen inom 
småbarnspedagogik. 
Projektpengarna kommer att 
användas för att anställa en 
speciallärare för 
småbarnspedgokigtjänsterna. 

18 750 € 4 350 € 4 350 € 

Lappträsk modellen 
för 
hobbyverksamhet, 
steg 2: 
16.8.2021-31.5.2022 

Syftet med projektet är att 
förebygga utstängning och 
se till att alla barn och 
ungdomar har minst en 
hobby. 

25 000 € 5 000 € 5 000 € 
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Viktig statistik och prognoser om verksamheten: 
 

Barnprognos för åren 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

              

 5-åringar             

 FI 17 26 16 14 10 6 

 SV 13 5 7 4 6 5 

   30 31 23 18 16 11 

  
      

 4-åringar             

 FI 26 16 14 10 6 10 

 SV 5 7 4 6 5 5 

   31 23 18 16 11 15 

  
      

 3- åringar             

 FI 16 14 10 6 10 10 

 SV 7 4 6 5 5 5 

   23 18 16 11 15 15 

  
      

 2- åringar             

 FI 14 10 6 10 10 10 

 SV 4 6 5 5 5 5 

   18 16 11 15 15 15 

  
      

 1- åringar             

 FI 10 6 10 10 10 10 

 SV 6 5 5 5 5 5 

   16 11 15 15 15 15 

  
      

 0- åringar             

 FI 6 10 10 10 10 10 

 SV 5 5 5 5 5 5 

   11 15 15 15 15 15 

        

 Totalt: 129 114 98 90 87 86 

 

 
 
  

ELEVPROGNOS 2021-2026

Kapellby skola Kirkonkylän koulu Hilda Käkikosken koulu Totalt i alla skolor

Utfall:

Totalt antal elever i skolan 2012-2013 69 65 36 170

Totalt antal elever i skolan 2013-2014 79 56 37 172

Totalt antal elever i skolan 2014-2015 80 56 34 170

Totalt antal elever i skolan 2015-2016 83 81 33 197

Totalt antal elever i skolan 2016-2017 85 88 39 212

Totalt antal elever i skolan 2017-2018 80 81 38 199

Totalt antal elever i skolan 2018-2019 74 97 46 217

Totalt antal elever i skolan 2019-2020 69 93 48 210

Totalt antal elever i skolan 2020-2021 65 91 29 185

Totalt antal elever i skolan 2021-2022 67 55 52

Prognos:

Totalt antal elever i skolan 2022-2023 72 63 48 183

Totalt antal elever i skolan 2023-2024 62 75 43 180

Totalt antal elever i skolan 2024-2025 55 77 40 172

Totalt antal elever i skolan 2025-2026 54 73 49 176

Totalt antal elever i skolan 2026-2027 53 66 51 170
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Personalplan 2020 – 2022: 
Ordinarie personal: 
 

 BU 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

Förvaltnings-
tjänster 

1 1 1 1 

Tjänster för 
småbarns-
pedagogik 

19 20 23 23 

Undervisnings-
tjänster 

16 15 15 15 

Biblioteks- och 
kulturtjänster 

2 2 2 2 

Ungdomstjänster 1 2 2 2 

Branschen totalt 39 40 43 43 

     
Projektpersonal samt övrig tidsbunden personal: 
 

 BU 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

Förvaltnings-
tjänster 

0 0 0 0 

Tjänster för 
småbarns-
pedagogik 

4 6 0 0 

Undervisnings-
tjänster 

7 8 7 7 

Biblioteks- och 
kulturtjänster 

0 1 1 1 

Ungdomstjänster 1 0 0 0 

Branschen totalt 12 15 8 8 
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Sammanfattning av planer, nya åtgärder som kräver tilläggsanslag och åtgärder som minskar 

på anslaget och inverkningarna på anslagen samt inverkningarna på anslagen jämfört med 

budgeten för år 2021 

 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

Bildningsväsendet minskning/ökning 

€ 

minskning/ökning 

€ 

minskning/ökning 

€ 

Vårdare inom 

småbarnspedagogik, 

nettokostnadsminskning i 

vikariekostnader 

- 28 000 - 10 000 - 10 000 

Ökning av 

föreningsbidrag 

+ 10 000 + 14 000 + 14 000 

Minskning av 

hemvårdsstöd 

-25 000 -25 000 -25 000 

Anslagsökning inom 

kulturväsendet 

+27 164 +27 164 +27 164 

Arbetstagare på läroavtal i 

biblioteksväsendet 

+19 222 + 19 222 + 19 222 

Välfärdsarbetare, 

lönekostnader 

Kostnadsökning 2 

månader 

5 350 € 

+ 32 100 + 32 100 
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Investering i möbler för 

bildningsväsendet 2022 

     
Biblioteket  €    

Bokhyllor till lånesalen      

Kirjastokalusteet.fi      

 - 8 ensidiga hyllor, l. 800 mm  3210    

 - 6 tvåsidiga hyllor, l. 800 mm  4075    

  

7285 

  

 

Småbarnspedagogik      

El arbetsbord 4 st  2000    

Barnstolar 90 st  13 410    

  

15410 

  

 

Kapellby skola      

El arbetsbord 15st  7500    

Take Alu large-stolar 45 st  6900    

Rabo-byråer 2 st  2850    

  

17250 

  

 

Finskspråkiga skolorna      

El arbetsbord 7 st  3500    

Byråer på hjul 3 st  4000    

Vagnar för konstarbeten 5 st  1500    

Verktyg för handarbete i Taitotalo  2000    

Musikutrustning  4000    

Nya rullgardiner/gardiner till Hilda  7000    
Skärmar i olika storlekar att användas 

inom undervisningen   2500    
Sadelstolar 3 st.  600    
Stolar på hjul 5 st.  250    
Hörselskydd  600    
Hörlurar 15 st.  200    
Bassäng-/terapi-bassäng  5000    

  

31150 

   

      
BILDNINGSVÄSENDET TOTALT 

 

71095 
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RESULTATKALKYL BUDGETEN 2022, BILDNINGSTJÄNSTER 

 
LAPPTRÄSK 

  

   

RESULTATKALKYL BUDGETEN 2022 
  

30 BILDNINGSTJÄNSTER BS 2020 BU+ÄNDRING 
2021 

BU 2022 Skillnad% 

 
VERKSAMHETSINTÄKTER 

  
  

 

  
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 91 963 45 300 76 289 68,4 

  
INTÄKTER FÖR AVGIFTER 120 992 154 000 127 500 -17,2 

  
UNDERSTÖD OCH BIDRAG 54 140 114 145 114 900 0,7 

  
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKER -5 301 1 600 18 715 1 069,7 

 
VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT 261 795 315 045 337 404 7,1 

        
  

 

 
VERKSAMHETSKOSTNADER 

  
  

 

  
PERSONALKOSTNADER -2 197 556 -2 371 526 -2 529 672 6,7 

   
LÖNER OCH ARVODEN -1 755 958 -1 864 954 -2 009 930 7,8 

   
PERSONALBIKOSTNADER -441 599 -506 572 -519 742 2,6 

    
PENSIONSAVGIFTER -366 942 -416 648 -433 765 4,1 

    
ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER -74 656 -89 924 -85 977 -4,4 

  
KÖP AV TJÄNSTER -1 489 442 -1 762 966 -1 664 392 -5,6 

  
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR -66 407 -87 500 -93 220 6,5 

  
UNDERSTÖD -117 374 -141 000 -126 000 -10,6 

  
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -66 999 -70 580 -72 390 2,6 

 
VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT -3 937 777 -4 433 572 -4 485 674 1,2 

        
  

 

 
VERKSAMHETSBIDRAG -3 675 983 -4 118 527 -4 148 270 0,7 

        
  

 

 

              
INTERNA POSTER 

          
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 

          
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKER 78 424 37 151 78 251 110,6 

  
KÖP AV TJÄNSTER -623 833 -660 168 -684 393 3,7 

 

 
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR -1 170 0 0 

 

 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -307 684 -442 943 -487 513 10,1 

 

              
AVSKRIVNINGAR -353 130 -217 350 -220 760 1,6 
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STYRKORT, Bildningstjänster 2022–2024 

KRITISK  
FRAMGÅNGSFAKTOR  

MÅLSÄTTNINGAR ÅTGÄRDER MÄTARE/  
UTFALL 

Kompetens, förmåga och 
kultur för hjärtat 

• Varje barn och ungdom i Lappträsk blir 
hörd, får hålla på med fritidsintressen och 
mår bra. I Lappträsk har alla barn rätt att 
lära sig och att idka fritidsaktiviteter.  
 
• Vi erbjuder grundskoleutbildning 
av hög kvalitet. 
 
 
 
 
 
 
• Vi erbjuder flexibel småbarnspedagogik. 
 
 
 
 
 
• Vi utvecklar biblioteks- och 
kulturtjänsterna 
för att stöda en stark allmänbildning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Lappträsk är en trygg miljö att växa upp 
i. 

Vi är en barnvänlig 
kommun in enlighet med 
Unicef:s metod.  
 
 
80 % av eleverna är 
extremt mycket eller 
mycket nöjda med 
undervisningstjänsterna. 
 
 
 
 
85 % av familjerna som 
använder tjänster för 
småbarnspedagogik är 
extremt eller mycket 
nöjda med 
daghemstjänsterna.  
Undervisningsmiljön och 
den pedagogiska 
verksamheten är flexibel 
och tar hänsyn till barns 
behov. 
 
Alla barn garanteras lika 
möjligheter att njuta av 
kultur. 
 
 
 
Biblioteket stödjer 
kommuninvånarnas 
läskunnighet, 
allmänbildning och 
socialt deltagande. 
85 % av användarna av 
bibliotekstjänster är 
nöjda eller mycket nöjda 
med bibliotekets tjänster. 
Antalet användare av 
tjänsterna och utlåningar 
växer. 
 
 
 
Hobbyverksamheten 
planeras och organiseras 
utifrån barnens 
önskemål. 
Klubbverksamheten 
vidareutvecklas för att 
involvera alla barn i 
hobbyer 
 
 

Implementeringen av 
UNICEFs barnvänliga 
kommunala modell fortsätter 
 
 
 
Utjämningsmodellen har 
införts i finskspråkiga skolor 
sedan läsåret 2021-2022. 
Implementeringen av 
utjämningsmodellen kommer 
att fortsätta och användningen 
av skolbyggnader optimeras i 
förhållande till antalet 
personal och elever. 
I grundutbildningen höjs 
nivån på 
samhällskompetensen genom 
de olika möjligheter som 
samundervisningen erbjuder. 
 
