BUDGET
2020
& EKONOMIPLAN

2021-2022

1

1.

UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIPLANEN .............................................................................................4
1.1

Kommundirektörens översikt ....................................................................................................... 4

1.2.

Kommunens strategi under fullmäktigeperioden .......................................................................... 8

1.3 Kommunallagen och ekonomiplanen.................................................................................................13
1.4 Koncernens bindande mål och resultatmål ........................................................................................15
2. KOMMUNALEKONOMINS UTVECKLING, DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA SITUATIONEN . 16
3. GRUNDERNA FÖR UPPGÖRANDET AV BUDGET OCH EKONOMIPLAN SAMT
RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS ...................................................................................... 18
3.1

Budgetens uppbyggnad, bindande verkan och jämförbarhet .......................................................18

3.1.1 Resultatområdesnivå ..................................................................................................................18
3.1.2 Resultatenhetsnivån ...................................................................................................................18
3.1.3 Investeringar ..............................................................................................................................18
3.1.4 Finansieringsdelen ......................................................................................................................19
3.1.5 Redovisningsskyldighet ...............................................................................................................19
3.1.6 Målsättningar för verksamheten.................................................................................................19
3.2

Grunderna för beräkningen av ekonomiplanen ............................................................................19

3.2.1

Allmänt om budgeten för år 2020 ........................................................................................19

3.2.2 Skatteintäkter.............................................................................................................................20
3.2.3 Statsandelar ...............................................................................................................................21
3.2.4 Driftsintäkter ..............................................................................................................................21
3.2.5 Driftskostnader...........................................................................................................................21
3.2.6 Avskrivningar..............................................................................................................................21
3.2.7 Ekonomiplanens inverkan på kommunens ekonomiska handlingsutrymme ................................21
3.3

Resultaträkning och finansieringsanalys.......................................................................................23

3.4

Tabell över bindande poster gentemot fullmäktige ........................................................................26

3.5

Anslagstabell ...............................................................................................................................27

3.6

Kommunens organisation ............................................................................................................28

3.7

Lappträsk kommunkoncern .........................................................................................................29

4. DRIFTSEKONOMI......................................................................................................................................................... 30
4.1 KONCERNFÖRVALTNING ...................................................................................................................30
4.2 GRUNDTRYGGHETSTJÄNSTER ............................................................................................................39
4.3 BILDNINGSTJÄNSTER .........................................................................................................................47
4.4 TEKNISKA TJÄNSTER ..........................................................................................................................56
5.

INVESTERINGAR ..................................................................................................................................................... 62

2

5.1

Investeringsplan ..........................................................................................................................62

5.2 Investeringar 2020 - 2024, motiveringsdel .........................................................................................63
6. FINANSIERING .............................................................................................................................................................. 66
7.

Lappträsk Värme Ab Budget 2020 ............................................................................................................................. 69

8.

Fastighets Ab Labyrintens Budget 2020 .................................................................................................................... 71

9.

Fastighets Ab Lilleputs Budget 2020 ......................................................................................................................... 73

10. Fastighets Ab Taitotalos Budget 2020 ....................................................................................................................... 75

3

1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIPLANEN
1.1

Kommundirektörens översikt

Året 2020. Det är alldeles strax. Det känns som om det alldeles nyss var våren 2014, när jag samlade
hela personalen till gemensamma kvalitetseftermiddagar för att dryfta kvalitet i Lappträsk. Och ännu
kortare tid är det sedan vi i juni 2016 var på Wasargård för att tillsammans med kommuninvånarna
inleda utarbetandet av en ny kommunstrategi med ett framtidsseminarium som tar sig an
megatrenderna. Vi beslutade redan då att den första prototypen för en människoorienterad kommun
skulle vara färdig år 2020. Detta år står nu för dörren.
Det har skett mycket positiv utveckling under de senaste åren. Personalens synvinkel på den önskade
Lappträskkvaliteten har blivit mer levande och synligare. Jag ser många skickliga och engagerade
arbetstagare i våra olika enheter. Strategin lever i vårt motiverade gäng. De arbetstagare som deltagit i
s.k. ihku-agentkurser har exempelvis verkat som pionjärer vad gäller att förankra strategin. Personalen
ska alltså ha ett stort tack för att strategin inte bara har blivit en död bokstav. Å andra sidan bör man
minnas att en människoorienterad kommun aldrig blir helt färdig. En människoorienterad kommun är
alldeles som människan själv – föremål för fortgående utvecklande och utveckling.
Vi började utveckla den människoorienterade kommunen från åldringsarbetets sida, när vi visste att det
inte lönar sig att på en gång gräfta upp hela kommunen. Nu har vi lyckats utveckla ett
människoorienterat åldringsarbete, byggandet av en minnesvänlig tätort avancerar, de första
Lappträskhusen är färdiga, vi satsar på närståendevården, Kammari fungerar och det för
socialtjänsterna grundade gemensamma företaget med Mehiläinen har inlett sin verksamhet. Vi får nästa
år nya serviceboendelokaler för seniorer i kyrkbyn och Tallmogården som har tjänat ut tas ur bruk
senast 2021. Vi har kunnat utveckla seniorangelägenheterna massor i enlighet med strategin.
Nu är det sedan barnens och bildningens tur. Visst har det redan gjorts mycket ändringar på
småbarnsfostrans och skolornas sida, men motsvarande satsningar som de som gjorts på seniorernas
sida förväntas nu också bland bildningsväsendets kunder. En högkvalitativ småbarnspedagogik och
undervisning attraherar familjer. När antalet barn i åldern 0-6 år har sjunkit radikalt i Finland under de
senaste åren, har antalet hållits på samma nivå i Lappträsk. Det har fötts i stort sett samma mängd barn
med en viss variationsbredd allt sedan 1980-talet. Detta är en fin sak. Man talar mycket om ökningen av
antalet människor i senioråldern, vilket är en alldeles faktisk trend också i Lappträsk, men det är skäl att
samtidigt även minnas detta positiva antal barn.
Förvisso innebär en ökning av antalet barnfamiljer även ökade kostnader. Inom småbarnspedagogiken
och i skolan Kirkonkylän koulu har antalet barn ökat så mycket att verksamheten och lokalerna måste
utvecklas. Ett kommuntillägg för stöd av hemvård av barn är ett kostnadseffektivare alternativ än att
grunda en ny grupp i ett daghem och stöder också vår människoorienterade strategi.
I Kirkonkylän koulu är det trångt om utrymmet, fastän man redan tagit i bruk en bostad som fanns i
samband med skolan. Det behövs mer elevutrymme, om man inte i större utsträckning börjar hänvisa
elever till Hilda Käkikosken koulu. Den nya läroplanen kräver också nytt slags utrymme för att kunna
genomföras. Efter att Tallmogården inte längre ingår i kommunens fastigheter behövs det ändå nya
kökslokaler för tillredning av mat och samtidigt kan man bereda sig för användningen av närmat –
alldeles som det poängteras i strategin.
4

Förvisso är det så att om kommunens attraktionskraft ytterligare ökar, så bör man satsa ännu mer på
tjänsterna. Alldeles säkert vill vi också i fortsättningen önska varje barnfamilj hjärtligt välkommen till
Lappträsk.
Vi åkte för ett par år sedan med de dåvarande skolföreståndarna och direktören för bildningsväsendet
för att bekanta oss med en ny skola i Konnevesi. När vi åkte, konstaterade vi att det som är viktigast i
en skola inte är byggnaden utan personalen. Redan under besöket drog skolans föreståndare mig i
ärmen och sade med glimten i ögat: ”vi ändrar åsikt, nog är byggnaden ändå viktigast”. Detta är förstås
lite att skämta, men visst låg det också en del sanning i det. Skolvärlden har ändrats mycket sedan min
egen skoltid. Den nya läroplanen och den fenomenbaserade undervisningen är något annat än att sitta i
skolbänken och desperat försöka koncentrera sig på den föreläsande lärarens pladder. Högkvalitativ
undervisning förtjänar högkvalitativa lokaler.
Det digitala språnget i småbarnspedagogiken och skolorna är ett faktum i Lappträsk och har
förverkligats under en mycket kort tid. Det har varit mycket publicitet om det s.k. Eskola-projektet,
men det faktiska undret har skett annanstans. Skolorna i Lappträsk har verkligen gått över till den
digitala tiden. Enheterna, plattformarna, förbindelserna och programmen har ökat – och i synnerhet
kompetensen. Såväl lärarna som eleverna har lärt sig mycket och man kan med stolthet konstatera att vi
här har skolor som är moderna vad gäller undervisning och utrustning och som genomför läroplanen.
Barnens kunnande förundrar och gläder. Barnen får här god beredskap för skolan och längre fram i
livet.
När man ser på kommunens investeringsprogram, ser man bra åt vilket håll tyngdpunkten lutar efter
utvecklingen av bildningsväsendet. Näst på tur står det tekniska verket, och där i synnerhet den stora
investeringen i ett avloppsreningsverk. Fortfarande anser jag själv att det är mycket viktigt att vi även i
denna investering kan förverkliga vår roll som föregångare. Vi är inte den enda kommunen i Finland
som funderar på hur avloppsvattenärendena ska skötas när avloppsreningsverket sjunger på sista
versen. Lappträsk har en god chans att visa vägen hur man kan utveckla en ny lösning på
avloppsreningen i små kommuner. Kanske just Lappträsk är det ställe, där man kan utveckla en ny
lösning i samförstånd och bedriva pilotverksamhet. Vår image som föregångarkommun är stark och ger
oss många möjligheter. Samtidigt utmanar den oss också, vi vill ju inte vara sämre än vårt rykte.
I budgeten för år 2020 har det också reserverats ett anslag för att riva högstadie- och gymnasieskolan.
Nu är det dags att ta i bruk de lokaler som är användbara och riva resten. Detta innebär nedskrivningar
för år 2020, men å andra sidan minskar detta sedan avskrivningarna under de kommande åren. På så
sätt bereder man också på sätt och vis plats för nya avskrivningar.
I kärnan för Lappträsks människoorientering står de bioekonomiska frågorna och det faktum att vi
hittar hållbara lösningar. En förtroendevald sade på fullmäktiges strategiseminarium år 2016 att man
inte ens kan tänka sig människoorientering utan miljöfrågor. Detta är sant. Och denna sida har inte
heller glömts bort i Lappträsk. I Lappträsk utreder man en biogasinvestering tillsammans med
företagen och utvecklar resurskännedom med människoorienterade medel. Dessa fina projekt är ett
gott tecken på att man med ett aktivt projektgrepp från kommunens sida kan få ansenlig offentlig
finansiering för att utveckla näringslivet. Samtidigt utvecklas också kommunens eget bostadsområde
Husulabacken.
Jag har någon gång hört kritik att det finns för många projekt i kommunen. Jag kan säga att den
verkliga kommunala projektrumban först är på väg. Staten anslår redan från och med nästa år allt mer
finansiering för projekt. Där måste också vi vara med och dansa rumba, om vi vill få finansiering till
kommunen. Tilldelningen är tiotals miljoner redan nästa år. Det är skäl att förstå det faktum att
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projekten inte är extra delområden för kommunerna utan en del av kommunernas normala verksamhet.
Projekten är en del av kommunens kostnadseffektiva ekonomi och verksamhet.
Ett speciellt positivt drag har utmärkt året 2019 i Lappträsk. Efterfrågan på företagstomter har varit
ansenligt livligare än under fjolåret. Därför är det just viktigt att vidareutveckla överlåtelseprocessen för
företagstomter och göra det ännu lättare än nu att inleda eller utvidga företagsverksamhet i Lappträsk.
Lappträsk är en verkligt företagsvänlig kommun och för att hjälpa företagarna behövs det en
deltidsanställd arbetstagares insats vid sidan av mitt eget arbete. Den feedback vi fått av företagarna är
positiv och det är viktigt att minnas att kommunala bastjänster av hög kvalitet även stöder företagarnas
arbete. Exempelvis smidigt betjänande skiftesvård är ett verkligt ansenligt stöd i vardagen för en
företagare. Verkligt viktigt är det också att med planläggningen säkerställa att kommunen håller sig à
jour i utvecklingen och bereder sig för den framtida efterfrågan i näringsverksamheten.
Denna höst har varit förskräcklig för kommunerna i Finland. Den utarmning av kommunerna som
pågått i åratal har i år förvärrats och allt fler kommuner har varit tvungna att gallra bland sina tjänster
och skärpa sin beskattning. Kommunerna har effektiverat sin verksamhet och är fortfarande tvungna
att göra det. Men förstår man egentligen vad det innebär? Kommunernas besparingar är direkt bort från
allas våra grundläggande rättigheter. Det förefaller som om många inte ens förstår vad kommunerna
gör och vad nedskärningarna innebär. Dagvård, grundläggande utbildning, fastigheter, vård och omsorg
– kommunernas besparingar gäller alla dessa, inte någon fristående kommunorganisations tjänster.
Mitt i all misär ser Lappträsks situation dock ännu ljus ut. Verksamheten har effektiverats genom att
allokera eurona människoorienterat enligt de faktiska behoven och man har börjat göra saker
tillsammans. Kommunens storartade nätverk möjliggör för oss kommuninvånare mycket bastjänster
samt även utveckling av tjänsterna trots våra ekonomiska utmaningar. Förhoppningsvis vaknar landets
regering upp till kommunernas situation och det kontinuerliga tillägget av nya uppgifter för
kommunerna och minskningen av finansieringen upphör. Annars blir det här året i sin hemskhet inte
det enda och inte det värsta i de finländska kommunernas nutidshistoria.
Om den riksomfattande reformen av social- och hälsovårdsväsendet har man talat redan i ett år.
Fortfarande ser det ut som om reformen kräver flera år för att förverkligas. För Nyland har det utlovats
en separat lösning, men ännu vet man inte vad den innebär för social- och hälsovårdstjänsterna. I
synnerhet när det gäller stora ändringar som omfattar hela landet krävs det gott samarbete inom
kommunen samt samarbete med övriga kommuner och aktörer. Man kommer säkert att många gånger
gå igenom dessa saker i det regionråd som i år grundats för Östra Nyland.
I Lappträsk har man senast höjt inkomstskatteprocenten år 2012. I går godkände fullmäktige en
höjning på 0,5 procentenheter och år 2020 är kommunens inkomstskatteprocent 21,00. Visst är den
ännu lägre än medeltalet i kommuner av samma storlek i Finland, men det känns nog aldrig bra att höja
skatteprocenten. Det har inte varit för mig själv och i synnerhet inte för de förtroendevalda någon enkel
sak att godkänna. Å andra sidan har vi förutspått en skattehöjning redan i flera år och år för år skjutit
den framåt. Själv anser jag det vara viktigt att skatterna höjs på basis av ett faktiskt behov och så att
man kan säga att man med höjningen får något nytt och synligt. Själv har jag i mitt sinne bundit
skattehöjningen till ett underlättande av kommunens ansenliga investeringstryck. Måhända är det då
lättare också för kommuninvånarna att acceptera saken. Och vi är i år faktiskt inte den enda kommunen
i Finland, som höjer skattenivån.
Budgeten är som vanligt förknippad med många osäkerhetsfaktorer. I synnerhet i fjol och i år har
osäkerheten i skattemyndigheternas verksamhet orsakat förvirring. I år har det varit mycket avvikelser i
kommunernas redovisningar i anslutning till problemen med skattekortsreformen och inkomstregistret.
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I fråga om statsandelarna ökas osäkerheten åter av att man inte vet exakt, vilken den faktiska
nettoeffekten av tilläggen till statsandelarna är. Prognosen är så positiv för kommunen (tillväxten 5,5 %
sedan senaste år) att man i budgeten inte har räknat med en så här stor tillväxt.
Vi vet ännu inte hurdana förpliktelser kommunerna ska få i framtiden. Exempelvis en lagstadgad
bemanning på 0,7 är en kortsiktig och dyr lösning, där man eftersträvar något gott med fel medel. Det
finns inte skötare och kommunerna har inte pengar. De nya uppgifter som faller på kommunerna ökar
kommunernas kostnader. Tilläggskostnader orsakas t.ex. av att barnskyddet utvidgas ända till 18åringarna och att A1-språket inleds redan på första klassen.
Man strävar vid beredningen till att kontrollera budgetens uppgifter så väl som möjligt och ge bästa
möjliga uppskattning med de uppgifter som står till buds. En uppskattning är ändå alltid en
uppskattning. Till all lycka har man berett sig för svängningar med den buffert på 200 000 euro som
kommunstyrelsen krävde. I dag är även dessa 200 000 euro tyvärr bara en liten buffert i jämförelse med
hurdana överraskningsräkningar som regnar över oss exempelvis från social- och hälsovårdssidan.
Förhoppningsvis ska 2020 inte föra med sig alltför många tråkiga överraskningar, för det skulle vara
verkligt viktigt för Lappträsk att få ett resultat som uppvisar överskott och få koncernens underskott
minskat. Man har aktivt strävat till detta dock med beaktande även av kriskommunskriterierna.
Vi har det ändå i stort sett verkligt bra ställt. Jag hoppas att vi i kommunen nästa år har en
kommunikationsassistent för att berätta om vår verksamhet också utåt från organisationen. Bara med
en aktiv och positiv kommunikation kan vi inverka på vad Lappträsk är känt för och locka nya invånare
och företag till kommunen.
Upp med hakan. Vi simmar modigt mot strömmen.

Lappträsk 14.11.2019.
Tiina Heikka
Kommundirektör
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1.2.

Kommunens strategi under fullmäktigeperioden
Kommunen ska ha en kommunstrategi, i vilken fullmäktige beslutar om de långsiktiga målen
för kommunens verksamhet och ekonomi (37 § kommunallagen). I kommunstrategin ska
hänsyn tas till:
1) främjandet av kommuninvånarnas välfärd;
2) ordnandet och produktionen av tjänster;
3) de mål för tjänsterna som sätts upp i lagar som gäller kommunernas uppgifter;
4) ägarpolitiken;
5) personalpolitiken;
6) kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka;
7) utvecklandet av livsmiljöns och områdets livskraft.
Kommunstrategin ska grunda sig på en bedömning av nuläget i kommunen samt av framtida
förändringar i omvärlden och deras inverkan på fullgörandet av kommunens uppgifter. I
kommunstrategin ska det också anges hur genomförandet av strategin utvärderas och följs upp.
Kommunstrategin ska beaktas när kommunens budget och ekonomiplan görs upp.
Kommunstrategin ses över åtminstone en gång under fullmäktiges mandatperiod.
Fullmäktige i Lappträsk har godkänt en strategi för kommunen för perioden 2017-2020 vid sitt
sammanträde 16.11.2016 § 36. Kommunstrategin är det främsta dokumentet som styr
kommunens verksamhet, däri ingår fullmäktiges centrala riktlinjer angående den önskade
framtidssituationen och den bildar grunden för hela kommunens ledningssystem.
Strategin siktar på att Lappträsk år 2020 är Finlands första människoorienterade kommun. För
genomförandet ska Lappträsk
- utveckla och producera alla tjänster tillsammans med deras användare utgående från
genuina behov
- undersöka, pröva, kasta sig och modigt skapa nytt
- leda genom att bry sig och arbeta engagerat
- handla snabbt, ansvarsfullt och undvika onödig byråkrati
- vara en inspirerande arbetsmiljö, där det blir tid över för människan
- vara lätt att nå
Lappträsk kommuns mission är att producera alla kommunala tjänster människoorienterat.
Visionen är att vara Finlands första människoorienterade kommun år 2020. Kommunens värde
är ärlighet. Strategins tyngdpunktsområden är: livscykelstjänster, livskraftstjänster, gemenskap
och nätverk samt deltagande och påverkan. Under dessa finns strategiska val, vilka är ”vi är med
i alla livsskeden”, ”Vi stärker regionens livskraft”, ”Vi bjuder in organisationer och frivilliga att
bli en del av vår produktion av tjänster” och ”Vi erbjuder en möjlighet att delta och på ett
enkelt sätt påverka våra gemensamma angelägenheter”. Under dessa grupperas de strategiska
målen.
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1.3 Kommunallagen och ekonomiplanen
Enligt 110 § kommunallagen ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för
kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska
ansvar och förpliktelser. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna
en ekonomiplan för tre eller flera år (planeringsperiod). Budgetåret är planeringsperiodens
första år.
Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs och
förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I budgeten och ekonomiplanen
godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi.
Ekonomiplanen ska vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens
balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet
fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka
underskottet täcks under den nämnda tidsperioden.
Budgeten ska innehålla de anslag och beräknade inkomster som uppgifterna och
verksamhetsmålen förutsätter samt en redogörelse för hur finansieringsbehovet ska täckas.
Anslag och beräknade inkomster kan tas in till brutto- eller nettobelopp. Budgeten och
ekonomiplanen består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och
finansieringsdel. Budgeten ska iakttas i kommunens verksamhet och ekonomi.
Den nuvarande kommunallagen trädde i kraft 1.5.2015. En stor del av stadgandena i lagen
tillämpas från början av kommunalvalsperioden från och med 1.6.2017. I den nuvarande
kommunallagens stadganden poängteras mer än i den tidigare kommunallagen ägarpolitikens
och koncernledningens betydelse i kommunens verksamhet. Kommunallagen beaktar att de
kommunala organisationerna har blivit mer koncernartade samt deras nätverksliknande
verksamhet. Lagen förtydligar definitionen av koncernledningen och ägarpolitiken och
ansvarsförhållandena.
Det nuvarande utvärderingsförfarandet i fråga om kommuner som har en speciellt svår
ekonomisk ställning är i kraft under åren 2017-2021 så att de nyckeltal som beskriver
tillräckligheten eller soliditeten i kommunens finansiering bestäms huvudsakligen på grundval av
de ekonomiska uppgifterna på koncernnivån, vilket ger en tillförlitligare bild av kommunens
ekonomi som helhet. Tidigare följde man med hur kommunerna klarar sig ur sin ekonomiska
situation mer omfattande på kommunmodernivå, i dag följer man med kommunmodern vad
gäller underskottet. Uppföljningen sker på koncernnivå och omfattar med andra ord även
kommunens dotterbolag och samkommunsandelar. Gränsvärdena för nyckeltalen räknas ut
årligen utgående från de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen tillhandahåller samt den
inkomstskattesats som kommunen fastställt. Om kriterierna för utvärderingsförfarandet
uppfylls, ska kommunen och staten tillsammans utreda kommunens möjligheter att garantera
sina invånare de tjänster som lagstiftningen kräver och vidta åtgärder för att trygga
förutsättningarna för tjänsterna.
Enligt kommunallagens 118 § kan utvärderingsförfarande inledas;
-om kommunen inte har täckt underskottet i kommunens balansräkning inom den tidsfrist som
anges i 110 § 3 mom. (fyra räkenskapsperioder)
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-om underskottet i kommunkoncernens senaste bokslut är minst 1 000 euro per invånare och i
det föregående bokslutet minst 500 euro per invånare
Dessutom kan ett utvärderingsförfarande inledas om de ekonomiska nyckeltal för kommunens
och kommunkoncernens ekonomi som beskriver tillräckligheten eller soliditeten i kommunens
finansiering två år i följd har uppfyllt följande fyra gränsvärden:
1) kommunkoncernens årsbidrag utan den höjning av statsandelen enligt prövning som beviljats
enligt 30 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) är negativt;
2) kommunens inkomstskattesats är minst 1,0 procentenheter högre än den vägda
genomsnittliga inkomstskattesatsen för alla kommuner (gränsvärdet beräknat enligt talet för år
2019 är 20,88 %);
3) lånebeloppet per invånare i kommunkoncernen överskrider det genomsnittliga lånebeloppet
för alla kommunkoncerner med minst 50 procent (gränsvärdet beräknat enligt bokslutstalet för
år 2018 är 9 810 €/invånare (nyckeltalet för Lappträsks kommunkoncern från bokslutet för
2018 är 6 648 €/invånare);
4) kommunkoncernens relativa skuldsättning är minst 50 procent (talet för Lappträsks
kommunkoncern år 2018 var 82,2 %)
Förnyade kriskommunskriterier:
Kriskommunskriterierna har förnyats i lag 1.3.2019. De nya gränsvärdena tillämpas första
gången år 2022 på grundval av nyckeltalen i boksluten för åren 2020 och 2021. Fram till dess
tillämpas det som stadgas i den 118 § kommunallagen som är i kraft när lagen träder i kraft.
Ett utvärderingsförande kan i fortsättningen inledas:

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

-om de ekonomiska nyckeltal för ekonomin som beskriver tillräckligheten eller soliditeten i
finansieringen två år i följd har uppfyllt alla följande gränsvärden
1) förhållandet mellan årsbidraget och avskrivningarna i kommunens koncernresultaträkning är
under 80 procent (i detta nu att koncernens årsbidrag är negativt);
2) kommunens inkomstskattesats är minst 2,0 procentenheter högre än den vägda
genomsnittliga inkomstskattesatsen för alla kommuner (i detta nu 1 procentenhet;
3) beloppet av lån och hyresansvar per invånare i kommunens koncernbokslut överskrider det
genomsnittliga beloppet av lån och hyresansvar i alla kommuners koncernbokslut med minst 50
procent (i detta nu endast koncernens lånebelopp i nyckeltalet);
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4) koncernbokslutets kalkylmässiga låneskötselbidrag är under 0,8 (nyckeltalet i detta nu: den
relativa skuldsättningen minst 50 %).
I reformen ansåg man också att det vore skäl för kommunen att identifiera situationer, där
kommunen är nära att uppfylla ett gränsvärde, så kallade gula ljus. Dessa mindre stränga
gränsvärden leder ännu inte till inledning av utvärderingsförfarande, men när gränsvärdena
uppfylls ska en kommun ägna särskild uppmärksamhet åt utvecklingen och analyseringen av sin
ekonomi.
-

koncernens samlade underskott minst 500 €/inv.
koncernens årsbidrag % av avskrivningarna under 100
inkomstskattesatsen är 1,5 %-enheter över genomsnittet
koncernens lån och ansvarsförbindelser 25 % över genomsnittet
koncernens kalkylmässiga låneskötselbidrag under 1,0

I Lappträsk är det förverkligande av de gula ljusen som utvärderats enligt den nu utarbetade
budgeten koncernens samlade underskott minst 500 €/invånare, koncernens årsbidrag % av
avskrivningarna är under 100 och koncernens kalkylmässiga låneskötselbidrag är under 1,0.
Inkomstskattesatsen borde inte stiga 1,5 %-enheter över genomsnittet och koncernens lån och
ansvarsförbindelser stiger inte inom överskådlig framtid över 25 % i jämförelse med
genomsnittet.