 
Uppföljning av kvalitetsarbete 
Genomförande av 
kundundersökningar 
 
 
 
Planen för kulturfostran för 
barn införs hösten 2022 inom 
grundutbildningen och 
småbarnspedagogik i 
samarbete med 
kulturverksamheten. 
 
 
Projektet Tack, för att du läser 
för ett barn, projektet 
Demokratipilot 
 
 
Bibliotekets serviceplan för 
barnfamiljer ska färdigställas 
och tas i bruk. 
 
 
Hobbyprojektet Finlands 
modellen i Lappträsk. 
 
Organisera uppsökande 
hobbyverksamhet för att 
identifiera alla barn och unga 
som ännu inte har någon 
hobby. 
 
 

Resultat från 
skolhälsoundersökningen och 
skolvälfärdsundersökningar: 
varje elev har minst en kompis 
och minst en hobby. 
 
 
 
Feedback från kundenkäter 
En enkät kommer att utarbetas 
för personal och elever i 
finskspråkiga skolor om 
effekterna av 
utjämningsmodellen. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evenemang, projekt och andra 
resultat relaterade till planen för 
kulturfostran.  
 
 
 
 
 
Evenemang, projekt och andra 
resultat relaterade till 
bibliotekets projekt 
 
Kundundersökningsresultat, 
besöks- och offertvolymer: 
I kundnöjdhetsundersökningar 
är antalet nöjda och mycket 
nöjda kunder minst 80 % av de 
tillfrågade 
 
 
Genomföra en 
elevundersökning om barn och 
ungas fritidsintressen för att 
kartlägga de barn som ännu inte 
har några fritidsintressen. 
 
 

Känn och upplev 
södra Finlands Lappland 

• Vi erbjuder möjligheter till 
turism och dess utveckling. 
• Tillsammans med markägare utvecklar vi 
tillgängligheten till de sevärdheter och 

Öka informationen om 
kommunens 
idrottsmöjligheter 

Öka samarbetet och 
informationen med den tredje 
sektorn 

Antal föreningsforum 
Antal publikationer i 
föreningsforum  
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upplevelser som Lappträsk har att bjuda 
på. 
• Vi utvecklar fritidsanvändningen av 
Lappträsket och ser till att 
våra stränder är i gott skick. 
• I Lappträsk kan du uppleva 
klippor, stigar och naturens 
under. 

Vi informerar och upprepar 

• Vi lyfter fram positiva saker 
som sker i Lappträsk. 
• Våra kommunikationskanaler är 
uppdaterade och vi berättar öppet 
om vår verksamhet. 
• I Lappträsk har alla rätt att få 
information 
om de ärenden som bereds i kommunen 
och få intressant information om vad 
som händer i hemkommunen. 

 
 
Öka 
kommunikationskanaler 
inom 
småbarnspedagogiken 
Uppdaterade och 
lättanvända hemsidor 
 
 
 
 
 
 
Biblioteket 
kommunicerar på ett 
öppet, intressant och 
aktuellt sätt i olika 
kanaler. 
 
 

En separat Facebook-sida 
kommer att skapas för 
småbarnspedagogiken. En 
uppdatering/vecka 
I och med förnyelsen av 
kommunens hemsida kommer 
vi att utveckla skolornas/alla 
enheters hemsidor. 
Skolorna har egna 
Facebooksidor genom vilka 
skolans verksamhet 
presenteras öppet och aktivt. 
Skolor producerar 1-2 
uppdateringar per 
vecka/skola. 
 
Implementera bibliotekets 
kommunikations- och sociala 
medieplan, 3-5 
uppdateringar/vecka. 
 
 

 
 
Antal uppdateringar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikationskanaler som 
används av biblioteket och antal 
uppdateringar. 
 

Vi är föregångare 

• Vi tar oss an framtiden med öppna ögon 
och utvecklar vår kommun med en 
framåtblickande attityd. 
• Människornas behov och önskemål 
vägleder oss i den kommunala 
utvecklingen. 
• Vi uppmärksammar våra styrkor och 
möjligheter och utvecklar dem. 
• Vi har en stark närvaro i olika nätverk 
och vi utvecklar ambitiöst lösningar för 
kommuninvånarnas bästa i samarbete 
med utbildningsinrättningar, företag 
och andra aktörer. 
 
• Vi utnyttjar digitalisering och teknik för 
att 
göra kommunens verksamhet smidigare. 
• I Lappträsk har alla rätt att på riktigt 
delta och påverka kommunens 
verksamhet och 
tjänster. 
 
 
 

 
 
Bibliotekstjänster 
utvecklas genom att 
lyssna på 
kommuninvånarna. 
 
 
Avveckling av en av de 
finskspråkiga skolorna 
och sammanslagning av 
organisationen samt 
sammanslagning av 
administrativt arbete 
 
 
I Lappträsk används 
teknik aktivt och 
kompetent som en del av 
lärandet. 
 
 
 
I skolan stärker vi 
elevens roll som 
planerare, genomförare 
och bedömare av 
lärande. 

 
 
Bibliotekets utvecklingsgrupp 
fortsätter sin verksamhet. 
 
 
Förbereder skolans 
nedläggning tillsammans med 
beslutsfattare. 
 
Efter coronabegränsningarna 
använder vi olika 
samarbetspartners i 
pedagogiska lösningar. 
 
 
Presentationstekniken i 
klasserna kommer att förnyas 
enligt en 3-årsplan 
 
 
Skolorna har elevkårer genom 
vilka elevernas önskemål 
beaktas och eleverna 
involveras i beslutsfattandet. 
Under läsåret 2021–2022 
inleddes klassmötesmodellen i 
finskspråkiga skolor för att 
stärka elevernas delaktighet. 
 
 
 

 
 
Utvecklingsgruppens 
sammanträden och 
nyckelaktiviteter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tredjedel av 
presentationstekniken i 
klassrummen kommer att ha 
förnyats senast i slutet av 2022. 
 
 
Klassmötesmodellen praktiseras 
systematiskt i alla årskurser och i 
båda skolorna. I slutet av läsåret 
kan elevernas aktivitet bedömas 
som en del av beslutsfattandet 
på skolnivå. 
 
 

Långsiktig ekonomisk styrning 
är en investering för framtiden 

• En stabil ekonomi skapar grund 
för all kommunal verksamhet. 

Budgetutfall i linje med 
budget 

Enhetschefer uppföljer den 
ekonomiska utvecklingen på 

Uppföljningen har gjorts 
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• Vår ekonomi planeras på lång sikt 
och följs upp noggrant. 
• Vi använder extern finansiering för att 
förbättra kommunens ekonomi och 
utveckla kommunen. 
• Som ägare är vi pålitliga, rättvisa och 
ansvarstagande. 
• I Lappträsk har alla rätt att bo i en 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt 
förutsägbar kommun. 

 
 
Utnyttjande av extern 
finansiering 
 
 
 
 
 
 
Inom småbarnsfostran 
utvecklas tydliga 
stödstrukturer och 
verksamhetsmodeller för 
de som behöver stöd.  
 
 

månadsbasis och reagerar på 
budgetöverskridanden eller 
underutnyttjande. 
 
I utvecklingen av 
undervisningen utnyttjas 
externa projektmedel för att 
höja kvaliteten i lärandet, t.ex. 
resurslärare och 
skolgångshandledare. 
Biblioteks- och kulturväsendet 
deltar i gemensamma projekt 
och utvecklar sin verksamhet 
om möjligt med egna 
projekt/annan finansiering. 
 
Inom småbarnspedagogiken 
våren 2022, projektfinansierad 
speciallärare och resurslärare 
för att komplettera 
stödresurser och utveckla 
verksamhetsmodeller 
tillsammans med nuvarande 
speciallärare 
 
Undervisningen tar hänsyn till 
olika elevers individuella 
behov vid upphandling och 
investeringar. 
 

 
 
 
Ansöka om projektfinansiering 
och genomföra projektplaner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upphandlingar genomförda 
ekonomiskt och effektivt. 
 

Vi dukar bordet för ett gott liv 

• Vi tryggar de lokala tjänsterna, vilkas 
syfte 
är att säkerställa en smidig vardag för 
boende i alla åldrar. 
• Ingen bollas mellan olika instanser. 
Vår service är flexibel utan administrativa 
gränser. 
• Vi betjänar invånarna på flytande 
finska, svenska och engelska. 
• Vi söker möjligheter för att 
ta oss över hinder. 
• Vi erkänner mångkulturalism som en 
resurs. 
• Samarbete är vårt sätt att fungera. 
• Vi ger goda möjligheter för distansarbete 
samt för multilokalt boende och 
fritidsboende. 
• I Lappträsk har alla rätt till ett 
gott liv på landsbygden. 

Förbereder för 
överföring av 
elevvårdstjänster till 
välfärdsområden och 
säkerställer tillgången till 
elevvårdstjänster i alla 
enheter från och med 
början av 2023 
Förbereder för 
utarbetande av nya 
läroplaner. 
 
  

Deltar i gränssnittsarbete 
mellan kommuner och 
välfärdsområdet. 
I undervisningen är vår 
verksamhetsbas 
lösningsorienterat tänkande 
till nytta för eleverna. 
Delta i utbildning relaterade 
till utarbetande av nya 
läroplaner. 
 
Mångfalden av språk och 
kulturer uppskattas i 
undervisningen och skolorna 
verkar på en rad olika 
modersmål och stärker 
flerspråkigheten. 
 
Som en del av fostran till 
internationalism arbetar en 
volontär från Nigeria i de 
finskspråkiga skolorna, inom 
eftermiddagsverksamheten  
och kompletterande 
småbarnspedagogik genom 
World Exchange 
Organization. 
 
 

Delta i välfärdsområdenas 
temporära beredningsorgan vid 
behov 
Komma överens om 
anordnandet av Hux-utbildning 
 
 
Antal utbildningar som man i 
utbildningsväsendet deltar i.  
 

Lappträsk är en glad 
och levande kommun 

• Byarna i Lappträsk spelar en viktig roll 
för att utveckla kommunens livskraft. 
• Föreningar och aktiva människor 
är viktiga samarbetspartners. 
• Vi tillhandahåller lokaler för aktiviteter 
och stöttar goda idéer med små bidrag. 
• I Lappträsk har alla rätt att göra något 
meningsfullt och njuta av livet. 

Kultur kan också njutas 
av i byarna.  

Projektet Kultur i byarna 
Föreningsforum 
Samarbetet mellan olika 
föreningar och skolor 
utnyttjas i undervisningen. 
 
Föreningsbidrag 

Evenemang i projektet Kultur i 
byn och antal deltagare 
 
 
Tilldelning av föreningsbidrag 
genom utlysning 
Antal externa användare 
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Biblioteket samt skolorna 
överlåter utrymmen för extern 
verksamhet 

Vi bryr oss! 