1.4 Koncernens bindande mål och resultatmål
Lappträsk-kommunkoncernens ekonomi ska vara i balans och på en sund basis under
planeringsperioden 2020 - 2022.
Det förutsätts högkvalitativ kundservice och lönsam verksamhet av kommunens aktiebolag och
samkommuner så att kommunerna är i stånd till att ordna sin verksamhet självständigt och på
en ekonomiskt sund basis.
I alla dotterbolag följs en koncernpolitik i enlighet med Lappträsk kommuns koncerndirektiv
och principerna i lagen om offentlig upphandling. Aktiebolagens styrelser ska med sina beslut
stöda ett uppnående av målen för Lappträsks kommuns kommunkoncern.
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2. KOMMUNALEKONOMINS UTVECKLING1, DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA
SITUATIONEN
Lokalförvaltningens finansiella situation uppvisade i fjol enligt nationalräkenskaperna ett underskott på
0,9 % i förhållande till bruttonationalprodukten. Lokalförvaltningens underskott fördjupas ytterligare
innevarande år. Utgifterna ökas förutom av ökningen av servicebehovet inom social- och hälsovården
bl.a. av de ökade satsningarna på utbildningen samt lönehöjningarna i den kommunala branschen och
det att konkurrenskraftsavtalets nedskärning av semesterpenningen upphör. Investeringsutgifterna
fortsätter också att öka, för byggandet av sjukhus och skolor fortsätter i livlig takt. Lokalförvaltningens
intäkter ökar klart långsammare än utgifterna.
Den åldrande befolkningen ökar lokalförvaltningens utgifter för social- och hälsovårdstjänsterna med
ca 1,2 procent per år. Den sjunkande nativiteten minskar åter kalkylmässigt behovet av
småbarnspedagogik- och utbildningstjänster. Sammanlagt uppskattas det att ökningen av
servicebehovet kommer att öka lokalförvaltningens konsumtionsutgifter med i genomsnitt 0,5 % om
året. Effekten av det minskade behovet av utbildning har dock mjukats upp en aning i
utvecklingsprognosen, för det utvärderas att omdimensioneringen av antalet daghem och skolor
kommer att realiseras långsammare än den matematiska uppskattningen. Lokalförvaltningens
konsumtionsutgifter ökas förutom av det ökade servicebehovet av regeringens beslutsbaserade åtgärder.
Statsminister Rinnes regering ökar och utvidgar kommunernas åligganden och skyldigheter genom att
allokera ansenliga tilläggssatsningar på social- och hälsovårdstjänsterna samt utbildningen. Centrala
åtgärder är bland annat förlängningen av läroplikten, ökningen av personaldimensioneringen inom
åldringsvården och en förbättrad tillgänglighet till bastjänster. Det har planerats att de permanenta
utgiftsökningarna i regeringsprogrammet ska genomföras med tonvikten på de första åren och det
bedöms att de kommer att öka lokalförvaltningens konsumtionsutgifter med ca 550 milj. euro på 2023
års nivå.
Regeringsprogrammets utgiftsökningar av engångskaraktär ökar utgifterna i den kommunala ekonomin
med i genomsnitt 200 miljoner åren 2020-2022. De med tanken på den kommunala ekonomin
ekonomiskt mest betydande satsningarna av engångskaraktär har inriktats på den grundläggande
utbildningens och småbarnspedagogikens kvalitets- och jämlikhetsprogram samt anställningen av lärare
och handledare inom yrkesutbildningen.
Tjänste- och arbetskollektivavtalen för den kommunala branschen är i kraft fram till utgången av mars
2020. En minskning av arbetslöshetsgraden till närheten till den strukturella arbetslöshetens nivå ökar
spänningen på arbetsmarknaden, vilket stärker lönehöjningstrycket och skapar arbetskraftsflaskhalsar i
ekonomin. Det antas att detta kommer att höja förtjänstutvecklingen inom ekonomin. Eftersom
personalutgifterna bildar den största utgiftsposten i lokalförvaltningen, är löneavgörandena av stor
betydelse för hur lokalförvaltningens ekonomi ska utvecklas.
Lokalförvaltningens investeringar förblir på en hög nivå under hela prognosperioden, för de
byggprojekt som pågår är fleråriga och investeringstrycket förblir ansenligt. Antalet bygglov som
beviljats för byggnader för social- och hälsovårdstjänster och för skolor ökar fortfarande och det kan
1

Källa: Finansministeriets publikation 2019:48 7.10.2019 - Hösten 2019 Ekonomisk översikt/lokalförvaltningen
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sålunda förväntas fler byggstarter. Å andra sidan kan det försvagade konjunkturläget och de dystra
utsikterna inom den kommunala hushållningen försena de slutliga investeringsbesluten.
Lokalförvaltningens finansiella situation förbättras år 2020 en aning i jämförelse med innevarande år,
men förbättringen är tillfällig och den förklaras bl.a. av tidstabellsfaktorer. Den snabbaste ökningen av i
synnerhet statsbidragen infaller under år 2020. Statsbidragen ökas av att de nedskärningar som ansluter
sig till konkurrenskraftsavtalet delvis faller bort, av att nedfrysningen av statsandelsindexet upphör och
skattekompensationerna ökar. Ändringen av statsbidragen innebär inte som helhet en stärkning av
lokalförvaltningen, utan en ansenlig del av ökningen av statsbidragen svarar antingen mot en minskning
av övriga intäkter eller ökade kostnader. Enligt lagen om statsandel för kommunal basservice är
statsandelen för nya eller mer omfattande åligganden 100 %. Dessutom anvisas enligt
regeringsprogrammet för åtgärder som ökar eller utvidgar kommunernas åligganden och förpliktelser
full statlig finansiering eller så avlägsnas i gengäld andra åligganden eller förpliktelser. Därför har
effekten av åtgärderna av statsminister Rinnes regering i detta skede bedömts som i det närmaste
neutrala. Fastän regeringens åtgärder ökar kommunernas utgifter, ökar de statsbidrag som ansluter sig
till dem nästan lika mycket.
Ökningen av skatteintäkterna accelereras även nästa år av en faktor av engångskaraktär, när det
förväntas att betalningen av skatteåterbäringar för löner för bisyssla kommer att minska. Åren 2021–
2023 upprätthålls ökningen av skatteintäkterna bl.a. av en ökning av förtjänstnivån. Utvecklingen vad
gäller lokalförvaltningens intäkter räcker inte till för att förbättra läget för lokalförvaltningens ekonomi,
för investeringarna förblir ansenliga och behovet av social- och hälsovårdstjänster fortsätter att öka på
grund av att befolkningens åldras. Lokalförvaltningens underskott fördjupas åren 2021- 2023. En
förstärkning av lokalförvaltningens ekonomi förutsätter åtgärder som ökar produktiviteten och
strukturella reformer samt egna anpassningsåtgärder i kommunerna och samkommunerna. Eftersom
möjligheterna till anpassning på utgiftssidan ofta redan har utnyttjats i de minsta kommunerna, riktas
det under de närmaste åren att ansenligt höjningstryck på kommunalskatteprocentandelarna.
Lokalförvaltningens skuld i relation till BNP minskade år 2017, men började på nytt öka år 2018.
Ökningen av skuldförhållandet accelererar innevarande år och fortsätter på grund av
lokalförvaltningens underskott och den retarderande ekonomiska utvecklingen i snabb takt under hela
prognosperioden.

17

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 2018 års bokslutsuppgifter och budgeten för år 2019. I
budgetuppgifterna har beaktats den ursprungliga budgeten jämte tilläggsbudget. Mehiläinen
Lapinjärvi Oy inledde sin verksamhet 1.9.2019. En del av tjänsterna börjar 1.9.2020 produceras av
det nya bolaget. Tidtabellen för när Tallmogårdens tjänster övergår är ännu inte klar, varför man i
budgeten har uppskattat att funktionerna övergår från och med 1.11.2020. Detta bör observeras när
man jämför talen.
Vatten- och avloppsverket behandlas i bokslutet som en balansenhet som är avskild från
bokföringen. I budgeten behandlas det såsom de övriga resultatenheterna och ingår i tekniska
väsendets resultatområde.
I anslagstabellen framläggs som informativa uppgifter resultatområdets intäkter och utgifter
kontogruppsvis samt driftsmarginalen.

3.1.1 Resultatområdesnivå

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

3.1.2 Resultatenhetsnivån

Nämnderna fördelar med dispositionsplaner de resultatområdesanslag som beviljats av fullmäktige
och de beräknade inkomsterna till resultatenhetsnivån.

3.1.3 Investeringar

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

Koncernförvaltning
Centralförvaltning

Grundtrygghetssektionen Välfärdsdirektören

Grundtrygghetstjänster

Bildningsnämnden

Direktör för
bildningsväsendet

Bildningstjänster

Tekniska nämnden

Tekniska direktören

Tekniska tjänster

3.1.6 Målsättningar för verksamheten

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

3.2

Grunderna för beräkningen av ekonomiplanen

3.2.1

Allmänt om budgeten för år 2020

Kommunstyrelsen angav på sitt sammanträde 26.8.2019 § 100 budgetdirektiv för år 2020 och ramar
för förvaltningarna. Vid uppgörandet av ramen utgick man från budgeten för år 2019 och från
bokslutet för år 2018.
Förvaltningarna skulle ta som utgångspunkt för bedömningen av utgifterna i driftshushållningen att
budgetförslaget är realistiskt och eventuella ökningar av kostnaderna skulle motiveras. En
utgiftsökning var motiverad om det är möjligt att genom den nå besparingar eller extra intäkter på
längre sikt eller om den anslöt sig till en ändring i de lagstadgade åliggandena eller en känd ökning
av användningen. I ramskedet beaktades en höjning på 0,5 % i driftskostnaderna och särskild
uppmärksamhet skulle ägnas lönekostnaderna samt i inköpen av kundtjänster skulle man beakta
budgetförslag från andra håll, t.ex. HNS och samarbetsområdet med Lovisa.
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Inom inkomsterna skulle förvaltningarna justera alla poster och i mån av möjlighet utföra
indexhöjningar av taxor, avgifter och hyror samt nivåförhöjningar så att de avgifter och hyror som
kommunen tar ut fastställs så att de motsvarar kostnaderna.
Dessutom skulle också alla projekt utvärderas liksom även deras effekter på driftsintäkterna och
driftskostnaderna. Man skulle aktivt ansöka om projektfinansiering för de utvecklingsobjekt som
man bedömer vara väsentliga med tanke på verksamheten, främjar ett förverkligande av strategin
och som kan hjälpa kommunen i en svår ekonomisk situation.
Till utgångspunkt för investeringsprogrammet togs de investeringar som godkänts i den föregående
ekonomiplanen, investeringsplanen skulle dock justeras och omprioriteras så att den årliga
investeringsnivån är lika hög som de årliga avskrivningarna samt att lånestocken förblir högst på
landets medelnivå mätt per invånare. Medeltalet för hela landet i nyckeltalet lånestock/invånare var
i bokslutet för år 2018 3 048 euro. Enligt raminstruktionen genomförs bara nödvändiga
investeringar. Under planeringsperioden skulle också avskrivningsnivån vara realistisk och
årsbidraget skulle täcka avskrivningarna, detta förverkligas i ekonomiplanen.
Ramen har följts så långt som möjligt. Den buffert på 200 000 euro som kommunstyrelsen
förutsätter har uppnåtts med en skattehöjning. Det på grund av bytet av landets regering sena
statliga budgetförslaget och de ökade åligganden för kommunerna detta medförde orsakade
utmaningar för uppgörandet av budgeten. Man kunde inte känna till alla dessa ännu i ramskedet.
Förvaltningarna har beräknat utgifterna i driftshållningen och vidtagit erforderliga åtgärder för att
man ska hålla sig inom de tal som ramen anger. På intäktssidan har man justerat taxor och avgifter
och utfört indexförhöjningar samt nivåförhöjningar. I fråga om projekten har man strävat till att
bedöma effekterna på driftsintäkterna samt driftskostnaderna. Allmänt taget kan man konstatera att
projektfinansieringarna även i fortsättningen är viktiga vid produktionen och utvecklingen av
basservicen. Den nuvarande regeringen delar under denna regeringsperiod ut statsbidrag för
hundratals miljoner i synnerhet via olika projekt. Till all lycka har Lappträsk bra kompetens vad
gäller projekt och är känd som en bra projektgenomförare.
I investeringsplanen ingår en utvidgning av Kirkonkylän koulu och skolans kök. Detta är den
största orsaken varför investeringarna överstiger de årliga avskrivningarna. Lånestocken överstiger
medeltalet för hela landet om planerna förverkligas, kalkylen utvisar att lånestocken/invånare i
Lappträsk år 2020 skulle vara ca 300 euro större än medeltalet.
Dessutom har man i investeringsplanen berett sig för en annan stor investering, dvs. en förnyelse av
avloppsreningsverket i Kapellby.

3.2.2 Skatteintäkter

I budgetens punkt för skatteintäkter har antecknats 9,120 milj. euro. I inkomstskattesatsen finns det
en höjning på 0,5 %-enheter, fastighetsskattesatserna har hållits på 2019 års nivå. Skatteintäkterna
baserar sig på den skatteprognosram som utarbetats av Kommunförbundet och kommunens egna
beräkningar.
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3.2.3 Statsandelar

I budgetens punkt för statsandelar har antecknats 7,403 milj. euro. Ökningen från år 2019 är ca 4
%, Kommunförbundets prognos är 5,5 %. I budgeteringen av statsandelarna har man varit
försiktigare än prognosen, eftersom ökningen i allmänhet har varit ansenligt moderatare än
prognosen.
3.2.4 Driftsintäkter

Ökningen av driftsintäkterna är 3,4 % i jämförelse med budgeten för år 2019. Försäljningsvinsterna
av bestående aktiva har i budgeten uppskattats till 10 000 euro.

3.2.5 Driftskostnader

Ändringen av driftskostnaderna i jämförelse med budgeten för år 2019 är + 2,7 %. I driftsutgifterna
ingår utgifter för hemkommunsersättningar ca 945 000 euro, talet är ca 78 000 euro mindre än i
budgeten för år 2019.

3.2.6 Avskrivningar

Beräknade avskrivningar för åren 2020-2022:
Avskrivningar

BS 2018

BU 2019

BU 2020

EP 2021

EP 2022

Kommunen
(utesl. Vtj.v.)
Vattentjänstverket

-440 600

-437 705

-452 300

-500 000

-600 000

-139 769

-148 295

-150 600

-150 000

-150 000

Totalt

-580 369

-586 000

-602 900

-650 000

-750 000

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.
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I kommunens balansräkning finns ett kumulativt överskott om cirka 817 000 euro från tidigare år.
Som det ser ut nu kommer bokslutet för år 2019 inte att visa ett överskott. Under
planeringsperioden 2020-2022 räcker årsbidraget till för att täcka avskrivningarna och resultatet
utvisar ett överskott. På koncernnivå är det samlade underskottet 2,17 milj. euro enligt bokslutet
för 2018.
Ekonomiplanen för år 2020 uppvisar ett överskott på ca 277 000 euro. Budgeten har i enlighet
med kommunstyrelsens instruktioner utarbetats så att det ska visa ett överskott på åtminstone
200 000 euro. Budgeten innehåller en skatteökning på 0,5 %-enheter, vilket förklarar ca 180 000
euro av resultatet. Under ekonomiplanåren 2021-2022 utvisar resultatet också ett överskott. Ett
resultat som visar överskott är viktigt för att man ska få kommunkoncernens underskott att
minska.
Beträffande den riksomfattande reformen av social- och hälsovårdsväsendet finns det ännu inga
klara riktlinjer. I fråga om Nyland har det utlovats en separatlösning och under denna höst blir det
klart vad den innebär i praktiken. I varje fall kommer det sannolikt ännu att ta år innan det sker
ändringar i det att kommunerna fungerar som arrangörer av social- och hälsovårdstjänsterna.
Social- och hälsovårdsreformen har inte beaktats för planeringsåren.
Lappträsk kommuns och Mehiläinens gemensamma företag Mehiläinen Lapinjärvi Oy inledde sin
verksamhet 1.9.2019. En del av verksamheterna överfördes på bolaget, men den service som
produceras på Tallmogården överförs först när utvidgningen av Onni hemmet har blivit klar. I
servicekostnaderna har denna ändring uppskattats så att ändringen sker tidigast 1.11.2020. Det är
först praktiken som utvisar hur kostnaderna i verkligheten kommer att utformas i jämförelse med
tidigare.
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3.3

Resultaträkning och finansieringsanalys

LAPPTRÄSK

RESULTATKALKYL BUDGETEN 2020

BS 2018

BU+ÄNDRIN
G 2019

BU 2020

Skillnad
%

VERKSAMHETSINTÄKTER
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER

803 157

698 047

781 215

11,9

INTÄKTER FÖR AVGIFTER

650 218

597 500

626 600

4,9

UNDERSTÖD OCH BIDRAG

395 526

334 611

381 516

14,0

1 085 072

1 141 493

1 076 518

-5,7

2 933 973

2 771 651

2 865 849

3,4

6 895

0

0

-4 971 701

-4 750 809

-4 698 402

-1,1

LÖNER OCH ARVODEN

-3 813 106

-3 625 054

-3 577 375

-1,3

PERSONALBIKOSTNADER

-1 158 595

-1 125 755

-1 121 027

-0,4

-1 030 177

-994 818

-980 859

-1,4

-128 418

-130 937

-140 168

7,0

-11 586 698

-11 692 965

-12 244 944

4,7

-1 171 348

-963 253

-979 872

1,7

-654 674

-653 750

-648 666

-0,8

-653 232

-698 783

-697 591

-0,2

VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT

-19 037 653

-18 759 560

-19 269 475

2,7

VERKSAMHETSBIDRAG

-16 096 786

-15 987 909

-16 403 626

2,6

SKATTEINTÄKTER

8 455 640

8 782 000

9 120 000

3,8

STATSANDELAR

6 822 433

7 016 000

7 403 000

5,5

2 200

0

0

ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER

840 519

834 000

834 300

0,0

RÄNTEUTGIFTER

-33 524

-61 200

-70 000

14,4

ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK
VERKSAMHETSKOSTNADER
PERSONALKOSTNADER

PENSIONSAVGIFTER
ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER
KÖP AV TJÄNSTER
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH
VAROR
UNDERSTÖD OCH BIDRAG
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER

FINANSIERINGSINTÄKTER- OCH UTGIFTER
RÄNTEINTÄKTER

-6 665

-5 000

-4 000

-20,0

FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER
TOTALT

ÖVRIGA FINANSIELLA UTGIFTER

802 529

767 800

760 300

-1,0

ÅRSBIDRAG

-16 184

577 891

879 674

52,2

AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN

-580 369

-586 000

-602 900

2,9

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

-596 553

-8 109

276 774

****

RÄKENSKAPSPERIODENS
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

-596 553

-8 109

276 774

****

AVRKSIVNINGAR OCH VÄRDESÄNKNINGAR
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LAPPTRÄSK
FINANSIERINGSKALKYL BUDGETEN 2020
BS 2018 BU+ÄNDRING
2019

BU 2020

EP 2021

EP 2022

962 670

VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE
ÅRSBIDRAG

-16 184

577 891

879 674

868 080

INKOMSTFINANSIERINGENS KORRIGERINGSPOSTER

-41 255

-100 000

-10 000

-10 000

-10 000

-57 439

477 891

869 674

858 080

952 670

-910 131

-909 000

-1 120 000

-2 377 000

-2 527 000

0

30 000

0

0

0

INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE
INVESTERINGSUTGIFTER
INVESTERINGSUTGIFTERNAS FINANSIERINGSANDELAR
INTÄKTER FÖR ÖVERLÅTELSE AV BESTÅENDE AKTIVA

VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE

51 200

100 000

10 000

10 000

10 000

-858 931

-779 000

-1 110 000

-2 367 000

-2 517 000

-916 370

-301 109

-240 326

-1 508 920

-1 564 330

-9 200

0

0

0

0

-9 200

0

0

0

0

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE
FÖRÄNDRING I UTLÅNING
ÖKNING I UTLÅNING

ÄNDRINGAR I LÅNEBESTÅNDET
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN

1 000 000

1 000 000

0

1 500 000

1 500 000

MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN

-336 537

-402 000

-402 000

-402 000

-552 000

ÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN

-400 000

0

0

0

0

263 463

598 000

-402 000

1 098 000

948 000

31 179

0

0

0

0

-290 412

0

0

0

0

516 241

0

0

0

0

257 008

0

0

0

0

511 271

598 000

-402 000

1 098 000

948 000

-405 099

296 891

-642 326

-410 920

-616 330

ÖVRIGA ÄNDRINGAR I BETALNINGSBEREDSKAPEN
FÖRÄNDRINGAR I FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT
KAPITAL
ÄNDRINGAR AV FORDRINGAR
ÄNDRING AV RÄNTEFRIA SKULDER

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE

ÄNDRINGAR I KASSAMEDEL
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Resultaträkning för hela budgetperioden € / externa
BS 2018

BU 2019

BU 2020

EP 2021

EP 2022

21,00 %

21,00 %

21,00 %

+förändring
INKOMSTSKATTESATS

20,50 %

20,50 %

Verksamhetsintäkter

4 418 931

4 502 344

2 865 849

2 873 853

2 865 221

Verksamhetskostnader

6 895
-20 522
611

-20 490 253

-19 269 475

-19 355 773

-19 452 551

Verksamhetsbidrag

-16 096
786

-15 987 909

-16 403 626

-16 481 920

-16 587 330

Skatteintäkter

8 455 640

8 782 000

9 120 000

9 400 000

9 600 000

Statsandelar

6 822 433

7 016 000

7 403 000

7 200 000

7 200 000

Finansiella intäkter och utgifter

802 529

767 800

760 300

750 000

750 000

Årsbidrag

-16 184

577 891

879 674

868 080

962 670

-580 369

-586 000

-602 900

-650 000

-750 000

-596 553

-8 109

276 774

218 080

212 670

Tillverkning för eget bruk

Avskrivningar och värdesänkningar
Extraordinära poster
Räkenskapsperiodens resultat

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

BS 2018

BU 2019
+förändring

BU 2020

EP 2021

EP 2022

Verksamhetsinkomster/verksamhetsutgifter %

22

22

15

15

15

Årsbidrag/Avskrivningar %

-3

99

146

134

128

Årsbidrag €/invånare

-6

219

338

337

377

816 732

840 623

1 117 397

1 335 477

1 548 147

-2 172 988

-2 400 988

-2 284 214

-2 096 134

-1 913 464

2 665

2 633

2 606

2 579

2 556

Upplupet överskott i kommunens balans
Upplupet underskott i kommunkoncernens balans

Invånarantal (Statistikcentralens prognos 2019-2022)

FINANSIERINGSKALKYLENS NYCKELTAL

BS 2018

Låneskötselbidrag
Lån €/invånare, kommun
Lån €/invånare, kommunkoncern

0,0
2 724
6 648

Lån Nyland €/inv. kommunnivå år 2018 Statistikcentralen
Lån hela landet €/inv. kommunnivå år 2018 Statistikcentralen

2 638
3 039

Lån Nyland €/inv. koncern år 2018 Statistikcentralen

7 893

Lån hela landet €/inv. koncern år 2018 Statistikcentralen

6 540

BU
2019
+förändring
1,4
2 953

BU 2020
2,0
2 803

EP 2021
2,0
3 220

EP 2022
1,6
3 583
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3.4

Tabell över bindande poster gentemot fullmäktige

SAMMNFATTNING AV ANSLAG I BUDGETEN OCH BERÄKNADE INKOMSTER ÅR 2020
BINDANDE
EXTERNA
POSTER*
ANSLAG

BERÄKNADE
INKOMSTER

DRIFTSEKONOMIDELEN
Koncernförvaltning och Centralförvaltning

N

-1 756 136

363 127

Grundtrygghetstjänster

N

-9 984 111

538 835

Bildningstjänster

N

-4 485 818

349 924

Tekniska tjänster

N

-3 043 410

1 596 880

RESULTATRÄKNINGSDEL
Skatteintäkter

N

Statsandelar

N

Finansiella intäkter och utgifter

N

Extraordinära poster

N

9 120 000
7 403 000
-74 000

834 300

INVESTERINGSDELEN
Objektrelaterad, över 10 000 eur

B

-1 120 000

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

Ändring av kortfristiga lån

N

Ändringar i eget kapital

-402 000

B

Inverkan på betalningsberedskapen
BUDGET TOTALT

642 326
-20 865 475

20 865 475

* N = Bindande nettoanslag/-beräknad intäkt gentemot fullmäktige
B = Bindande bruttoanslag/-beräknad intäkt gentemot fullmäktige
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3.5

Anslagstabell

ÖVERSIKT AV VERKSAMHETSGRENARNAS ANSLAG OCH
UPPSKATTADE INTÄKTER
Bokslut 2018
Budget 2019
KONCERNFÖRVALTNING
Intäkter
Utgifter
Verksamhetsbidrag

Budget 2020

425 765
-1 821 116
-1 395 351

412 264
-1 777 745
-1 365 481

363 127
-1 756 136
-1 393 009

Interna inkomster
Interna utgifter
Avskrivningar odh värdesänkningar

356 224
-94 728
-21 957

330 326
-106 659
-22 850

357 661
-101 556
-24 100

GRUNDTRYGGHETSTJÄNSTER
Intäkter
Utgifter
Verksamhetsbidrag

619 701
-9 922 422
-9 302 721

533 500
-9 701 603
-9 168 103

538 835
-9 984 111
-9 445 276

Interna inkomster
Interna utgifter
Avskrivningar odh värdesänkningar

0
-360 588
-31 822

0
-410 807
-31 711

0
-380 340
-27 800

348 074
-4 154 191
-3 806 117

285 004
-4 307 797
-4 022 793

367 007
-4 485 818
-4 118 811

0
-808 273
-198 278

0
-913 390
-199 599

0
-899 241
-210 900

1 540 433
6 895
-3 139 926
-1 592 598

1 540 883

1 596 880

-2 972 415
-1 431 532

-3 043 410
-1 446 530

1 128 734
-221 370
-328 312

1 360 750
-260 220
-331 840

1 271 555
-248 079
-340 100

2 933 973
6 895
-19 037 655
-16 096 786

2 771 651

2 865 849

-18 759 560
-15 987 909

-19 269 475
-16 403 626

1 484 958
-1 484 958
-580 369

1 691 076
-1 691 076
-586 000

1 629 216
-1 629 216
-602 900

BILDNINGSTJÄNSTER
Intäkter
Utgifter
Verksamhetsbidrag
Interna inkomster
Interna utgifter
Avskrivningar odh värdesänkningar
TEKNISKA TJÄNSTER
Intäkter
Utgifter
Verksamhetsbidrag
Interna inkomster
Interna utgifter
Avskrivningar odh värdesänkningar
Intäkter
TOTALT
Intäkter
Utgifter
Verksamhetsbidrag
Interna inkomster
Interna utgifter
Avskrivningar odh värdesänkningar
Intäkter
=bindande anslag gentemot
fullmäktige
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3.6

Kommunens organisation
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3.7

Lappträsk kommunkoncern

LAPPTRÄSK KOMMUNKONCERN

LAPPTRÄSK KOMMUN

DOTTERSAMFUND

SAMKOMMUNER SOM TAS MED I
KONCERNBOKSLUTET

Fastighets Ab Labyrinten
100%

Eteva kuntayhtymä
0,97 %

Fastighets Ab Lilleput
100%

Helsingfors och Nylands
sjukvårdsdistrikt
0,22 %

Fastighets Ab Porlammin
Taitotalo
100%

Kårkulla samkommun
0,11 %

Lappträsk Värme Ab
100%

Samkommunen för yrkesutbildning
i Östra Nyland
3,09 %
Nylands förbund
0,19 %
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4. DRIFTSEKONOMI
4.1 KONCERNFÖRVALTNING

KONCERNFÖRVALTNING

Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare:
Kommundirektören
(centralförvaltningen)

(koncernförvaltningen,

förvaltningsdirektören

Uppgiftsområden och resultatenheter
Koncernförvaltning (näringstjänster, landsbygdstjänster, byggnads- och
miljötjänster)
Centralförvaltning (centralförvaltningstjänster, ekonomiförvaltning, ITförvaltning, 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
BS 2018