• Det finns alltid en människa 
bakom allt vi gör. 
• Vi bryr oss om människor, och 
tar hand om våra nära och kära. 
• Vi för samman arbetstillfällen, 
lokaler och de som gör. 
• Vi skapar mötesplatser. 
• Vi producerar tjänster från 
människa till människa. 
• I Lappträsk har alla rätt att enkelt 
nå anställda och beslutsfattare. 

Det är möjligt att låna 
material på biblioteket 
även om man inte själv 
har tillgång till 
biblioteket. 
Vi bryr oss verkligen om 
ungdomarna.  
 
 
 
 
 
 
Kontaktuppgifterna är 
uppdaterade.  

Bokvän-tjänsten fortsätter i 
biblioteket 
 
Tillräcklig och högkvalitativ 
ungdomsverksamhet. 
Ungdomsarbetare som är lätta 
att nå, samt genuina och 
omtänksamma möten med 
unga. 
 
 
 

 
Uppdatering av Kontaktsidan 
på kommunens hemsida 
 

Antal användare av Bokvän-
tjänsten och antal besök.  
 
Resultat av 
kundbelåtenhetsenkäter 

Vi värdesätter vår personal 

• En grundförutsättning för förstklassig 
tjänsteproduktion är moderna utrymmen 
och verktyg, bra resurser, arbetsglädje och 
ett människoorienterat tillvägagångssätt. 
• Vi erkänner våra misstag och 
ger också förlåtelse. 
• Att lyssna är vår grej! 
• I Lappträsk har var och en av våra 
medarbetare rätt att behandlas med 
respekt, till ett motiverande ledarskap 
och en trevlig arbetsmiljö. 

Biblioteket har moderna 
lokaler och möbler och 
tillräcklig personal. 
 
 
Följa den nya lagen för 
småbarnspedagogik i 
samband med tillfällig 
överskridning, främja 
personalens ork 

Upphandling av nya hyllor till 
lånesalen i biblioteket.  
Anställa en lärling.  
 
Lärmiljöer förnyas i skolor, till 
exempel genom inköp av nya 
möbler och mindre 
ytrenoveringar i skolor 
 
Vårdare inom 
småbarnspedagogiken 
 

Genomförda 
möbelupphandlingar  
Antal personal 

Hållbar utveckling 
och vacker landsbygd 

• Resurssmarthet och hållbar utveckling 
styr vår verksamhet. 
• Vi håller vår omgivning, våra fastigheter 
och våra vattendrag vackra och i ett gott 
skick. 
• Vi utvecklar lösningar som stöttar och 
utvecklar kollektivtrafiken. 
• I Lappträsk har alla rätt att vidta 
konkreta klimatåtgärder i sina dagliga 
livsstilsval. 

 
 
 
 

 
Avfallssorteringen effektiveras 
i skolorna. I skolorna lyfts 
fram lärandeprocesser 
effekterna av människors val 
och diskuterar 
konsumtionsvanor. 
 
I skolorna lyfts fram i 
lärandeprocesserna effekterna 
av människors val och man 
diskuterar konsumtionsvanor. 
 
 

 

Hälsa och säkerhet för alla 

• Social- och hälsovårdstjänster för 
alla boende garanteras. 
• Kommunen främjar hälsa och säkerhet 
i vardagsmotion och rörlighet. 
• Vi stöttar välbefinnande, motion och 
kultur. 
• Kommuncentrum är tillgängligt och 
minnesvänligt, en säker miljö för 
människor 
i alla åldrar och fungerar i synnerhet som 
en lärandemiljö för barn. 
• Trygg och respektfull vård av våra äldre, 
barn och andra grupper med särskilda 
behov garanteras. 
• I Lappträsk har alla rätt till trygg 
närmiljö 

 Ny “förbindelseväg” till 
konditionsbanan i Korsmalm 
Motionsrutter t.ex. skapas på 
vintern i olika områden i 
kommunen.  
Tyngdpunkt i 
småbarnspedagogikens 
verksamhet att öka på 
motionering 
Läroplanen styr utvidgningen 
av inlärningsmiljön. Vi letar 
fortfarande efter nya 
pedagogiska möjligheter i 
Kapellby och Porlom att 
kunna föra lärandet till 
närmiljön. På detta sätt ökar 
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och välbefinnande. även uppskattningen för 
miljön.  

 
Utvecklar säkerheten på 
skolgården.   
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4.4 TEKNISKA TJÄNSTER   
 

 

TEKNISKA TJÄNSTER 
 

Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare: 
Tekniska direktören 
 

Uppgiftsområden och resultatområden 
Teknisk förvaltning, kollektivtrafik, verksamhetsutrymmen, samhällsteknik, markanvändningsplanering, 
fastigheter, kosthåll, energihushållning, parker och allmänna områden, Lappträsket, trafikleder, 
avfallshantering, maskiner och anläggningar, vatten- och avloppsverket. 
 

Verksamhetsidé:  
Att för kommuninvånarna och övriga förvaltningar trygga bastjänster producerade av tekniska väsendet på 
ett så ekonomiskt och högklassigt sätt som möjligt genom att på ett smidigt sätt anlita tekniska väsendets 
egen personal och privata entreprenörer.   
 

Branschens budget på bindande nivå gentemot fullmäktige 
 

Tekniska tjänster BS 2020 BU 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

 

Intäkter 1 566 696 1 546 625 1 609 911 1 626 010 1 642 270  

Utgifter -2 663 213 -2 832 618 -2 970 481 -2 685 333 -2 768 760  

Verksamhetsbidrag -1 096 518 -1 285 993 -1 360 570 -1 059 323 -1 126 490  

 
 

Verksamhetsmiljön och förändringarna i den  
 
Verksamhetsmiljön för tekniska tjänster har förändrats år 2021 i och med att Tallmogården och dess 
anställda flyttas ur kommunens verksamhet. Under 2022 är de viktigaste förändringarna i 
verksamhetsmiljön att fastställa omorganiseringen av fastighetsförvaltningen.  
 
Förändringar i servicenätet och serviceproduktionen 
 
Man avstod från åldringshemmet Tallmogårdens fastighet och tjänsterna inom äldreomsorgen övergick till 
samföretaget Mehiläinen Lapinjärvi Oy fr.o.m. 1.2.2021. Som ett resultat av dessa förändringar är antalet 
årsarbetsenhet för tekniska tjänster 11 åae. 
 

Fastighetsskötseln omorganiseras i slutet av år 2021. Den nya modellen kommer att fastställas och 
eventuellt specificeras år 2022. 
 
Den nya konditionssalen togs i bruk 11/2021. Övervaka och reagera på användarupplevelser år 2022. 
 
Daghemmets lunchmat kommer från och med 12.1.2021 att fås av en extern leverantör. Leverantören 
måste bytas ut i oktober 2021. Leveransen av lunchmat kommer att upphandlas på nytt i slutet av år 
2021. Den nya leverantören kommer att etableras år 2022. 
 
Ett fastighetsförvaltningsavtal har upprättats med Fastighets Ab Lilleput, vilket kommer att öka 
kommunens kostnader i samband med Civiltjänstområdet för de poster som inte ingår i hyresavtalet med 
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KEHA.  
 
År 2022 byggs en ny brandstation av en privat aktör, som kommunen hyr ut till Räddningsverket i Östra 
Nyland. När räddningstjänsten överförs till välfärdsområdet år 2023 blir välfärdsområdet avtalspart. 
Kommunens nuvarande brandstation kommer därför att tas ur bruk år 2022. 
 
Verksamhet och anslag per resultatområde  
 
Tekniska nämnden 
Utgifter för nämndens arbete. Gemensamma utgifter för tekniska tjänster. Utgifter för brand- och 
räddningsväsendet för Räddningsverket i Östra Nyland, år 2022 ca. 310 000 €. 
 

Kollektivtrafiken 

Befintliga avtal för transporter till Lovisa och Borgå samt en intern taxitjänst inom kommunen. 
 

Planering av markanvändning 

Hyresintäkter från tomter och åkrar fördelas på de tekniska tjänsterna. Budgeten för 2021 omfattar totalt 
72 500 euro i intäkter, i enlighet med avtalen. För år 2022 är detta fortfarande under diskussion. 
 

Fastigheter 

Anslag för underhåll har avsatts för att täcka nödvändiga kostnader och åtgärder för att minska 
kostnaderna för den tekniska tjänsten på längre sikt. När det gäller underhållet strävar man efter att 
använda egen arbetskraft för byggandet och vid behov komplettera den med inköpstjänster. 
 

Hyresintäkterna från civiltjänstcentralen som staten betalar till kommunen fördelas på tekniska tjänster. 
Hyresintäkterna är år 2022 ca 800 000 €. Dessutom betalar tekniska tjänsterna ett underhålls- och 
kapitalbidrag till Fastighets Ab Lappträsk Lilleput. I 2022 års budget har 724 000 € budgeterats för 
ersättning i driftsekonomin. Beslut om eventuell finansiering kommer att tas senare. 
 
Städtjänsterna har lagts ut på anbudsförfarande. Hilda Käkikosken koulu och Taitotalo städas delvis av en 
egen städare, medan alla andra platser städas av en extern tjänsteleverantör. De privata aktörerna kommer 
att fortsätta att övervakas noga och reklamation läggs vid behov. 
 

Köken 
Lunchen på daghemmet köps från en extern leverantör. Lunchen tillagas i två kök och ytterligare två kök 
används som distributionskök. 
 

Lokala livsmedel används i möjligaste mån, så långt det är möjligt i de befintliga köksutrymmena. Bröd från 
lokala bagerier och lokalt producerade sallader används. En undersökning av skolmat och en mätning av 
matsvinnet inom småbarnspedagogik och skolor kommer också att genomföras. 
 

Chefen för mat- och städtjänsterna gör mycket vikariejobb i köken, vilket har lett till relativt låga 
vikariekostnader. 
 

Parker och övriga allmänna områden: 

En öppen talko för bekämpning av främmande arter kommer att ordnas under våren 2022, och 
information och instruktioner om främmande arter kommer också att ges till allmänheten. 
 

År 2022 kommer en kvalitetsuppföljning att inledas vad gäller skötsel av utomhusområden. Med 
kvalitetsuppföljningen följer vi så väl det arbete av entreprenörer (t.ex. plogning, sandning) samt den egna 
verksamheten. Kvalitetsenkäten genomförs som en enkät till kommuninvånarna. 

Lappträsk-träsket 
Redan år 2019 satte fullmäktige Lappträsk-träsket som en av kommunens viktigaste prioriteringar. En 
rehabiliteringsplan för träsket har gjorts på en allmän nivå. Lappträsk kommun deltar i projektet 
Förbättring av Lappträskets situation och användning, som NTM-centralen finansierar för perioden 2021-
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2023. Egenfinansieringsdel år 2022 är 30 000 € och år 2023 18 000 €. Dessutom vidtas andra små årliga 
skötselåtgärder för sjön.  
 

Detaljplanevägar 
År 2020 kartlade man trafikmärkena vid kommunens planevägar och deras skick och planerar ett 
förnyelseprogram för de följande åren, vilket uppfylls åren 2021-2023 
 

År 2021 är det en förutsättning för att få understöd att anmälningsskyldigheterna enligt 50 § lagen om 
enskilda vägar uppfylls (registret över enskilda vägar och Digiroad) och att uppgifterna hålls uppdaterade. 
 

Maskiner och utrustning 
Underhåll och reparation av kommunens egna maskiner och utrustning. Dessutom ersätts små 
handverktyg. 
 
Vattentjänstverket 
Vattenavgiftsintäkter har budgeterats till 272 900 € och vattenavloppsintäkter 189 500 €. Ett anslag på 50 
000 euro har avsatts för inköp av vatten, baserat på resultatet för 2021. Övervakningen av reningsverket 
kommer att kosta kommunen cirka 19 000 euro/ år. 
 

I regel är ersättningen av vattenverket en inköpstjänst och planerad i budgeten. 
 

Bindande målsättningar för fullmäktige presenteras i styrkortet. 
 
Personalplan 2022 – 2024 
Ordinarie personal 
 

 BS 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

Teknisk direktör, 
teknisk arbetsledare, 
kosthållschef 

3* 3* 3* 3* 

Utomhusområden 1 1 1 1 

Vattentjänstverket 1,3 1,3 1,3 1,3 

Fastighetsskötsel 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 

Branschen totalt 11 11 11 11 

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

anslaget och inverkningarna på anslagen på hushållssidan.  

 

 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

Tekniska tjänster minskning/ökning € minskning/ökning € minskning/ökning € 

Flyttninga av 

räddningsverket till 

välfärdsområdet 

 -300 000 
 

 

Hyresintäkter från 

räddningverket för 

den befintliga 

brandstationen. 

 - 40 000 /v 
(förverkligas inte 
under hela året) 

  

Hyresintäkter och 

hyreskostnader för 

den nya 

brandstationen 

(uthyrningsmodell= 

- 166 200 /år 
+ 166 200 + förv.avg. 
/år 
(förverkligas inte 
under hela året) 
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BUDGETENS RESULTATKALKYL 2022, TEKNISKA TJÄNSTER 
 
LAPPTRÄSK 

  

   

BUDGETENS RESULTATKALKYL  
  

40 TEKNISKA TJÄNSTER BS 2020 BU+ÄNDRING 

2021 

BU 2022 Skillnad

% 

 
  

  
  

 

 
VERKSAMHETSINTÄKTER 

  
  

 

  
FÖRSÄLJNINGSVINST 542 655 508 100 526 500 -8,9 

  
INTÄKTER FÖR AVGIFTER 0 0 0 

 

  
UNDERSTÖD OCH BIDRAG 2 040 1 430 2 060 -84,7 

  
ÖVRIGA VERKSAMHETINSTÄKTER 1 016 332 1 033 095 1 076 351 4,2 

 
VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT 1 561 027 1 542 625 1 604 911 -1,2 

        
  

 

 
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 5 669 4 000 5 000 25,0 

        
  

 

 
VERKSAMHETSKOSTNADER 

  
  

 

  
PERSONALKOSTNADER -659 887 -572 804 -554 059 -3,3 

   
LÖNER OCH ARVODEN -515 717 -436 203 -433 179 -0,7 

   
PERSONALBIKOSTNADER -144 170 -136 601 -120 880 -11,5 

    
PENSIONSAVGIFTER -123 008 -115 797 -102 584 -11,4 

    
ÖVRIGA PERSONABILKOSTNADER -21 162 -20 804 -18 296 -12,1 

  
KÖP AV TJÄNSTER -748 025 -901 891 -969 712 6,1 

  
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR -700 286 -611 120 -557 620 -8,8 

  
UNDERSTÖD -42 500 -66 000 -63 000 -4,5 

  
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -512 515 -680 803 -826 090 21,3 

 
VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT -2 663 213 -2 832 618 -2 970 481 4,4 

        
  

 

 
VERKSAMHETSBIDRAG -1 096 518 -1 285 993 -1 360 570 11,9 

        
  

 

 

              
INTERNA POSTER 

          
FÖRSÄLJNINGSVINST 533 490 562 242 521 264 -7,3 

 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETINSTÄKTER 564 056 570 976 586 431 2,7 

 

 
KÖP AV TJÄNSTER -261 002 -264 156 -235 796 -10,7 

 

 
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR -14 541 -6 220 -11 004 76,9 

 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -15 728 -19 544 -23 796 21,8 

 

              
AVSKRIVNINGAR -309 538 -323 300 -336 550 4,1 
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BUDGETENS RESULTATKALKYL 2022, VATTENTJÄNSTVERKET 
 
LAPPTRÄSK 

  

   

BUDGETENS RESULTATKALKYL 2022 
  

   
  

 

 
5000 VATTENTJÄNSTVERKET BS 2020 BU+ÄNDRING 

2021 
BU2022 Skillnad% 

 
VERKSAMHETSINTÄKTER 

  
  

 

  
FÖRSÄLJNINGSINTÄKER 491 586 468 220 491 604 5,0 

 
VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT 491 586 468 220 491 604 5,0 

        
  

 

 
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 3 644 0 0 

 

        
  

 

 
VERKSAMHETSKOSTNADER 

  
  

 

  
PERSONALKOSTNADER -72 211 -68 824 -78 460 14,0 

   
LÖNER OCH ARVODEN -57 119 -53 389 -61 797 15,7 

   
PERSONALBIKOSTNADER -15 092 -15 435 -16 663 8,0 

    
PENSIONSAVGIFTER -12 710 -12 850 -14 019 9,1 

    
ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER -2 382 -2 585 -2 644 2,3 

  
KÖP AV TJÄNSTER -105 690 -122 998 -123 599 0,5 

  
MATERIAL, VAROR OCH FÖRNÖDENHETER -165 007 -138 430 -143 500 3,7 

  
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -10 350 -8 100 -7 600 -6,2 

 
VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT -353 258 -338 352 -353 159 4,4 

        
  

 

 
VERKSAMHETSBIDRAG 141 972 129 868 138 445 6,6 

        
  

 

 
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 

  
  

 

  
RÄNTEKOSTNADER -1 079 0 0 

 

  
ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER -13 0 0 

 

 
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 
TOTALT 

-1 092 0 0 
 

        
  

 

 
ÅRSBIDRAG 140 881 129 868 138 445 6,6 

        
  

 

 
AVSKRIVNINGAR OCH VÄRDESÄNKNINGAR 

  
  

 

  
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN -150 403 -151 350 -140 390 -7,2 

 
AVSKRIVNINGAR OCH VÄRDESÄNKNINGAR 
TOTALT 

-150 403 -151 350 -140 390 -7,2 

        
  

 

 
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -9 522 -21 482 -1 945 -90,9 

 
RÄKENSKAPSPERIODENS 

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 

-9 522 -21 482 -1 945 -90,9 

 

 
  



68  

STYRKORT, Tekniska väsendet 2022–2024 

 

KRITISK  
FRAMGÅNGSFAKTOR  

MÅLSÄTTNINGAR ÅTGÄRDER MÄTARE/  
UTFALL 

Kompetens, förmåga och 
kultur för hjärtat 

• Vi är en barnvänlig kommun i 
enlighet 
med UNICEF:s metod. 
• Lappträsk är en trygg miljö att 
växa upp i. 

Lappträsk kommun är en 
barnvänlig kommun.  
Ökad känsla av trygghet.  

Vi erbjuder praktikplatser för 
skolbarn. 
Vi installerar 
övervakningskameror på 
platser där det finns 
säkerhetsproblem.  

Antalet praktikanter har ökat. 
Enligt en 
kommuninvånarenkäten har den 
upplevda tryggheten ökat. 

Känn och upplev 
södra Finlands Lappland  

• Vi utvecklar fritidsanvändningen 
av Lappträsket och ser till att 
våra stränder är i gott skick 

Vi sanerar Lappträsket och 
rustar upp simstränderna.  

Slåttar vassen. 
Simstränderna hålls rena. 

Vassen har slåttats.  
Ingen negativ feedback om 
simstränderna. 
 

Livskraft och utrymme 
för företag att växa 

• Vi använder oss av närmat, 
närservice och experter från vår 
egen kommun. 
• Vi överväger den övergripande 
effekten av förvärven. 

Användningen av närmat ökar.  
 
Förvärv görs ekonomiskt 
fördelaktigt. 

Vi avnjuter av mer närmat än 
under förra året.  
En övergripande 
konsekvensbedömning 
kommer att ingå i 
upphandlingsförfarandet. 

Mängden närmat som används 
har ökat. 
Den övergripande effekten av 
förvärven har utvärderats. 

Vi är föregångare 

• Vi utnyttjar digitalisering och 
teknik för att 
göra kommunens verksamhet 
smidigare. 

Digitaliseringen gör det dagliga 
arbetet enklare. 

Vi kartlägger möjliga ställen 
att öka digitaliseringen. 

Vi har lagt till digitala tekniska 
tjänster. 

Långsiktig ekonomisk styrning 
är en investering för framtiden 

• Vi använder extern finansiering 
för att förbättra kommunens 
ekonomi och 
utveckla kommunen. 

Tekniska tjänster använder 
aktivt projektfinansiering där 
det är möjligt. 

Vi letar aktivt efter externt 
finansierade projekt som 
främjar våra mål. 
 

Antal slutförda projekt 
finansierade med projektmedel. 
 

Lappträsk är en glad 
och levande kommun 

• Vi tillhandahåller lokaler för 
aktiviteter och stöttar goda idéer 
med små bidrag 

Operatörer kan arbeta i 
lämpliga lokaler. 

Funktionella lokaler kan hittas 
för befintliga och nya aktörer. 

Alla verksamhetsutövare som 
behöver lokaler har kunnat 
tilldelas en lokal. 

Hållbar utveckling 
och vacker landsbygd 

• Vi håller vår omgivning, våra 
fastigheter och våra vattendrag 
vackra och i ett gott skick. 
• Vi utvecklar lösningar som stöttar 
och utvecklar kollektivtrafiken. 
 

Områdena, fastigheterna och 
vattendragen upplevs som 
välskötta och vackra. 
Kollektivtrafiken tjänar 
mångsidigt.  