BU 2019

BU 2020

EP 2021

EP 2022

Intäkter

425 765

412 264

363 127

326 358

329 622

Utgifter

- 1 821 115

- 1 777 745

- 1 756 136

- 1 754 867

- 1 763 641

Verksamhetsbidrag

- 1 395 351

- 1 365 481

- 1 393 009

- 1 428 509

- 1 434 019
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Verksamhetsmiljön och förändringarna i den
På grundval av 2017 års kommunallag stärktes koncerntänkandet i kommunerna. Detta ökar behovet av
koncernkontroll. Kriskommunskriterierna håller på att förnyas. De nya gränsvärdena tillämpas första
gången år 2022 på grundval av nyckeltalen i boksluten för åren 2020 och 2021.
Reformen av social- och hälsovårdstjänsterna kommer fortsättningsvis att sysselsätta kommunerna även
under de kommande åren.
Kommunstrategin Lappträsk en människoorienterad kommun har utarbetats fram till år 2020. År 2020
bör man antingen uppdatera strategin eller besluta att fortsätta den fram till följande fullmäktigeperiod
så att följande fullmäktige godkänner den nya kommunstrategin.
Förändringar i servicenätet och serviceproduktionen
Från och med 1.6.2019 har löneräkningstjänsterna utkontrakterats till Sarastia Oy. Det blev fortfarande
kvar en deltidsanställd anställningsförhållandesekreterare i kommunen.
Med Lovisa stad preciserades avtalet om byggnadstillsyn och miljöskydd i början av år 2019 så att
kostnaderna fördelas mer utgående från utnyttjandet från och med år 2020, detta ökar för Lappträsks del
kostnaderna för miljöskyddet.
Hemsidorna överfördes till en ny plattform hösten 2019. Innehållet behöver ännu utvecklas.
Det gemensamma företaget för socialtjänster Mehiläinen Lapinjärvi har en minskande inverkan på
centralförvaltningens tjänster. Å andra sidan är man även med i styrgruppen.
I kommunen verkade våren 2019 en deltidsanställd näringsutvecklare. I årets budget har ett motsvarande
anslag inte intagits, utan man har reserverat bara 1-2 dagar / vecka i lönekostnader.
Verksamhet och anslag per resultatområde
Näringsverksamhet och marknadsföring
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. Det viktigaste åliggandet år 2020 är att satsa på att klarlägga
tomtöverlåtelseprocessen allt från marknadsföring och försäljning fram till byggande, så att det blir så
lätt som möjligt att genomföra byggnation i Lappträsk. Vidare bör man i näringsväsendet lyfta fram
Lappträsks styrkor, av vilka en är ett ekosystem med cirkulär bioekonomi, vars utveckling inleddes
inom projektet Resurssmarta Lappträsk år 2018. Det ryms fler företag med i ekosystemet.
I budgeten har det reserverats 60 605 euro för näringsväsendet. Löneanslaget för en näringsutvecklare
har minskats till 1-2 dagar/vecka. Vid behov kan man särskilt besluta köpa tjänster av det regionala
utvecklingsbolaget Posintra, om företag i Lappträsk har behov av dem, detta är dock inte längre
nödvändigt exempelvis för att få startfinansiering.
I marknadsföringen verkar det en deltidsanställd (3 dagar/vecka) kommunikationsassistent år 2019.
Satsningen var uppenbart nödvändig och löneanslag har reserverats i budgeten för år 2020 för ett
ordinarie uppdrag på deltid på motsvarande nivå. Till kommunikationsassistentens uppgifter hör
förutom att uppdatera sociala medier och annan informationsverksamhet förvaltningen av
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inkluderingskanalen Lapp´s App och att ordna evenemang. Kommunen har de senaste åren satsat i
synnerhet på evenemang som ordnas tillsammans med organisationer. Lappträsk Parkfest och
Utsiktsplats-mässan är goda exempel på lyckade evenemang som ordnas i gemenskap. Året 2020 är
skottår. I Lappträsk har det alltsedan 1990-talet ordnats ett Frierievenemang, som det är meningen att
ordna även i februari 2020.
I augusti är det skäl att hålla ett Människoorienterad kommun -seminarium eller motsvarande
evenemang, där man rapporterar omfattande vad som har åstadkommits under strategin och hur den
människoorienterade kommunen har utvecklats när man uppnår strategins sista år.
Ihku- och Goby-bidrag för goda idéer, välfärd och främjande av hälsa
De ”ihku-bidrag” som varit i bruk sedan år 2017 har visat sig vara ett bra sätt att främja aktivitet i
samhället. Kommunen beviljar finansiering för goda idéer. Ihku-bidrag kan tilldelas enskilda personer,
föreningar eller företag för goda idéer för det gemensamma bästa i Lappträsk, är öppna för alla för
avgiftsfria. För ansökningar om bidrag finns det en enkel blankett och inkomna ansökningar behandlas
av ledningsgruppen varje vecka.
År 2019 inleddes också bidraget Goda Byar, som fungerar på plattformen mesenaatti.me. Med bidraget
förverkligar man den människoorienterade kommunens strategiska mål ”byarna som främjare av hälsan”.
Målet är att stödja projekt som genomförs i byar för att främja invånarnas hälsa och välbefinnande. Match
funding har ännu inte kommit i gång i Lappträsk, så kommunen får ännu år 2020 använda plattformen
gratis. Föreningarna ges handledning för bruket av match funding. Finansieringen fungerar så att
kommunen förbinder sig att bidra till byarnas projekt med samma summa som byn själv har samlat in
med sin egen finansiering. Om en by alltså samlar in 150 euro till ett projekt för att främja hälsan och
välbefinnandet, bidrar kommunen också med 150 euro. Det maximala beloppet för Bra byar-bidraget är
500 euro per projekt. Goda Byar-bidrag kan tilldelas enskilda personer, föreningar eller företag, men det
måste användas för öppen och avgiftsfri verksamhet som främjar hälsan och välbefinnandet.
Kommunen sponsrar också kommuninvånare i marknadsföringssyfte. Totalt har det för år 2020
reserverats 6600 euro för bidrag och sponsring.
Sysselsättning
Sommarjobb
I budgeten har anslag reserverats för anställning av alla som är födda 2004. Tanken är att kommunen
ska erbjuda sommarjobb till alla unga i en åldersklass (4 veckor/870 euro). I kommunen finns det nu 42
unga som är födda 2004. 31 500 euro har reserverats för sommarjobben.
Dessutom utdelas det fortfarande sommarjobbssedlar (à 170 euro) till företag som ger unga
sommarjobb.
Sysselsättning med lönesubvention
Sysselsättning med lönesubvention är ett viktigt stöd för produktionen av kommunala bastjänster.
Genom att sysselsätta långtidsarbetslösa kan man lappa ihop små personalresurser och få mer
kompetens till kommunen. Samtidigt kan man erbjuda arbete åt långtidsarbetslösa och hjälpa dem att få
fortsatt anställning. Samtidigt kan man minska kostnaderna för arbetsmarknadsstödet. Det har
reserverats lönesubvention för 6 personer på hela kommunens nivå.
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Taitopaikka-verksamheten
I budgeten har det för Taitopaikka-verksamheten reserverats ett anslag, som i huvudsak består av
Taitotalo-husets hyra och personal. I budgeten har man i likhet med år 2019 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.
Kommunandelen av arbetsmarknadsstödet
Kommunerna finansierar en del av det arbetsmarknadsstöd som betalas på grundval av arbetslöshet.
Kommunen betalar av arbetsmarknadsstödet en desto större andel, ju längre en person har varit
arbetslös.
Kostnaderna för tjänster som stödjer sysselsättningen 2020:

376 372 €

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 enligt
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 2020:

82 430 €

Landsbygdsförvaltning
Landsbygdstjänsterna för Lappträsk och hela östra Nyland har fr.o.m. början av 2013 lagstadgat skötts
av samarbetsområdet där Lovisa stad fungerar som värdkommun. Landsbygdsväsendet betjänar i alla
frågor i anknytning till landsbygdsförvaltningen och stödsystemen samt sköter även avbytartjänsterna i
Lappträsk kommun.
Kostnaderna för landsbygdsförvaltningen år 2020:

50 900 €
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Centralförvaltningstjänster
Kommunen har sedan 2013 köpt ekonomiförvaltningstjänster av Sarastia Oy. Från och med juni 2019
producerar Sarastia Oy även löneförvaltningstjänster åt kommunen. Fastän samarbetet med Sarastia Oy
har förlöpt väl, kräver verksamheten fortsättningsvis aktiv tillsyn av kommunen och grepp av köparen
samt analysering och jämförelse av olika slags verksamhetsmöjligheter.
Aktivenheterna i kommunens datanät samt konkurrensutsättningarna av internetbandet hösten 2019
leder till ansenliga kostnadsbesparingar i fråga om dessa från och med början av år 2020.
Kommunen har också anmält sig till Sarastia Oy:s konkurrensutsättning av teleoperatörtjänsterna, som
förväntas sänka de nuvarande teleoperatörkostnaderna.
Personalförvaltning, välbefinnande i arbetet och utveckling av personalen
I fråga om personalen fortsätts utbildningen av s.k. ihku-agenter. Dessutom satsar man fortsättningsvis
på förmannaeftermiddagar och riktade utbildningar enligt behov. År 2019 var ett tyngdpunktsår för
utbildningen, varför det 2020 hålls mindre gemensamma utbildningar än år 2019. De övriga
utbildningsanslagen har i budgeten fördelats på verksamhetsområdena för att möjligheterna att påverka
deltagandet i utbildningarna ska förbättras inom verksamhetsområdena.
I kommunen togs systemet för utvärdering av arbetsuppgifternas svårighetsgrad (TVA) i bruk år 2019.
År 2020 är det avsikten att systemet ska utvidgas till att omfatta även personal som lyder under UKTA.
Åt personalen utdelas Virike-sedlar till ett värde av 75 euro. Genom att stödja motion och kultur
uppmuntras personalen till mångsidiga intressen. När arbetstagaren själv får välja vad han eller hon ska
utöva och var, ökar motivationen att sköta om den egna konditionen.
Projekt
ESF-projektet Rum för välfärd upphör i slutet av oktober 2020. I projektet förbättrar man ställningen
för de missgynnade i samhället och konceptualiserar verksamhetsmodellen Bibliotekets övre våning som
en plats för välbefinnande i Traditionstalkots tecken. Projektet intensifierar samarbetet med Taitopaikka.
Totalbudgeten för projekten är 274 359 euro och kommunens självfinansieringsandel år 2020 21 229
euro, vari ingår de kostnader som övervältras på projektet. Projektet utvecklar strategins mål i syfte att
öka delaktigheten och människoorienteringen samt använda uppsökande verksamhet. Målet är att få
fortsatt finansiering för projektet. Målet för fortsättningsprojektet skulle vara att utveckla
näringsverksamheten.
Projektet Livskraft från biogas är ett av NTM-centralen i Nyland finansierat företagsgruppsprojekt, i
vilket man utreder byggandet av biogasanläggning/ar i Lappträsk. Tiden för genomförandet av projektet
är 1.8.2019 – 31.12.2021. Helhetsbudgeten är 133 754 euro och därav är kommunens
självfinansieringsandel under hela projekttiden 5 000 euro. Projektet stöder strategins mål om att
utvecklas till en biogaskommun och att utgöra ett stöd för företagarna i vardagen.
Projektet Resurssmart med människoorienterade metoder är ett ERUF-projekt, vars finansiering
kommer via Nylands förbund. Lappträsk är huvudansvarig för projektet. De övriga ansvariga är Aaltouniversitetet och Laurea yrkeshögskola. I projektet utvecklar man åt företagen produkter och tjänster
som främjar kretsloppsekonomin och är koldioxidsnåla samt en ny slags modell för gruppbyggande i
Husulabacken. Projektet ska genomföras under tiden 1.9.2019 – 31.12.2021. Totalbudgeten för projektet
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under hela projekttiden är 513 641 euro och kommunens självfinansieringsandel 61 065 euro under hela
projekttiden innefattande arbetstidsöverföringar och kostnader som pådyvlas projektet. Projektet
förverkligar målet i kommunens strategi att utveckla sig till en människoorienterad kommun och
bioekonomikommun samt erbjuda nya slags alternativ att bo.
Dessutom letar man aktivt efter finansiering för verkställigheten av planen på en minnesvänlig tätort
och för utvecklingen minnesvänlig konst i anslutning till strategins mål att utvecklas till en minnesvänlig
kommun. Likaså fortsätter man att leta efter projektfinansiering för att utveckla mätare för en
människoorienterad kommun samt för att göra hinderfria hemsidor i syfte att stöda handlingsmönstren
för och utvecklandet av en människoorienterad kommun.
Viktig statistik och prognoser om verksamheten

Invånarantal
Sålda tomter
Netto-antal
företag
Lappträsk synligt
i tryckt media

BS2017

BS2018

2019 prognos

2020 målsättning

2706
1
285

2665
0
289

2633
1
304

2650
3
310

1979 (tot. både i
tryckt media och i
sociala medier)

1167

1350

1500

4162

4850

5000

7,7

9,0

alle 9

BU 2019

BU 2020

EP 2021

EP 2022

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

5,7
1,5

5,7
1,5

9,7

9,7

5,7
1,5 om förblir
kommunens
verksamhet
9,7

5,7
1,5 om förblir
kommunens
verksamhet
9,7

Lappträsk synligt
i sociala medier
Arbetslöshets10,0
grad, %

Personalplan 2020 - 2022
Ordinarie personal

Koncernförvaltning
Förvaltningstjänster
Kontorstjänster
Tjänster som
stöder
sysselsättningen
Branschen totalt
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Projektpersonal samt övriga tillfälligt anställda (projekt som man är medveten om)
BU 2019
Näringsväsendet 1,2
och
marknadsföring
Välmående
2
utrymmen
Resurssmart med
människoorienterade
metoder
Livskraft från
biogas
Branschen totalt 3,2

BU 2020

EP 2021

EP 2022

0,8

1,2

1,2

2 (10 kk)
1,1

1,1

0,4

0,4

4,3

2,7

1,2
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RESULTATKALKYL FÖR BUDGETEN 2020
RESULTATKALKYL FÖR BUDGETEN 2020

10 LEDANDE AV KOMMUNEN
ANSLAG

BS 2018 BS+ÄNDRING
2019

BU 2020 Skillnad%

VERKSAMHESINTÄKTER
FÖRSÄLJNINGSVINST

76 868

42 600

31 450

-26,2

INTÄKTER FRÅN AVGIFTER

1 943

0

1 000

UNDERSTÖD OCH BIDRAG

290 359

262 864

277 591

5,6

56 595

106 800

53 086

-50,3

425 765

412 264

363 127

-11,9

-912 101

-809 543

-858 585

6,1

LÖNER OCH ARVODEN

-719 279

-635 311

-673 548

6,0

PERSONALBIKOSTNADER

-192 821

-174 232

-185 037

6,2

PENSIONSAVGIFTER

-170 367

-153 410

-159 610

4,0

-22 455

-20 822

-25 427

22,1

-569 745

ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER

VERKSAMHETSINTÄKTER

VERKSAMHETSUTGIFTER
PERSONALKOSTNADER

ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER
KÖP AV TJÄNSTER

-657 192

-600 299

-8,7

MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH
VAROR
BIDRAG

-41 278

-20 644

-19 121

-7,4

-254 152

-230 600

-222 600

-3,5

ÖVRIGA VERKSAMHETSUTGIFTER

-43 840

-59 766

-55 531

-7,1

VERKSAMHETSUTGIFTER

-1 821 115

-1 777 745

-1 756 136

-1,2

VERKSAMHETSBIDRAG

-1 395 351

-1 365 481

-1 393 009

2,0

INTERNA POSTER
FÖRSÄLJNINGSVINST

5 598

0

0

ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER

350 626

330 326

357 661

8,3

KÖP AV TJÄNSTER

-38 472

-25 482

-27 730

8,8

-3 800

-2 400

-2 650

10,4

-52 455

-78 777

-71 176

-9,6

-21 957

-22 850

-24 100

5,5

MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH
VAROR
ÖVRIGA VERKSAMHETSUTGIFTER

AVSKRIVNINGAR
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STYRKORT, Koncernförvaltningen 2020-2022
KRITISK
FRAMGÅNGSFAKTOR

MÅLSÄTTNINGAR

ÅTGÄRDER

MÄTARE/
UTFALL

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

Utveckling, skapande och
införande av en
människoorienterad
verksamhetsmodell.