Vi tar aktivt hand om, 
renoverar och sanerar 
områden, fastigheter och 
vattendrag. 
Vi arbetar aktivt med att 
förbättra 
kollektivtrafikförbindelserna. 
Vi fortsätter med piloten av 
anropstaxi-tjänsten som ett 
led i att kompensera för 
minskande kollektivtrafik, 
särskilt när det gäller tillgång 
till utbildning på andra stadiet. 

Enligt kommuninvånarenkäten 
upplevs områdena, fastigheterna 
och vattendragen vara i gott 
skick och vackra. 
 
 
Fortsättningen på Anropstaxi-
piloten har genomförts.   
Tillgången till kollektivtrafik har 
ökat. 
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Hälsa och säkerhet för alla 

• Kommuncentrum är tillgängligt 
och minnesvänligt, en säker miljö 
för människor i alla åldrar och 
fungerar i synnerhet som 
en lärandemiljö för barn. 
 
 
•I Lappträsk har alla rätt till trygg 
närmiljö 
och välbefinnande. 

Det tillgängliga och 
minnesvänliga centrumet byggs 
och blir en trygg miljö.   
 
 
 
 
 
Närmiljön upplevs som trygg.   

Vi kan främja byggandet av ett 
tillgänglig och minnesvänligt 
centrum som planerat. 
 
 
 
Vi främjar säkerhet och 
eliminerar orsakerna till 
otrygghet. 

Investeringsplanen kommer att 
följas och byggandet av en 
minnesvänlig tätort kommer att 
slutföras systematiskt. 
 
 
Orsakerna till otryggheten i 
närmiljön som identifierats i 
kommuninvånarenkäten har 
eliminerats.  
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5. INVESTERINGAR 
 

5.1 Investeringsplan 
 

INVESTERINGSPLAN 2022-2026  

 
 

Objekt Namn 2022 2023 2024 2025 2026

9031 Kommungården 12 000 20 000 15 000 10 000 10 000

9062 Biblioteket 18 000 10 000 10 000 10 000 10 000

9077 Kapellby skola 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000

9097 Låssystem i kommunens fastigheter 10 000

9099 Kirkonkylän koulu 16 000 30 000 35 000 50 000 20 000

9100 Hilda Käkikosken koulu 17 000 50 000 40 000 40 000 45 000

9101 Daghemmet Trolldalen 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

9201 Sanering av gatubelystningen 15 000 15 000

9221 Kommunaltekniken på Husulabacken 12 000 130 000 130 000 45 000

9222 Kommunaltekniken på industriområdet i Ingermansby 15 000 90 000

9223 Minnesvänligt centrum; parkeringsplatsen invid Trolldalens daghem 13 000

9229 Minnesvänligt centrum; skyltning 15 000

9229 Minnesvänligt centrum; belysning 30 000

Minnesvänligt centrum; Gemensamt gatuområde och parkering Lappträskvägen 25 000 25 000

Minnesvänligt centrum; Gemensamt gatuområde Tallmovägen 10 000 30 000

Minnesvänligt centrum; andra lättrafikleder 20 000 50 000

Minnesvänligt centrum; minnesvänlig konst och torg 100 000

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

9231 Kommmunalteknik på Korsbro-området 40 000

Asfaltering av Pentinkulmavägen 75000

Asfaltering av Husulavägen 40 000

Överspänningsskydd 10 000

Utrustning 20 000

Kartläggning och byggande av elbilar 10 000 10 000 10 000 10 000

Wc-utrymmen på simstränderna 10 000

Reparationer på Civiltjänstcentralens område 28 000 28 000 15 000 30 000

Planläggning 40 000 30 000

Förbättring av skolornas utrustning 18 000

Byggande av tak på scenen och upphandling anskaffning av läktare 40 000

Ungdomsgården 25 000

Investeringar inom bildningsväsendet

Investering av möbler inom bildningsväsendet (biblioteket, småbarnsfostran, skolor) 72 000

TOT. 561 000 593 000 335 000 265 000 215 000

Vattentjänstverket

Objekt Namn 2022 2023 2024 2025 2026

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

9518 Reningsverket i Kapellby 80 000 300 000 1 100 000 1 700 000

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

9520 Nätverkskartor 20 000 20 000 20 000

9521 Byte av avloppspumpar 10 000 10 000 10 000

Byggande av avloppsledningen på Dammvägen 20 000 100 000

Vägen till pumpstationerna i Marieberg och Casagrande 10 000

TOT. 180 000 470 000 1 170 000 1 740 000 40 000

Kommunen och vattentjänstverket totalt 741 000 1 063 000 1 505 000 2 005 000 255 000
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5.2 INVESTERINGAR 2022-2026, motiveringsdel 
 

INVESTERINGARNAS MOTIVERINGAR ÅREN 2022 (-2026) 

Kommunhuset 

År 2022 genomförs ändringarna för hinderfri ingång, tryckstegringsarbeten i rörnätverket, 

säkerhetsutrustning, belysning på gårdsplanen, inomhusbelysning.  

År 2023 fönstren byts ut. 

Biblioteket 

År 2022 taket målas, köket förnyas.  

Kapellby skola 

År 2022 taket målas,  parkettgolvet i salen lackas, innerväggar målas.  

Låssystem i kommunens fastigheter 

Fortsätter att modernisera låssystemen.  

Kirkonkylän koulu 

År 2022 varmvattenberedaren förnyas, hushållsvattenledningar. 

År 2023 utvidgningsdelens tak målas, kylmaskinerna förnyas.  

År  2024 akustiken i gången förnyas, ventileringsrör, värmeåtervinningssystem byggs i 

lärarrummet, golvmattan i utvidgningsdelen förnyas. 

År  2025 förnyas utvidgningsdelens ventilationsnätverk.  

År  2026 målas taket på gamla sidan och idrottssalen. 

Hilda Käkikosken koulu 

År 2022 förnyas akustikpanelerna, taken ytmålas, belysningen på gården förnyas.  

Å r  2023 förbättras luftombytet i klassrummen.  

År 2024 förbättras belysningen i skolorna, nya badrum. 

År 2025 målas taket. 

År 2026 rustas gården och lekredskapen upp, nytt stängsel.  

Daghemmet Trolldalen 

År 2022 byggs ett solskydd, gårdsplanen utvecklas, luftvärmepumpar installeras.  

År 2023 fortsätter utvecklingen av gårdsplanen, laddstationer byggs till elbilar.  

År 2024 installeras säkerhetsmattor. 

Sanering av gatubelysningen 

Saneringen av gatubelysningen fortsätter under åren 2022-2023. Lamporna bys ut till LED-lampor som är 

energieffektivare.  
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Kommunaltekniken på Husulabacken 

År 2022 vattenmätare i kommunens fastigheter förnyas och grundvattenledning byggs.  

År 2023 kommunaltekniken byggs. 

År 2024 fortsätter byggandet av kommunaltekniken  

År 2025 asfaltering av Husulavägen. 

Kommunaltekniken på industriområdet i Ingermansby 

År 2022 kommunaltekniken planeras. 

År 2023 kommunaltekniken byggs.  

 

Minnesvänligt centrum; parkeringsplatsen vid Trolldalens daghem 

Parkeringsplatsen färdigställs, bl.a. planteringar.  

Minnesvänligt centrum; Skyltning Skyltningen i 

det minnesvänliga centrumet genomförs. 

Minnesvänligt centrum; Belysning Belysningen i 

det minnesvänliga centrumet genomförs. 

Minnesvänligt centrum; Gemensamt gatuområde och parkering Lappträskvägen 

Planerar och genomför ett gemensamt gatuområde och parkering på Lappträskvägen i centrum av 

Kapellby. Ett gemensamt gatuområde planeras till Tallmovägen.  

Minnesvänligt centrum; Gemensamt gatuområde Tallmovägen 

År 2023 genomförs ett gemensamt gatuområde för att förbättra säkerheten på Tallmovägen.  

Minnesvänligt centrum; Övriga lättrafikleder 

År 2023 planeras det minnesvänliga centrumets övriga lättrafikleder gällande den s.k. yttre ringen 

(Klockarstigen, Tallmovägen + Georgsvägen korsning). 

År 2024 genomförs byggandet av övriga lättrafikleder.  

Minnesvänligt centrum; Minnesvänlig konst och torg 

År 2025  genomförs det sista delområdet i byggandet av en minnesvänlig tätort.  

Sanering av träsket 

Sanering. 

Kommunaltekniken på Korsbro-området                

Bygger ett dagvattensystem på Korsbro-området  

Asfaltering av Pentinkulmavägen 

År 2023 asfalteras vägen.  

Asfaltering av Husulavägen 

År 2025 asfalteras vägen. 
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Överspänningsskydd 

Överspänningsskydd kommer att byggas på kommunala fastigheter för att undvika skador från åska. 

Utrustning 

Gräsklipparen ska förnyas, en väghyvel ska upphandlas till MultiVan för underhåll av  

idrottsplatser och snöplog för snöarbete och små elmaskiner ska köpas in istället för maskiner 

som går på bränsle.  

Kartläggning och byggande av laddstationer för elbilar 

År 2022 kartläggning och planering, byggs åren 2023, 2024, 2025. 

Wc-utrymmen på simstränderna 

Renovering av wc-byggnader och anskaffning av komposttoaletter. 

Reparationer på Civiltjänstcentralens område 

År 2022 målas byggnader och tak repareras. 

År 2023 målning av byggnader och renovering av tak fortsätter. 

År 2024 bilskyddet förstärks. 

År 2025 radhusens fasad saneras. 

Planläggning 

Uppdatering av detaljplaner i Kapellby-området, kartläggning av nya områden som främjar 

näringslivet, fullborda planändringen på Korsbro-omårdet.  

Förbättring av skolornas utrustning 

Förnya Kirkonkylän koulus och Hilda Käkikosken koulus högtalarsystem, förse Kirkonkylän koulu 

med övervakningskameror. 

Byggande av tak på scenen och upphandling anskaffning av läktare 

Man bygger ett tak på scenen i Klockarparken samt upphandlar portabla läkare.  

Ungdomsgården 

Sanering.  

 

INVESTERINGAR INOM BILDNINGSVÄSENDET 

Investering av möbler inom bildningsväsendet (biblioteket, småbarnsfostran, skolor) 

 

INVESTERINGAR INOM VATTENTJÄNSTVERKET 

Läckagereparationer 
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Läckagereparationer kommer att fortsätta. 

Reningsverket i Kapellby 

År 2022 planeringen inleds, tillståndsprocessen inleds. 

År 2023 byggnadsarbeten inleds. 

År 2024 byggarbeten fortsätter. 

År 2025 byggarbeten slutförs, det gamla reningsverket rivs.  

Vattenförsörjning i glesbygden, ledningsarbeten 

Linjearbeten i glesbygden kommer att fortsätta. 

Nätverkskartor 

Arbetet med nätverkskartan fortsätter för att får situationen upp till bestämmelsernas standard.    

Byte av avloppspumpar 

Vi fortsätter att byta ut pumparna.  

Avloppsledningen på 

Dammvägen 

År 2022 planeras avloppsledningen. 

År 2023 byggs avloppsledningen. 

Vägen till pumpstationerna i Marieberg och Casagrande 

Vägar till pumpstationerna planeras och genomförs.  
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6. FINANSIERING  
 
Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare:  Kommundirektören  
 
Skatteintäkter 
 
Skatteintäkterna beräknas till en kommunal skattesats på 21,5 % år 2022. Kommunalskatteunderlaget för 
planeringsperioden är också 21,5 %. Med Sote-reformen, med start 2023, sänks kommunalskattesatsen 
med samma procentenhet för alla kommuner, enligt nuvarande beräkningar skulle sänkningen bli -12,39 
procentenheter. Den slutliga procentsänkningen kommer att ske 2022. 
 

Skatteintäkter BS 2020 BU 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

            

Inkomstskatt 7 630 108 7 833 000 8 188 000 3 900 000 3 940 000 

Fastighetsskatt 532 389 630 000 642 000 640 000 640 000 

Samfundsskatt 
619 440 635 000 625 000 460 000 420 000 

Totalt 8 781 937 9 098 000 9 455 000 5 000 000 5 000 000 

            

Skatteintäkter 
€/invånare 

3351 3471 3607 1908 1908 

Invånare  
31.12.2020 

2621         

Invånarprognos 
Statistikcentralen 

  2594 2 568 2546 2527 

 
 
Statsandelar 
 
Statsandelarna beräknas utgående ur finansministeriets förhandsinformation. I samband med Sote-
reformen kommer statsandelarna att skäras ned från och med det ekonomiska planeringsåret 2023. I det 
här skedet är det svårt att uppskatta hur mycket statsandelarna kommer att minska, men påverkan blir 
stor. Beloppet kommer att specificeras i boksluten 2021 och 2022 utifrån uppgifterna.  
 

Statsandelar BS 2020 BU 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

            

€/år 8 679 108 7 930 000 8 340 000 2 438 000 2 268 000 

Statsandelar  
€/invånare 

3311 3026 3182 930 865 
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Finansiella intäkter och kostnader 
 
Finansiella intäktsposter 2022 är utdelningsintäkter från Kymmendalens El Ab på cirka 760 000 euro 
och ränta på aktiekapital från HNS-samkommun cirka 26 000 euro. Finansiella kostnader inkluderar en 
uppskattning av räntekostnader på upplåning från externa finansbolag på cirka 30 000 euro och en 
räntekostnad på ett räntederivat på cirka 6 000 euro årligen. 
 

Finansiella 
intäkter och 
kostnader 

BS 2020 BU 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

Finansiella 
intäkter 

977 659 858 300 786 000 710 000 710 000 

Finansiella 
utgifter 

-35 179 -54 500 -36 000 -40 000 -50 000 

Netto 942 480 803 800 750 000 670 000 660 000 

 
 
 
Förändringar i lång- och kortfristiga lån 
 
Långfristiga lån finansierar investeringar. I budgetplanen 2022–2024 ingår ett nytt långfristigt lån i slutet 
av planeringsperioden för investeringen i avloppsreningsverket. Minskningarna är planerade 
återbetalningar av lånen, dessutom inkluderar år 2022 förtida återbetalning av två lån. 
  

BS 2020 BU 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

Ändringar i 
långfristiga och 
kortfristiga lån            

Ökningar 0 0 0 0 1 000 000 

Minskingar -402 054 -402 000 -1 039 000 -215 000 -265 000 

Ändringar i 
netto 

-402 054 -402 000 -1 039 000 -215 000 735 000 

Lånebestånd 
€/invånare 

2 882 2 773 2 250 2 170 2 497 
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Avskrivningar 
 
Avskrivningar har beräknats enligt gällande avskrivningsplan för bestående aktiva och för de 
ekonomiska planeringsåren även enligt investeringsplanen. 
 

Avskrivningar och 
värdesänkningar 

BS 2020 BU 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

           

Kommunen 
(utesl.Vattentjänst-
verket) 

-561 700 -417 650 -429 610 -445 000 -445 000 

Vattentjänstverket -150 403 -151 350 -140 390 -145 000 -155 000 

Totalt -712 103 -569 000 -570 000 -590 000 -600 000 

 
 
 
Finansiering totalt 
 

FINANSIERING 
TOTALT 

BS 2020 BU 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

(inkl. 
avskrivningar)           

Finansiella intäkter 18 438 704 17 886 300 18 581 000 8 148 000 7 978 000 

Finansiella utgifter 
och avskrivningar 

-747 282 -623 500 -606 000 -630 000 -650 000 

Netto 17 691 422 17 262 800 17 975 000 7 518 000 7 328 000 
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7. Om kommunkoncernens situation i övrigt 

 
När det gäller kommunkoncernens situation bör det anges i ekonomiplanen riskerna med 
SOTE-reformen. Den första risken avser skyldigheten för samkommunerna att täcka sina 
underskott före SOTE-reformen. Denna skyldighet gäller även HNS. I nuläget ser det ut som 
att det kanske inte finns något att täcka, men risken finns fortfarande. 
 
En annan risk är, att då sote-stationen övergår till välfärdsområdet tillämpas uppsägningstiden 
för det gällande hyresavtalet. Det är en betydande risk för såväl serviceproduktionen som 
Fastighets Ab Labyrintens ekonomi eftersom bolaget äger aktier i Fast Ab Säästölä där sote-
stationen verkar. 
 
I övrigt måste koncernen bevaka Fastighets Ab Labyrintens situation ekonomiskt, vilket är 
oroande vad gäller finansiell kapacitet, både vad gäller fastighetsbeståndets skick och bolagets 
allmänna ekonomiska situation. 
 
Sammanslagningen av Fastighets Ab Lappträsks Lilleput och Fastighets Ab Taitotalo har 
diskuterats mellan bolagen, vilket kan vara ekonomiskt och operativt förnuftigt. Ärendet bör 
utredas och beredas i början av 2022. 
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8. Fastighets Ab Labyrinten 

FASTIGHETS AB LABYRINTEN   
Verksamhetsidé:   
Bolagets affärsområde är att äga och förvalta fastigheter samt de bostads-, 
affärs- eller industribyggnader som finns på dem i Lappträsk, i syfte att ta 
hand om byggande, ägande och uthyrning av lägenheter, affärs- och 
industrilokaler i kommunen samt sälja värmeenergi från den egna 
värmecentralen till egna och tredjeparters fastigheter. Bolaget kan äga aktier 
som ger det rätt att förvalta bostäder, affärs- och industrilokaler. 

 
Budget: 
 

 BS 2020 BU 2021 
 

BU 2022 

Omsättning 927 779 
 

917 613 927 867 

Övriga intäkter 189 045 0 
 

0 

Utgifter inom 
affärsverksamheten 

- 959 911 - 613 147 
 

- 684 549 

Avskrivningar 
 

- 106 973 - 292 000 - 214 500 
 

Finansiella utgifter - 38 413 - 30 000 
 

- 28 000 

Räkenskapsperiodens 
resultat  

10 243 315 
 

818 

 
 
Verksamhetsmiljön och förändringarna i den 
I budgeten ingår en hyreshöjning med 2 %. Dessutom kommer genomförandet av budgeten att kräva en 
omstrukturering av lånen. Bolaget har två lån beviljade av Statskontoret med ett totalt saldo på cirka 310 
000 €. Återbetalningarna av dessa två lån år 2022 kommer att uppgå till cirka 82 000 €. Bolagets mål är 
att få ett nytt lån med ett längre amorteringsprogram för att återbetala dessa statslån. På så sätt strävar 
man efter att minska det årliga lånebeloppet. 
 
 
Förändringar i servicenätet och serviceproduktionen 
Antalet bostäder möter efterfrågan ganska bra och bostäderna är sällan tomma länge. Men för att 
återbalansera ekonomin är målet att sälja ut en förfallen fastighet. Det finns för närvarande 144 lägenheter 
att hyra och antalet efter försäljningen blir 132. 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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BUDGETENS RESULTATKALKYL, Fastighets Ab Labyrinten 

FASTIGHETS AB LABYRINTEN BUDGET ÅR  2022                                                                                    

OBS! I budgeten ingår 2% höjning i hyra, men förutsätter omorganisering av lån 

FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER BU 2022 BU 2021 BU2020 EP 2020 

Hyresintäkter 903 150 € 902 585 € 878 648 € 932 366 € 

Bilplatser 5 040€ 5 400€ 5400€ 5 452€ 

Vattenavgifter 44 100 € 50 400 € 48 000 € 43 682 € 

Bastuavgifter och övrigt 960€ 960€ 960 € 510€ 

Avdragbar moms. 25 383 € 25 383 € 25 157 € 30 156 € 

Försäljningsintäkter totalt 927 867€ 933 962 € 907 851 € 951 854 € 

AFFÄRSVERKSAMHETENS UTGIFTER 
    

Personalkostnader 

Löner och arvoden 
 

4 500€ 
 

4 500€ 
 

3 500 € 
 

2 612 € 

Personalbikostnader - € - € - - € 

4 500€ 4 500€ 3 500 € 2 612 € 

Avskrivningar och värdesänkningar 214 500 € 292 000 € 202 157 € 106 973 € 

Avskrivningar 214 500 € 292 000 € 202 157 € 106 973 € 

Övriga utgifter inom affärsverksamheten 
Fastighetsutgifter 

Förvaltning  85 420 €  61 488 €  63 580 €  62 542 € 

Drift och underhåll  66 900 €  59 316 €  69 400 €  58 359 € 

Skötsel av 
utomhusområden 

 25 000 €  19 500 €  21 000 €  26 052 € 

Städning  6 500 €  6 600 €  6 000 €  7 115 € 

Värme  144 929 €  137 074 €  141 347 €  145 000 € 

Vatten och avlopp  58 000 €  55 271 €  51 200 €  51 844 € 

El och gas  22 000 €  19 500 €  23 500 €  23 052 € 

Avfallshantering  28 500 €  23 748 €  27 000 €  30 316 € 

Olycksfallsförsäkringar  12 800 €  12 150 €  12 150 €  13 670 € 

Säästölä vederlag  52 500 €  46 500 €  53 304 €  33 294 € 

Fastighetsskatt  19 500 €  19 500 €  19 500 €  19 552 € 

Reparationer  160 000 €  150 000 €  250 000 €  374 436 € 

Aktiveringar och bidrag  - €  - € - 61 000 € - 133 162 € 

Övriga driftskostnader  2 000 €  2 000 €  2 000 €  - € 

Avdragbar moms  9 000 € - 9 000 € - 10 800 € - 12 707 € 

Kreditförluster  5 000 €  5 000 €  5 000 € - 1 328 € 

  680 049 €  608 647 €  673 181 €  698 035 € 

Överlåtelsevinster 
       

189 045 € 

Överlåtelseförluster        260 548 € 

AFFÄRSVINST/ -FÖRLUST  28 818 €  28 815 €  29 013 €  72 731 € 

FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 

Övriga ränte- och finansieringsintäkter 

  