Kommunens hela personal vet hur
en människoorienterad kommun
fungerar och var och en kan
tillämpa dessa kunskaper på sina
egna uppgifter. Personalens
tillfredsställelse är god eller
utomordentlig

LIVSCYKELSTJÄNSTER
– Vi är med i alla skeden av livet
Vi möjliggör högklassig basservice

Man utvecklar mätare för en
människoorienterad kommun.
Man utvecklar en minnesvänlig
tätort.

Vi garanterar en smidig
verksamhetskultur
i en självständig kommun

Kommuninvånarnas
tillfredsställelse med tjänsterna är
god eller utomordentlig
Mätt med mätarna för en
människoorienterad kommun
fungerar den människoorienterade
kommunen.

Hinderfria hemsidor

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

Den minnesvänliga tätorten färdig
2023.
Lappträsk blir mer känt.
Den nya hemsidesmodellen färdig
2020.

LIVSKRAFTSTJÄNSTERNA
– Vi förstärker områdets livskraft
Vi hjälper företagsverksamhet att
komma i gång och är med och stöder
företagarnas vardag

En klar process för
tomtförsäljning och lediga
lokaler, utvidgning och
marknadsföring av ekosystemet
Vi erbjuder olika alternativ för boende med cirkulär bioekonomi
Vi använder närtjänster, stödjer
närarbete och äter närproducerad mat

Tomtförsäljningsprocessen i
skick, en egen webbsajt för den
cirkulära bioekonomin, ett
kontinuerligt smidigt
lågtröskelsamarbete med
företagarna.

Lappträsk är känt för sin
företagarvänlighet och sin
cirkulära bioekonomi.

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

GEMENSKAP OCH NÄTVERK
– Vi inbjuder organisationer och frivilliga att delta i vår serviceproduktion
Vi möjliggör byarnas verksamhet som
hälsofrämjare
Vi skapar nätverk för nuvarande och
nya invånare och fritidsboende i
kommunen
Vi stödjer bra idéer och frivilligarbete
med understöd som kan beviljas
enkelt

Samfundet deltar i planeringen
och produktionen av tjänsterna
utgående från sina egna behov.

Man beviljar
människoorienterad kommun
och Goda Byar -bidrag

Antalet beviljade understöd

Man stöder möjligheterna till
deltagande och möjliggör tredje
och fjärde sektorns verksamhet
för att öka kommuninvånarnas
välbefinnande

Vi ordnar lokaler för
verksamhet

Samarbete

Givna lokaler

Man deltar i samarbetet med
utbildningsanstalterna.

DELTAGANDE OCH PÅVERKAN
– Vi erbjuder möjlighet att enkelt delta i och påverka gemensamma ärenden
Det är lätt att få kontakt med oss och
aktörerna är kända
Vi använder ett begripligt språk på
finska och svenska

Vi betjänar flytande våra kunder
på båda de inhemska språken

Vi ordnar undervisning i
svenska för personalen.

Öppettiderna hålls oförändrade.
Dessutom ökar man möjligheterna
att uträtta sina ärenden
elektroniskt (t.ex. chatt)
Antalet kursdeltagare.
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4.2 GRUNDTRYGGHETSTJÄNSTER

GRUNDTRYGGHETEN
Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare:
Välfärdsdirektören (grundtrygghet)
Uppgiftsområden och resultatenheter
Social- och hälsovårdsförvaltningen
social- och hälsovårdstjänster (seniortjänster)
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
BS 2018

BU 2019

BU 2020

EP 2021

EP 2022

Intäkter

619 701

533 500

538 835

544 223

549 665

Utgifter

- 9 922 422

- 9 701 603

- 9 984 111

- 10 034 032

- 10 084 202

Verksamhetsbidrag

- 9 302 721

- 9 168 103

- 9 445 276

- 9 489 809

- 9 534 537

Verksamhetsmiljön och förändringarna i den
Befolkningens åldrande och att möta de utmaningar som detta för med sig har varit i fokus för
verksamheten inom bastryggheten redan under någon tid. Den åldrande befolkningens ökande andel
skapar utmaningar för kommunen i och med att befolkningen i arbetsför ålder minskar och
hälsovårdsutgifterna ökar. Från och med år 2020 kommer vikten av fokus att bli allt viktigare. Enligt
statistikcentralens prognos är år 2020 de 75 år fylldas andel av kommunens befolkning 14,04 %.
Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp, som bereder en reform av äldreomsorgerna
som en helhet. Detta kommer bland annat att innebära en reform av äldreomsorgslagen och
kvalitetsrekommendationen under år 2020. Dessutom förbereds under arbetsgruppens ledning
ålderspolitiska riktlinjer, med vilka man bereder sig för att befolkningen åldras. Funktionella och
ekonomiska risker för äldreomsorgen medförs av den lagberedning som gäller uppställningen av en
bindande skötardimensionering för dygnet runt-omsorgen. Skötardimensioneringen i Tallmogården är
redan på en bra nivå, men når ändå inte fullt upp till den dimensionering som planerats i
regeringsprogrammet.
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Beredningen av social- och hälsovårdsreformen fortsätter. Som en del av social- och
hälsovårdsreformen har man inlett utredningsarbetet om en separatlösning i Nyland. Utredningen
utarbetas i samarbete med de nyländska kommunerna. Det är meningen att utredningen ska vara klar
före slutet av år 2019. Dessutom har kommunerna i Östra Nyland inlett en gemensam utredning om
ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna. Resultaten av utredningarna kan inverka på
bastrygghetsfunktionerna, men antagligen kommer den konkreta beredningen av social- och
hälsovårdsreformen ännu inte att synas i verksamheten år 2020.
Lappträsk kommun erbjuds inte kvotflyktingar år 2020. Sålunda har inga invandringskostnader beaktats
i budgeten för år 2020.
Förändringar i servicenätet och serviceproduktionen
Ett gemensamt företag mellan Lappträsk kommun och Mehiläinen grundades i juni 2019 och
verksamheten inleddes 1.9.2019. Det gemensamma företaget Mehiläinen Lapinjärvi Oy producerar
effektiverat serviceboende, dagverksamhet samt tjänster som förs hem. Man har förhandlat fram att
Hilla-projektet mellan Lappträsk kommun och Med Group Oy avslutas 30.8.2019.
En utvidgningsdel (20 klientplatser) blir före slutet av år 2020 färdig i den nuvarande enheten för
effektiverat serviceboende. Man avstår från anstaltsvården, när Tallmogårdens verksamhet upphör efter
att utvidgningsdelen blivit färdig och klienterna samt personalen flyttar till de nya lokalerna. Med de
ändringsarbeten som planerats i enheten för effektiverat serviceboende får man också nya fungerande
lokaler för dagverksamheten samt ett nytt gym för alla kommuninvånare. Målsättningen är att trygga för
seniorerna säkra och trivsamma lokaler, som möjliggör moderna och människoorienterade tjänster för
seniorer.
De fyra första Lappträskhusen anlände till kommunen i augusti 2019. Husen är avsedda för stött
serviceboende. Stött boende behövs för seniorer, som behöver stöd och hjälp för boendet. Tjänsterna
är lättillgängliga och gemenskapen hjälper att avvärja ensamhet och marginalisering.
De elektroniska distanstjänsterna har ökats för att erbjuda kommuninvånarna modern tvåspråkig
närservice. Kommungårdens samtjänstpunkt är en servicepunkt, där invånarna kan vara i kontakt
ansikte mot ansikte med FPA och Arbets- och näringsbyrån som distanstjänst.
Projekt
Man har utfört bredning av ett projekt för ett regionalt hemsjukhus under år 2019, och verksamheten
inleds 1.4.2020. I och med projektet övergår ledningsansvaret på Helsingfors och Nylands
sjukvårdsdistrikt. De primära strategiska målen för utvecklingen av den regionala
hemsjukhusverksamheten är att förbättra den patientorienterade vården i Östra Nyland samt stärka
samarbetet mellan primärhälsovården och specialsjukvården.
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Verksamheten och anslagen per resultatområde
Samarbets-regionavtalet för primärhälsovården och sociala tjänster mellan Lovisa stad och
Lappträsks kommun
Lappträsks kommuns och Lovisa stads gemensamma samarbetsområde erbjuder kommunens invånare
social- och hälsovårdstjänster. Lovisa stad producerar tjänsterna som värdkommun. Samarbetsområdets
tjänsteavtal uppdateras årligen. Med tjänsteavtalet preciseras samarbets-regionavtalet för
primärhälsovården och sociala tjänster mellan Lovisa stad och Lappträsks kommun. I samband med
förhandlingarna avger bastryggheten i Lovisa sitt budgetförslag.
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 köpt tjänst av
Terveystalo Oy.
Tjänst
Tjänster för barn och unga
Socialtjänster för barn och unga
Tjänster för människor i arbetsför ålder
Läkartjänster
inom
äldreomsorgen
(köptjänst)
Tjänster till handikappade
Tandvård
Lokala tjänster
Totalt

BS 2018

BU 2019

BU 2020

182 201 €
366 260 €
1 241 533 €
30 090 €

145 000 €
303 700 €
1 215 300 €
41 100 €

152 000 €
351 800 €
1 247 500 €
32 000 €

624 700 €
154 600 €
53 500 €
2 537 900 €

720 500 €
150 600 €
53 000 €
2 707 400 €

720 582 €
150 362 €
53 706 €
2 744 734 €

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
Specialsjukvården ordnas av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Helsingfors och
Nylands sjukvårdsdistrikt avger årligen sitt budgetförslag om medlemskommunernas betalningsandelar.
I budgeten eftersträvar man en så realistisk uppskattning som möjligt av medlemskommunernas på
behovet av specialsjukvårdstjänster baserade medlemskommunsfakturering genom att beakta
effektiveringsmålet för HNS verksamhet, kommunernas realiserade årliga utnyttjande av tjänsterna
samt genom att utvärdera hur den prognosticerade ändringen av befolkningsmängden och
åldersstrukturen påverkar efterfrågan på tjänster budgetåret 2020. Den slutliga
medlemskommunsfaktureringen baserar sig på den realiserade användningen av tjänsteprodukter enligt
den gällande enhetliga prislistan.
Kostnaderna för specialsjukvården innefattar medlemskommunernas förskottsavgift, den
betalningsandel för bastrygghet som grundar sig på antalet klienter samt sjuktransporterna och första
insatsen. I 2020 års budget beaktas även det regionala hemsjukhusets kommunvisa, på invånarantalet
baserade betalningsandelar 32 562,68 €.
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Tjänst
Utgifter enligt serviceavtal
Betalningsandelar baserade på antalet
klienter
Sjuktransport/ första hjälpen verksamhet
Övriga
utgifter
(de
äldres
pensionskostnader)
Totalt

BS 2018

BU 2019

BU 2020

2 933 701 €
83 487 €

3 072 000 €
102 000 €

3 311 000 €
125 000 €

112 444 €
84 669 €

121 000 €
94 175 €

129 000€
93 000€

3 214 301 €

3 389 175€

3 658 000€

Samkommuner
Samkommunerna Eteva och Kårkulla har avgett sina budgetar för år 2020. I den budget som Eteva
avgett har det lagts till 180 000 € för utvecklingspsykiatriska tjänster. Stiftelsen Uudenmaan
vammaispalvelusäätiö och Rinnehemmet producerar bl.a. boendetjänster och arbetsverksamhet för
krävande kunder.
Tjänst
Kårkulla
Eteva
Rinnekoti
Övriga tjänster (UVP)
Totalt