500€ 

  

1 500 € 

  

1 500 € 

  

441 € 

Ränteutgifter och övriga 
finansieringsutgifter 

 28 500 €  30 000 €  30 000 €  38 854 € 

 - 28 000 € - 28 500 € - 28 500 € - 38 413 € 

RÄKENSKAPSPERIODENS 
VINST/FÖRLUST 

 
818€ 

 
315 € 

 
513 € 

 
34 318 € 
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STYRKORT, Fastighets Ab Labyrinten 

 

KRITISK  
FRAMGÅNGSFAKTOR  

MÅLSÄTTNINGAR ÅTGÄRDER MÄTARE/  
UTFALL 

Livskraft och utrymme 
för företag att växa  

• Vi använder oss av närmat, 
närservice och experter från vår 
egen kommun. 
• Vi överväger den övergripande 
effekten av förvärven. 
• Vi stödjer nätverkande och utbyte 
av idéer mellan entreprenörer inom 
alla områden. 

De flesta av våra 
underleverantörer är lokala 
företag. 
 
Vi tar hänsyn till principerna 
för hållbar utveckling inom 
ekonomiska ramar. 
 
 
Vi har ett nära samarbete med 
våra sampartners. 

Utöver den allmänna 
distributionen skickar vi även 
offertförfrågningar till lokala 
företag. 
 
Vi använder lokala tjänster 
och ekologiska 
produktalternativ vid mån av 
möjlighet.  
 
Regelbunden kontakt. 

Offertförfrågningar avseende 
köpta tjänster 
 
Inköp av lokala tjänster 
 
 
Antal gemensamma möten 

Vi informerar och upprepar  

• Våra kommunikationskanaler är 
uppdaterade och vi berättar öppet 
om vår verksamhet. 

Vår kontaktinformation är 
lättillgänglig. 

Infobrev med 
kontaktuppgifter synliga delas 
ut med jämna mellanrum till 
hyresgäster. 

Informationsmängd 

Vi är föregångare  

• Vi uppmärksammar våra styrkor 
och möjligheter och utvecklar dem 
• Vi utnyttjar digitalisering och 
teknik för att 
göra kommunens verksamhet 
smidigare. 

Vi erbjuder hyresbostäder till 
ett rimligt pris och har ett 
varierat bostadsbestånd.  
 
Vi betjänar även invånarna 
ännu bättre genom elektroniska 
kanaler. 

Vi gör reparationer i tid och 
planerar på lång sikt. 

Genomförande av PTS plan 
 
Antal elektroniska kontakter 

Långsiktig ekonomisk styrning 
är en investering för framtiden  

• Vår ekonomi har planerats på lång 
sikt och uppföljs noga.   

Låneportföljen kommer att 
minska och resultatet förblir 
lönsamt. 

Lånestocksbevakning för 
framtiden, realistisk budget. 

Bolagets resultat jämfört med 
budgeten 
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9.Fastighets Ab Lappträsks Lilleput 

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ LAPINJÄRVEN LILLIPUTTI – 

FASTIGHETSAKTIEBOLAG LAPPTRÄSKS LILLPUT   
 

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

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

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

  
Verksamhetsidé:  Företaget följer gott förvaltningssätt och observerar inom 

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

 
 
 

 BS 2020 BU 2021 
 

BU 2022 

Intäkter från vederlag 
(Moms 0%) 

399 762     444 374     400 020 

Utgifter från 
affärsverksamheten 

     224 532     288 972     260 518 

Låneamorteringar      367 347     367 347      367 347 

Avskrivningar       36 846 260 000 367 347 

Räntekostnader 24 816 25 402 21 435 

Räkenskapsperiodens 
resultat 

29 001 0 47 

Lånebestånd 31.12 4 336 734,5 3 969 387,5 3 602 040 
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Verksamhet och anslag per resultatområde 
 
De viktigaste punkterna i verksamhetsplanen och anslagen samt prioriteringarna för BU-året. 
Obs. styrkortet är ännu skilt. 
 
 
Civiltjänstområdet 

På civiltjänstområdet utförs små underhållsreparationer t.ex. på fasaderna samt utveckling 
av 
områdets säkerhet och energieffektivitet i samarbete med Keha-centralen och 
Senaattikiinteistöt Oy.  

 
Buss-stationen 

Små underhållsreparationer utförs på fastigheten. 
 
 
Personalplan 2020 - 2022  
 
Ordinarie personal 
 

 BU 2021 BU 2022 EP 2023 EP 2024 

Verkställande 
direktör 

1 1 1 1 

Fastighetsskötare  1.63 1.63 1.63 1 eller/och 
inköpstjänst 

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

Verksamhetsidé 
Försäkra fastighetsaktiebolagets förvaltning och fastighetsskötselns tjänster så kvalitativt 

och kostnadseffektivt som möjligt genom att använda egen personal och privata 

entreprenörer åt ägaren, Lappträsk kommun. 
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BUDGETENS RESULTATKALKYL, Fastighets Ab Lappträsks Lilleput 

 

 

 

 

 

 

FASTIGHETS AB LILLEPUT BUDGET 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Övriga utgifter inom affärsverksamheten 

Fastighetsutgifter 
 

Förvaltning 66 230 €  54 070€  63 706 € 

Drift och underhåll 35 904€  33 500 €  50 472 € 

Värme 93 388€  87 279€  97 098 € 

Vatten och avlopp 0€    - € 

El och gas 1 769€  1 200€  1 900 € 

Avfallshantering 9 604€  12 500 €  13 000 € 

Olycksfallsförsäkringar 3 739€  4 000€  4 000€ 

Tomthyror 12 299 €  12 000 €  12 500 € 

Fastighetsskatt 18 808 €  22 000 €  19 000 € 

Reparationer -aktiveringar 36 216 €  49 454€  54 951 € 

Avdragbar moms. -53 425 €  -47 773 €  56 109 € 

 224 532 €  228 230 €  260 518 € 

AFFÄRSVINST/ -FÖRLUST      

 58 922 €  23 418 €  21 481 € 

FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
UTGIFTER 

     

Övriga ränte- och 
finansieringsintäkter 

0€ 
 

0€ 
 

- € 

Ränteutgifter och övriga 
finansieringsutgifter 

29 921 €  23 418 €  21 435 € 

 29 921 €  -23 418 €  21 435 € 

RÄKENSKAPSPERIODENS 
VINST/ FÖRLUST 

29 001 €  

 BS 2020  BU 2021   BU 2022 

FÖRSÄLJNINGSINSTÄKTER 
      

Skötselvederlag 497 051 €  356 628 €   400 020 € 

Finansieringsvederlag (intäktförd 
andel) 

0€  351 439 €   482 089 € 

Övriga intäkter -4 557 € 
 

6 000€ 
  

6 000€ 

Moms. att betala -97 568 €  -130 718 €  - 163 810 € 

Försäljningsintäker totalt 394 926€  583 348€   724 300 € 

Finansieringsvederlag (fonderad del)    183 674 € 
 

107 347 € 
  

0€ 

Totalt att betala 578 600 €  690 695€   724 300 € 

Fondering 183 674 €      

Personalkostnader       

Löner och arvoden 74 626€  71 700 €   75 000 € 

 74 626€  71 700 €   75 000 € 

Avskrivningar och 
värdesänkningar 

36 846€ 
 

260 000 € 
  

367 300 € 

Avskrivningar 36 846€  260 000 €   367 300 € 
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STYRKORT, Fastighets Ab Lappträsks Lilleput 

 

KRITISK  
FRAMGÅNGSFAKTOR  

MÅLSÄTTNINGAR ÅTGÄRDER MÄTARE/  
UTFALL 

Kompetens, förmåga och 

kultur för hjärtat 

Vi informerar och upprepar Aktivt lyfta fram positiva saker 

som händer i Lappträsk 

Det positiva i Lappträsk 

diskuteras under veckomöten 

med användare 

 

Attityder till kommunen följs 

upp under veckomöten. 

Känn och upplev 

södra Finlands Lappland 

 

• Vi utvecklar fritidsanvändningen av 

• Lappträsket och ser till att 

• våra stränder är i gott skick 

• I Lappträsk kan du uppleva 

• klippor, stigar och naturens 

• under. 

 Underhålla och utveckla stranden 

 i området för civiltjänstcentralen. 

  
Vi informerar och berättar var 

man kan få information om 

kommunens natur- och 

hobbymöjligheter. 

Vid veckomöten med användare 

kommer fördelarna med att 

använda kommunens hemsida 

som informationskälla att ingå i 

diskussionen  

 

 

Uppföljning med hjälp av 

belåtenhetsenkät som användarna 

uppehåller, om hur kunderna har 

trivts. 

Livskraft och utrymme 

för företag att växa  

• Vi möjliggör 

bastjänster av god 

kvalitet 

 

•Som bolag stödjer vi den 

självständiga kommunens smidiga 

verksamhetskultur 

  Vi kommer att höja nivån på 

  fastighetsunderhåll och service  

  ytterligare 

 
Kvaliteten på inköp av tjänster 

övervakas och jämförs med 

andra aktörer. 

Informera interna kunder om att 

göra serviceförfrågningar och 

vid behov utbildning i 

användningen av systemet 

Under veckomöten uppföljs och 

utvecklas fastighetsförvaltning 

och samarbete med användarna. 

På interna möten uppföljs 

servicehelheten mellan 

användare, hyresgäst och 

bolaget. 

 

 

Långsiktig ekonomisk styrning 

är en investering för framtiden 

• En stabil ekonomi skapar grund 

• för all kommunal verksamhet.  

• Vår ekonomi har planerats på lång 

sikt och uppföljs noga.   

Vederlagens ersättningsnivå är 

rätt dimensionerad i förhållande 

till servicenivån nu och i 

framtiden. 

 
Möjliggör underhåll av 

fastigheter av hög kvalitet. 

Ekonomisk planering för 

långsiktiga behov, med hänsyn 

till eventuella förändringar i 

underhåll och servicenivåer   

 

Vi levererar budgeten i tid samt 

begärda delårsrapporter.   

Vi dukar bordet för ett gott liv 

• Vi tryggar de lokala tjänsterna, 

vilkas syfte är att säkerställa en 

smidig vardag för boende i alla 

åldrar. 

 

 

Ge användarna ett rent och bekvämt 

område. 

 
Vi använde lokala tjänster, 

stöttade lokalt arbete vid mån 

av möjlighet. 

 

Vi satsade på att förebygga 

nedskräpning och 

skadegörelse (snabb 

respons). 

 

 

 

 

 

 

 

Vi uppföljer och diskuterar på 

veckomöten förebyggande av 

skadegörelse och nedskräpning 

med användarna. 
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Vi värdesätter vår personal 

• • En grundförutsättning för 

förstklassig tjänsteproduktion är 

moderna utrymmen och verktyg, 

bra resurser, arbetsglädje och ett 

människoorienterat 

tillvägagångssätt  

 
• I bolaget har varje anställd rätt till 

respektfullt bemötande, motiverande 

ledning och en bekväm arbetsmiljö. 

Uppdatera utrustning 

regelbundet för att förbättra 

arbetssäkerheten och 

effektiviteten. 

 
Se till att arbetsgemenskapens 

motivation bibehålls 

Säkra att det i framtiden är 

ekonomiskt möjligt att 

uppdatera utrustningen  

 

Öka transparensen i ledningen 

med tydligare mål, samt ge 

regelbunden feedback till 

arbetstagarna. 

  Med regelbundna möbel- och 

  utrustningsinspektioner och med 

  hänsyn till användarfeedback. 

 
Medarbetarnas välmående följs 

upp i samband med 

kvalitetsmöten 

 

 



87 
 

 
 

10. LAPPTRÄSK VÄRME AB 
 

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 2020 BU 2021 
 

BU 2022 

Intäkter   533 931  605 630   629 244 

Utgifter - 444 626 - 467 990 - 493 204 

Avskrivningar - 129 569 - 129 500 - 129 570 

Resultat   - 40 240       8 140      6 470 

 
 
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. 
 
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.  
 
Personal 
Bolaget har en VD. Hans beräknade arbetstid är ca 1 dag i veckan. 
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BUDGETENS RESULTATKALKYL 2022, Lappträsk Värme Ab 

 
BUDGETENS RESULTATKALKYL 2022 

              
                         

LAPINJÄRVEN LÄMPÖ OY – LAPPTRÄSK VÄRME AB BS 2020 BU 2021 BU 2022 Skillnad% 

VERKSAMHETSINTÄKTER 
    

 
FÖRSÄLJNINGSVINST 533 931 605 380 629 244 3,9 

 
INTÄKTER FRÅN AVGIFTER 1 0 0 

 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 0 250 0 

 

         

VERKSAMHETSINTÄKTER 533 932 605 630 629 244  3,9 
         

VERKSAMHETSKOSTNADER 
    

 
PERSONALKOSTNADER -14 587 -16 350 15 000 -8,3 

 
KÖP AV TJÄNSTER -337 746 -348 000 378 454 8,8 

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -76 766 -83 990 -89 750 6,9 

RÄNTOR   -15 505 -19 650 -10 000 -49,1 
         

UTGIFTER -444 604 -467 990 493 204 5,4 
         

BIDRAG 89 328 137 640 136 040 -1,2 
         

      

AVSKRIVNINGAR OCH VÄRDESÄNKNINGAR -129 569 -129 500 -129 570 0,0 
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Lappträsk Värme Ab Budget 2022

Budget (BU) för år 2022 BU2022 BU2021 UTF2020

INTÄKTER

Grundavgifter 82 215    84 380    78 179 

Energiavgifter 547 029  521 000  505 524 

Försäljning av värme totalt 629 244  605 380  533 931 

Övrig intäkter 1 

Intäkter från ränta 250          23 

INTÄKTER TOTALT 629 244  605 630  533 955 

UTGIFTER

Ersättningar till LEO 378 454  348 000  337 746 

Löner och arvoden 15 000    16 350    14 587 

El 13 000    12 990    

Vatten och avlopp 1 500       1 150       

Försäkringar, utesl. Fastighetsförs. 6 200       5 650       

Avfallshantering 550          550          

3 500       3 550       

Övriga utgifter inom affärsverksamheten 35 000    34 600    

Övriga utgifter (-förs.) 30 000    25 500    20 323 

Driftsutgifter totalt 483 204  448 340  414 511 

Räntor för lån 10 000    19 650    15 528 

Avskrivningar 129 570  129 500  129 569 

UTGIFTER TOTALT 622 774  597 490  574 195 

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 6 470 8 140 -40 240 

Skötsel av fastigheter och 

utomhusområden+fastighetsförs.
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STYRKORT / Lappträsk Värme Ab 

KRITISK  
FRAMGÅNGSFAKTOR  

MÅLSÄTTNINGAR ÅTGÄRDER MÄTARE/  
UTFALL 

Livskraft och möjligheter för tillväxt för företag 
 

• Vi använder oss av närmat, 
närservice och experter från vår 
egen kommun. 
 
 
 
• Vi överväger den övergripande 
effekten av förvärven. 
 
 
 
 
 
 
 
• Vi utvecklar den biocirkulära 
ekonomins ekosystem tillsammans 
med företag. 
 
 

Säkerställa verksamhet som är 
utan störningar.  
 
 
 
 
Kostnadseffektiva 
inköpstjänster. 
 
 
 
 
 
Effektivt utnyttjande av allt 
material. 

Driften av anläggningarna har 
lagts ut på det lokala 
energiandelslaget (Lappträsk 
energiandelslag) 
 
Vi köper supporttjänster, 
underhållsarbeten mm så 
lokalt som möjligt. 
 
Lokala tjänsters 
kostnadseffektivitet säkerställs 
genom anbud. 
 
Möjliggör återvinning och 
försäljning av aska. 
 
Utreder vilka komponenter i 
den cirkulära ekonomin som 
kan utnyttjas. 

Månadsmöten mellan Värme 
Ab:s & Lappträsk 
energiandelslagets vd:n, 
protokoll upprättas från mötena. 
 
 
 
Kontrollera den lokala 
tillgängligheten för alla 
inköpstjänster. 
 
Regelbundna 
anbud/prisjämförelser. 
 
 
Utarbetande/implementering av 
egenkontrollinstruktioner. 
 
Tillstånd att sälja aska /Tukes. 
 
Askanalyser för 
gödselanvändning. 
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11. Fastighets Ab Taitotalos Budget 2022 
 

FASTIGHETS AB PORLAMMIN TAITOTALO    
 

Verksamhetsidé:  Till bolagets verksamhet hör att äga, hyra och förvalta fastigheter, bygga 
byggnader på den och uthyra fastigheter och byggnader. 

 
 
Branschens budget på bindande nivå gentemot fullmäktige 
 

 BS 2020 BU 2021  BU 2022 

Omsättning 43 450 45 000 45 000 

Utgifter - 27 834 - 32 400 - 32 383 

Avskrivningar - 12 019 - 12 600 - 12 600 

Resultat 3 597 0 17 

 
 
 
Verksamhetsmiljö och dess förändringar under rapporteringsperioden  
Inga väsentliga ändringar under rapporteringstiden.  
 
En översikt över bolagets verksamhet under rapporteringsperioden 
Verksamheten förblev oförändrad. 
 
Genomförande av verksamhet och anslag i förhållande till budget per resultatområde 
Bolagets resultat har hållits bra inom budgeten.  
 
Implementering av kommunstrategin under rapporteringsperioden 
Implementeringen av strategin har lyckats måttligt bra.  
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BUDGETENS RESULTATKALKALKYL, Fatighets Ab Taitotalo 

 

 

 

 

 

 

FASTIGHETS AB TAITOTALO BUDGET ÅR 2022 

 
 
 

BU2022 BU 2021 BS 2019 
 

FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 

Hyresintäkter 52 776 € 52 776 ,00 53 878 ,00 

Redovisningsskyldig moms 7 776€ 7776,00 10 428 ,00 

Försäljningsintäkter totalt 45 000 € 45 000 € 43 450 € 

 

 
UTGIFTER FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN 

Personalkostnader 

Mötesarvoden 500€ 500 0 

500€ 500€ - € 

 
Avskrivningar och värdesänkningar 

 
12 600 € 

 
12 600 

 
12 019 

Avskrivningar 12 600 € 12 600 € 12 019 € 

 
Övriga kostnader inom affärsverksamheten 

Fastighetsutgifter 

Förvaltning 5 864€ 5 814 5 615 

Drift och underhåll 1 300 € 500 372 

Skötsel av utomhusområden 800€ 400 0 

Värme 14 156 € 14 156 13 340 

Vatten och avlopp 700€ 700 771 

El och gas 10 000 € 11 000 11 271 

Avfallshantering 930€ 930 992 

Olycksfallsförsäkringar 1 550 € 1 350 1 415 

Fastighetsskatt 500€ 500 0 

Reparationer 2 550€ 2 666 162 

Övriga driftsutgifter 500€ 500 1 

Avdrag för mervärdesskatt 6 968€ -7 087 -6 105 

Kreditförluster - € - € - € 

 31 883 € 31 429 € 27 834€ 

AFFTÄRSVINST/ -FÖRLUST 17€ 471 € 3 597€ 

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 

Övriga ränte- och finansiella intäkter 

 
- € 

 
- € 

 
- € 

Räntekostnader och övriga finansiella 
kostnader 

- € - € 24€ 

 - € - € - 24€ 

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/ FÖRLUST 17€ 471 € 3 573€ 
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STYRKORT, Fastighets Ab Taitotalo 

 

KRITISK  
FRAMGÅNGSFAKTOR  

MÅLSÄTTNINGAR ÅTGÄRDER MÄTARE/  
UTFALL 

Livskraft och möjligheter för tillväxt för företag 
 

• Vi använder oss av närmat, 
närservice och experter från vår 
egen kommun. 
• Vi stödjer nätverkande och utbyte 
av idéer mellan entreprenörer inom 
alla områden. 

Att beställa största delen av 
våra tjänster av lokala företag. 
 
Vi har ett nära samarbete med 
lokalinvånarna. 

Ramavtal lokalt. 
 
Stärka det lokala samarbetet. 

Antal köpta tjänster. 
 
Gemensamma möten. 

Med långsiktig ekonomisk förvaltning investerar vi i framtiden  

• Vår ekonomi har planerats på lång 
sikt och uppföljs noga. 
 

Resultatet förblir lönsamt och 
korrigeringar görs i tid. 

Realistisk budget Regelbunden uppföljning av 
resultatet  

 

 

 