BS 2018

BU 2019

BU 2020

49 977 €
724 598 €
280 089 €
201 707 €
1 256 371 €

56 790 €
699 929 €
229 768€
220 000€
1 206 487 €

1 292 €
584 588 €
335 660 €
220 000 €
1 141 540 €

Tjänster för seniorer
Lappträsk kommun ansvarar för ordnandet av allmänna socialtjänster för seniorer. De socialtjänster
som baserar sig på speciallagstiftning hör till samarbetsområdesavtalet. Målsättningen för
seniortjänsterna är att främja människornas välbefinnande och hälsa samt stöda seniorernas möjligheter
till att självständigt och meningsfullt liv i olika boende- och vårdmiljöer. När antalet seniorer ökar
behövs det serviceformer, som stöder de äldres möjligheter att bo hemma. Tyngdpunktsområdet är att
utveckla den förebyggande och rehabiliterande verksamheten samt att utnyttja hälsoteknologin.
Man har börjat utarbeta en plan för att stöda den äldre befolkningens välmående, hälsa,
funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand samt för att ordna och utveckla de tjänster
och den närståendevård som äldre personer behöver. Planen utarbetas genom att involvera seniorer
från kommunen i planeringen. I planen poängteras åtgärder som främjar boende hemma och
rehabilitering. I budgeten har intagits anslag, med vilka man kan genomföra förebyggande målsättningar
och sådana som stöder de äldres välmående.
Tyngdpunkten i seniortjänsterna ligger vid att erbjuda högkvalitativa människoorienterade tjänster för
kommunens äldre klienter. Man kommer att satsa på omedelbar klient-tid för hemvårdsklienterna, så att
klienten får den hjälp han eller hon behöver och det också blir tid för att stöda den sociala växelverkan
med klienten. Stegringen av hemvårdskostnaderna kommer även att ökas av den nattvård som inletts i
och med det gemensamma företaget. Med hjälp av nattvården kan man möta klientens behov av stöd
även nattetid med stöd av en skötare.
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Seniortjänsterna konkurrerar om den kompetenta personalen och man kan bedöma att konkurrensen i
framtiden kommer att vara ännu hårdare. Det är synnerligen viktigt att upprätthålla en positiv och
människoorienterad bild och vi satsar i vår kommun på att ägnas positiv uppmärksamhet i olika
kommunikationskanaler.
Man avstår från anstaltsvården av äldre under år 2020 när Tallmogårdens verksamhet senast före
utgången av år 2020 överförs på Mehiläinen Lapinjärvi Oy.
Tjänst

BS 2018

BU 2019

BU 2020

Hemvården
Effektiverat serviceboende
Dagverksamhet
Totalt

354 882 €
344 956 €
75 297 €
775 135 €

372 834 €
338 337 €
84 027 €
799 679 €

431 393 €
369 323 €
103 995 €
904 711 €

Viktig statistik och prognoser om verksamheten
BS 2018

BU 2019

BU 2020

BU 2021

65-74 -åringar
75 år fyllda

433
342

426
351

422
366

411
376

75+ som bor hemma, % av
åldersgruppen

89,5

90,0

90,2

90,2

Närståendevårdare
Täckningsprocent i
åldersgruppen 75+
Klienter inom hemvården
(regelbundna och tillfälliga)

27
7,9

27
7,7

30
8,2

31
8,2

66

70

80

80

5331

5400

5450

5450

18214

18389

18500

18 500

19

15+4

15+4

0

9+1

9+1

9+1

25+5

12

11

12

12

Hemvårdstimmarnas antal,
totalt
Hemvårdsbesökens antal,
totalt
Anstaltvårdplatser (egna)
Platser inom effektiverat
serviceboende (samföretag)
Boendetjänster platser (köp)
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Personalplan 2020 - 2022
Ordinarie personal
BS 2018
Förvaltningen av
grundtryggheten
Servicechefen för
äldreomsorgen
Tallmogården
Dagverksamhet
Sjukgymnast
Branschen totalt

BU 2019

BU 2020

EP 2021

1

1

1

1

1

1

0

0

11 + 0,6 ss
köptjänst
1
1
16

11+0,6 ss
köptjänst
0
0
13,6

0

0

0
0
1

0
0
1

Det har skett ändringar i personalen i och med att det gemensamma företaget Mehiläinen Lapinjärvi Oy
har startat sin verksamhet. En arbetstagare i dagverksamheten samt en fysioterapeut flyttade till det
gemensamma företaget 1.9.2019 och Tallmogårdens personal flyttar före slutet av år 2020.
Tallmogårdens sjukskötar-närchefs arbetsinsats köps som köpt tjänst av det gemensamma företaget tills
Tallmogårdens verksamhet flyttar över till den nya utvidgningsdelen.
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RESULTATKALKYL BUDGETEN FÖR ÅR 2020

20 GRUNDTRYGGHETEN
ANSLAG

BS 2018

BU+FÖRÄNDRING
2019

BU 2020 Skillnad%

VERKSAMHETSINTÄKTER
FÖRSÄLJNINGSVINST

91 725

19 000

31 525

65,9

INTÄKTER FRÅN AVGIFTER

500 677

484 000

497 400

2,8

UNDERSTÖD OCH BIDRAG

1 617

0

0

25 682

30 500

9 910

-67,5

619 701

533 500

538 835

1,0

-975 129

-900 119

-656 306

-27,1

LÖNER OCH ARVODEN

-629 869

-558 338

-360 185

-35,5

PERSONALBIKOSTNADER

-345 260

-341 781

-296 121

-13,4

PENSIONSAVGIFTER

-324 398

-321 234

-281 536

-12,4

-20 862

-20 547

-14 585

-29,0

-8 594 148

-8 429 785

-9 021 134

7,0

-84 764

-88 899

-78 290

-11,9

-176 030

-169 500

-145 366

-14,2

-92 351

-113 300

-83 015

-26,7

VERKSAMHETSUTGIFTER

-9 922 422

-9 701 603

-9 984 111

2,9

VERKSAMHETSBIDRAG

-9 302 721

-9 168 103

-9 445 276

3,0

-197 172

-262 871

-234 454

-10,8

-691

0

0

-162 724

-147 936

-145 886

-1,4

-31 822

-31 711

-27 800

-12,3

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER

VERKSAMHETSINTÄKTER

VERKSAMHETSUTGIFTER
PERSONALKOSTNADER

ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER
KÖP AV TJÄNSTER
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR
BIDRAG
ÖVRIGA VERKSAMHETSUTGIFTER

INTERNA POSTER
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER
KÖP AV TJÄNSTER
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR
ÖVRIGA VERKSAMHETSUTGIFTER

AVSKRIVNINGAR
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STYRKORT, Grundtrygghetstjänster 2020-2022
KRITISK
FRAMGÅNGSFAKTOR

MÅLSÄTTNINGAR

ÅTGÄRDER

MÄTARE/
UTFALL

Vi främjar invånarnas välmående
genom att ordna
människoorienterade och
högkvalitativa social- och
hälsovårdstjänster.

Vi skapar nya tjänstestrukturer
och -former via samarbete och
nätverkande.

Kund- och invånarenkäter

Utnyttjande av hälsoteknologin

Kontrollbesök

Vi utvecklar serviceformer, som
stöder de äldres möjligheter att
bo hemma

Ökad användning av
servicesedlar

Realiserad verksamhet

LIVSCYKELSTJÄNSTER
– Vi är med i alla skeden av livet
Vi möjliggör
högklassig basservice
Vi utvecklar tjänsterna utifrån
behoven
för invånare i alla åldrar

Tyngdpunkten i tjänsterna
förebyggande tjänster och
rehabiliterande verksamhet.

Feedbacklådor

Analys av feedback och
kundenkäter och eventuella
ändringar utgående från dem.
Kvalitetskontroll

Vår verksamhet är
kostnadseffektiv
Tillgång till tjänsterna vid rätt tid
samt smidiga tjänstekedjor.
LIVSKRAFTSTJÄNSTERNA
– Vi förstärker områdets livskraft
Vi erbjuder olika alternativ för boende Vi tryggar för de äldre säkra och
trivsamma lokaler som möjliggör
moderna och
människoorienterade
boendetjänster för äldre.
Vi utreder möjligheten att
använda familjevård som ett
alternativ till dygnet runt-vård.

Anstaltsvården upphör

Kundenkäter

En ny utvidgningsdel för
effektiverat serviceboende

Realiserad verksamhet

Vi ordnar vid behov utbildning i
familjevård

GEMENSKAP OCH NÄTVERK
– Vi inbjuder organisationer och frivilliga att delta i vår serviceproduktion
Vi ordnar lokaler för verksamhet
Vi stödjer växelverkan mellan
människor i olika åldrar
och vi lär oss av varandra
Vi möjliggör byarnas verksamhet som
hälsofrämjare
Vi stödjer bra idéer och frivilligarbete
med understöd som kan beviljas
enkelt

Vi ökar samarbetet med den
tredje sektorn
Vi handlar i samverkan och
erbjuder möjligheter till frivillig
verksamhet

Vi stöder möjligheter till
Realiserad verksamhet
deltagande och möjliggör
verksamhet från den tredje
sektorns sida för att stöda
kommuninvånarnas välmående.
Regelbundna möten med
styrgruppen för
människoorienterat
åldringsarbete

DELTAGANDE OCH PÅVERKAN
– Vi erbjuder möjlighet att enkelt delta i och påverka gemensamma ärenden
Vi introducerar möjligheter att
påverka där människor befinner sig
Det är lätt att få kontakt med oss och
aktörerna är kända
Vi använder ett begripligt språk på
finska och svenska

Vi främjar seniorernas deltagande Vi tar med seniorer i
planeringen av verksamheten
Vi ökar växelverkan och
transparens
Vi utarbetar en plan för att
stöda den äldre befolkningen
Vi satsar på en välmående,
Vi stöder personalen i
kunnig och motiverad personal. ändringsprocessen och tar med
personalen i planeringen.

Synlighet i olika
kommunikationskanaler
Realiserad verksamhet
Personalenkäter
Minskad sjukfrånvaro
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4.3 BILDNINGSTJÄNSTER

BILDNINGSVÄSENDET
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. Inom
bildningsväsendet skapas en verksamhetskultur för
beslutsfattande och tjänster som stärker barnets rättigheter
och kunskapsunderlag.
Barnets rättigheter, familjernas mångfald, barn- och
familjeorienteringen samt stärkandet av de ungas resurser och
de ungas deltagande fungerar som utgångspunkter för
förnyelsen. Tjänsternas uppgift är att främja utvecklingen av
barnens och ungdomarnas personlighet, stöda att behövliga
färdigheter för fortsatta studier och yrkesval uppnås, främja
jämlikheten mellan könen, att ungdomarna mognar och blir
vuxna, att inlärning fortgår hela livet och att tänka
internationellt. En central utmaning är strävandet efter att
styra eleverna så att de klarar av dagens snabbt förändrade
omvärld.

Branschens budget på bindande nivå gentemot fullmäktige
BS 2018

BU 2019

BU 2020

EP 2021

EP 2022

Intäkter

348 074

285 004

367 007

353 423

356 957

Utgifter

-4 154 190

- 4 307 797

- 4 485 818

- 4 508 247

-4 530 788

Verksamhetsbidrag

-3 806 117

- 4 022 793

-4 118 811

- 4 154 824

-4 173 831
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Verksamhetsmiljön och förändringarna i den
Kouvola stad har beslutat dra in gymnasiet Elimäen lukio 1.8.2021.
Förändringar i servicenätet och serviceproduktionen
En egen specialundervisningsklass började 2019. Det är meningen att ta i bruk ett kommuntillägg i stödet
för hemvård av barn år 2020. Wilma-tjänstesystemet tas i bruk i småbarnspedagogiken år 2020.
Verksamhet och anslag per resultatområde
Förvaltning
Bedömning av konsekvenserna för barnen införs vid beredningen av beslutet.
Förvaltningstjänster

BS 2018

BU 2019

BU 2020

EP 2021

EP 2022

Intäkter

2 065

-

-

-

-

Utgifter

-76 295

-75 687

-60 623

-60 926

-61 231

Verksamhetsbidrag

-74 229

-75 687

-60 623

-60 926

-61 231

Tjänster inom småbarnspedagogiken
Inom småbarnspedagogiken ligger tyngdpunkten vid förankringen av den nya planen för
småbarnspedagogiken. Arbetsskiftssystemet utvecklas. Övriga saker som påverkar verksamheten under
planeringsperioden är ökningen av barnens och föräldrarnas delaktighet och påverkningsmöjligheter
genom att ta i bruk kontakt- och verksamhetsstyrningssystemet Wilma.
Tjänster
inom
småbarnsfostran
Intäkter

BS 2018

BU 2019

BU 2020

EP 2021

EP 2022

132 576

103 500

129 000

130 290

131 593

Utgifter

-1 087 813

-1 136 137

-1 246 864

-1 253 098

-1 259 364

Verksamhetsbidrag

-955 237

-1 032 637

-1 117 864

-1 122 808

-1 127 771

Grundläggande utbildning
Målsättningarna för verksamheten inom undervisningstjänsterna i Lappträsk år 2020 är:
• Ökade färdigheter i data- och kommunikationsteknik i enlighet med den gällande läroplanen
• Ökat samarbete mellan skolorna och den tredje sektorn
• Ökade möjligheter att påverka för barn och unga
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Undervisningstjänster

BS 2018

BU 2019

BU 2020

EP 2021

EP 2022

Intäkter

131 914

143 704

177 207

161 725

163 342

Utgifter

-2 629 176

-2 750 903

-2 789 975

-2 803 925

-2 817 944

Verksamhetsbidrag

-2 497 262

-2 607 199

-2 612 768

-2 642 200

-2 654 602

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.
Utbudet av medborgarinstitutstjänster bibehålls oförändrat under planeringsperioden. I synnerhet
uppmärksammar man dock särskilt utbudet av tvåspråkiga tjänster.
Tjänster inom den grundläggande konstundervisningen anskaffas fortsättningsvis av Borgånejdens
musikinstitut, som har sammanlagt 32 elever från Lappträsk inom den egentliga grundläggande
undervisningen. I nettoutgiften per elev ingår all undervisning, undervisningen i musiklekskolan (22
barn), förberedande instrumentstudier (3 elever), gestaltning av musik samt ensemblespel
(kammarmusikorkestrar). Samarbete med Borgå konstskola inleds verksamhetsåret 2020. Som
närtjänster ges undervisning i violin- och altviolinspel, undervisning i pianospel,
musiklekskoleundervisning, föreställnings- och konsertverksamhet, gestaltning av musik (teori och
tonträffning) och ensemblespel.
Övriga
utbildningstjänster
Intäkter

BS 2018

BU 2019

BU 2020

EP 2021

EP 2022

0

0

2 000

2 020

2 040

Utgifter

-91 582

-94 430

-99 350

-99 847

-100 346

Verksamhetsbidrag

-91 582

-94 430

-97 350

-97 827

-98 306

Fritids- och idrottstjänster
För kommunens goda image är det viktigt att fritidstjänsterna är av god kvalitet. I Lappträsk kommun
finns det flera kultur-, idrotts- och ungdomsföreningar. Fritidstjänsterna ska främja föreningarnas
verksamhetsförutsättningar genom ekonomiskt bidrag, men även genom att erbjuda lokaliteter till
föreningarna. I idrottsväsendet koncentrerar man sig på att verkställa det idrottspolitiska programmet
och utveckla samarbetet med klubbar och föreningar.
Fritidsoch
idrottstjänster
Intäkter

BS 2018

BU 2019

BU 2020

EP 2021

EP 2022

5 960

6 000

6 000

6060

6 121

Utgifter

-7 270

-15 175

-15 718

-15 797

-15 876

Verksamhetsbidrag

-1 310

-9 175

-9 718

-9 737

-9 755
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Biblioteks- och kulturtjänster
Bibliotekets tjänster utvecklas med hänsyn till kommuninvånarnas önskemål. Kundernas behov
kartläggs genom olika enkäter samt i samband med möten med kunderna. Vi erbjuder möjligheter till
livslångt lärande och kunskapsutveckling bland annat genom handledning i digitala färdigheter. Det
mångsidiga samarbetet med skolorna fortsätter. Varje årskurs erbjuds ledd verksamhet i biblioteket två
gånger per läsår. Biblioteket erbjuder också innehåll för ämnesöverskridande lärandehelheter i skolorna.
Utvecklingen av samarbetet mellan Helle-biblioteken fortsätter bland annat i Helles ledningsgrupp och i
olika arbetsgrupper.
Biblioteksoch
kulturtjänster
Intäkter

BS 2018

BU 2019

BU 2020

EP 2021

EP 2022

26 494

3 900

800

808

816

Utgifter

-154 841

-150 391

-149 846

-150 595

-151 348

Verksamhetsbidrag

-118 347

-146 491

-149 046

-149 787

-150 532

Ungdomstjänster
Ungdomsväsendet handleder unga i livshantering, delaktighet och en rusmedelsfri/hälsosam livsstil
samt uppmuntrar dem att utbilda sig och söka sig ut på arbetsmarknaden. Ungdomsledaren och den
uppsökande ungdomsarbetaren besöker regelbundet skolorna och skapar förtroendefulla relationer till
ungdomarna. Ungdomsarbetet och det uppsökande ungdomsarbetet stärker de ungas identitet och
fostrar dem till ansvarsfulla medborgare. Man inleder ungdomsfullmäktigeverksamhet, och tar i bruk en
inkluderande budgetering i ungdomsväsendet (tot. 1 000 €). De ungas möjligheter att påverka ökas och
man skapar strukturer för de ungas representativitet i de kommunala strukturerna.
Ungdomsverksamhet

BS 2018

BU 2019

BU 2020

EP 2021

EP 2022

Intäkter

39 065

27 900

36 000

36 360

36 724

Utgifter

-100 134

-81 875

-102 842

-103 356

-103 873

Verksamhetsbidrag

-61 069

-53 975

-66 842

-66 996

-67 149

Målsättningarna för verksamheten inom fritidstjänsterna i Lappträsk år 2020 är:
• Fritidsväsendet deltar i planeringen av de nya barnvänliga bildningstjänsterna
• Policyn för utdelning av understöd är rättvis och öppen
• Utbudet av bibliotekstjänster är modernt och av hög kvalitet
• Ungdomsverksamheten är inkluderande
Bindande målsättningar för fullmäktige presenteras i styrkortet.
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Projekt
De projekt inom bildningsväsendet, för vilka man har fått utomstående finansiering, har presenterats
närmare i tabellen. Av de pågående projekten fortsätter en del år 2020. Det kan också under
verksamhetsårets lopp uppenbara sig nya projektfinansieringar som kan ansökas.

PROJEKT
Uppsökande ungdomsarbete:
Lönekostnader för den uppsökande
ungdomsarbetaren
Språkstigen i Lappträsk: Personalens
täydennyskoulutus i samband med A1språkets tidigarelägggning
Skolornas klubbverksamhet/Kreativa
Lappträsk: Utveckling av
klubbverksamheten inom
grundundervisningen

ERHÅLLET UNDERSTÖD
KOMMUNENS
FÖR HELA PROJEKTEGENFINANSIERINGSTIDEN
ANDEL

TOTAL FINANSIERING

NETTOKOSTNADER
BU 2020

27 500 €

12 217 €

39 717 €

12 217 €

5 500 €

4 000 €

9 500 €

2 126 €

5 000 €

2 143 €

7 143 €

1 250 €

27 000 €

6 751 €

33 751 €

3 750 €

15 000 €

3 751 €

18 751 €

3 751 €

2 300 €

256 €

2 556 €

176 €

2 000 €

0€

2 000 €

0€

LandeReal-Nuori digiliikkuja: Info- och
rådgivningsarbete för unga samt digitalt
ungdomsarbete

17 000 €

17 000 €

34 000 €

7 779 €

Totalt

101 300 €

46 118 €

147 418 €

31 049 €

HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR

KOMMUNENS
FINANSIERINGSANDEL

TOTAL FINANSIERING

NETTOKOSTNADER
BU 2020

196 946 €

46 179 €

243 125 €

0€

Jämlikhet inom utbildning: Åtgärder
som främjar jämlikhet inom för- och
grundundervisningen, utvecklingen av
specialundervisningens kvalitet,
anställningen av assistenter i samband
med den och bildandet av smidiga
undervisningsgruppern samt att
bekämpa regional ojämligkhet
-Hyppää mukaan-Hoppa med: Utvidning
av tvåspråkig undervisning inom
småbarnsfostran i Kapellby skola
Ung upplevare av motion och kultur:
Barn och ungas lokala hobbyverksamhet
inom ungdomsarbete
Du är en stjärna: förverkligande av ett
gemensamt konstverk i samhället

eMobilskola: Virtualklass i Kannus 20182022

Målsättningen är, att hemkommunersättningarna täcker kostnaderna för Eskolan koulu.
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Viktig statistik och prognoser om verksamheten:
Barn 0-6 år Lappträsk
Källa: THL Sotkanet

Lappträsk

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0-åringar, antal 31.12. tillsammans

18

19

21

26

23

22

26

1-åringar, antal 31.12. tillsammans

27

20

17

21

22

24

22

2-åringar, antal 31.12. tillsammans

23

29

17

18

20

23

26

3-åringar, antal 31.12. tillsammans

23

24

29

18

19

24

21

4-åringar, antal 31.12. tillsammans

35

24

26

28

16

19

24

5-åringar, antal 31.12. tillsammans

30

35

22

26

25

17

19

6-åringar, antal 31.12. tillsammans

29

30

39

23

29

28

17

185

181

171

160

154

157

155

TOT.

PROGNOS ÖVER ELEVANTAL 2019-2025
Kapellby skola
Kirkonkylän koulu Hilda Käkikosken koulu
Förverkligande:
Alla skolans elever 2012-2013
69
65
36
Alla skolans elever 2013-2014
79
56
37
Alla skolans elever 2014-2015
80
56
34
Alla skolans elever 2015-2016
83
81
33
Alla skolans elever 2016-2017
85
88
39
Alla skolans elever 2017-2018
80
81
38
Alla skolans elever 2018-2019
74
97
46
Alla skolans elever 2019-2020
69
93
48
Prognos:
Alla skolans elever 2020-2021
61
86
46
Alla skolans elever 2021-2022
58
81
27
Alla skolans elever 2022-2023
59
90
24
Alla skolans elever 2023-2024
52
86
25
Alla skolans elever 2024-2025
47
88
25
*Antalet elever i Kirkonkylä skola har påverkats av nedläggningen av Pukaron koulu. Pukaro koulus elever flyttade till
Kirkonkylä koulu läsåret 2015-2016, där Pukaro skolelever ingår i Kirkonkylä koulus elevantal.
**Elever vid eMobileskolprojektet i Eskola ingår i Hilda Käkikoski skolas elevantal och elevprognos 2018-2021.

Alla skolor tot.
170
172
170
197
212
199
217
210
193
166
173
163
160

Musikinstitutets elevantal:
LAPPTRÄSK

GRUPPER ELEVER

Grundutbildning
MK
MO
PJ
VO
YOM

TIMMAR

1
27
1
3
3
1

1,00
25,00
1,33
3,00
1,43
0,46

MLK
MUPE

3
3

22
9

4,00
4,00

ORK/KÖRER

2

6

2,67

TOT.

9

73

42,89
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Personalplan 2020 - 2022
Ordinarie personal:

Förvaltning
Tjänster inom
småbarnsfostran
Undervisningstjänster
Fritids- och
idrottstjänster
Biblioteks- och
kulturtjänster
Branschen totalt

BU 2019

BU 2020

EP 2021

EP 2022

1
24

1
24

1
24

1
24

19

19

19

19

0

0

0

0

2

2

2

2

46

46

46

46

Projektpersonal och övriga tillfälligt anställda:

Förvaltning
Tjänster inom
småbarnsfostran
Undervisningstjänster
Fritids- och
idrottstjänster
Biblioteks- och
kulturtjänster
Branschen totalt

BU 2019

BU 2020

EP 2021

EP 2022

0
8

0
6

0
6

0
6

8

6

5

4

0

0

0

0

1

1

0

0

17

13

11

10
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RESULTATKALKYL BUDGETEN FÖR ÅR 2020

30 BILDNING OCH FRITID ANSLAG

BS 2018

BU+ÄNDRING
2019

BU 2020 Skillnad%

VERKSAMHETSINTÄKTER
FÖRSÄLJNINGSVINST

99 580

111 607

145 200

30,1

INTÄKTER FRÅN AVGIFTER

147 598

113 500

128 200

13,0

UNDERSTÖD OCH BIDRAG

98 379

59 797

91 007

52,2

2 517

100

2 600

2 500,0

-2 304 588

-2 312 176

-2 438 741

5,5

-1 849 331

-1 868 041

-1 957 200

4,8

PERSONALBIKOSTNADER

-455 257

-444 135

-481 541

8,4

PENSIONSAVGIFTER

-391 328

-376 578

-404 412

7,4

-63 929

-67 557

-77 129

14,2

-1 573 342

-1 686 671

-1 648 466

-2,3

MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH
VAROR
BIDRAG

-116 158

-108 550

-127 951

17,9

-128 513

-149 500

-189 500

26,8

ÖVRIGA VERKSAMHETSUTGIFTER

-31 589

-50 900

-81 160

59,4

VERKSAMHETSUTGIFTER

-4 154 190

-4 307 797

-4 485 818

4,1

VERKSAMHETSBIDRAG

-3 806 117

-4 022 793

-4 118 811

2,4

-457 935

-493 981

-548 663

11,1

-2 735

-600

0

-100,0

-347 602

-418 809

-350 578

-16,3

-198 278

-199 599

-210 900

5,7

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER

VERKSAMHETSUTGIFTER
PERSONALKOSTNADER
LÖNER OCH ARVODEN

ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER
KÖP AV TJÄNSTER

INTERNA POSTER
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER
KÖP AV TJÄNSTER
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH
VAROR
ÖVRIGA VERKSAMHETSUTGIFTER

AVSKRIVNINGAR
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STYRKORT, Bildningstjänster 2020-2022
KRITISK
FRAMGÅNGSFAKTOR

MÅLSÄTTNINGAR

ÅTGÄRDER

MÄTARE/
UTFALL

Ekonomiskt, effektivt,
produktivt och påverkande
organiserade bildningstjänster,
som producerar mervärde åt
kommuninvånarna

Effektiv hushållning och
påverkande tjänster

Månatlig uppföljning av
budgeten
Kundenkäter
Antalet möten för Ihkustyrgrupperna
Ibruktagande av den isländska
modellen
Unicefs verksamhetsmodell En
barnvänlig kommun tas i bruk

Omsorgsfull skötsel och
användning av de
verksamhetspunkter som
förvaltas av bildningsväsendet

Deltagande i
projektplaneringen av
Kirkonkylän koulu

Utvidgningen av skolan
genomförs

LIVSCYKELSTJÄNSTER
– Vi är med i alla skeden av livet
Vi möjliggör
högklassig basservice
Vi garanterar en smidig
verksamhetskultur
i en självständig kommun
Vi utvecklar tjänsterna utifrån
behoven
för invånare i alla åldrar

LIVSKRAFTSTJÄNSTERNA
– Vi förstärker områdets livskraft
Vi tar hand om vår miljö och håller
platserna i skick

GEMENSKAP OCH NÄTVERK
– Vi inbjuder organisationer och frivilliga att delta i vår serviceproduktion
Vi ordnar lokaler för verksamhet

De lokaler som förvaltas av
bildningsväsendet utnyttjas
möjligast effektivt

Vi stödjer växelverkan mellan
människor i olika åldrar
och vi lär oss av varandra

Omfattande allmänbildning
och mångsidiga möjligheter till
fritidsaktiviteter i Lappträsk

Vi möjliggör byarnas verksamhet
som hälsofrämjare

Verksamhet på gräsrotsnivå i
byarna

Samarbete med den tredje
Vi skapar nätverk för nuvarande
sektorn
och nya invånare och fritidsboende i
kommunen
De understöd som
Vi stödjer bra idéer och
bildningsväsendet utdelar
frivilligarbete med understöd som
stöder frivilligarbetet
kan beviljas enkelt

Principerna för att bevilja
Instruktioner om användningen
användningstider i skol- och av skollokaler och idrottssalar
andra lokaler och de tekniska
metoderna för att bevilja
lokalerna så klara som möjligt
Medborgarinstitutstjänsterna
genomförs genom att
tillmötesgå invånarnas
önskemål
Förnyandet av biblioteket
fortsätts genom att tillmötesgå
invånarnas önskemål

Antalet kurser som ordnas i
Lappträsk och bibliotekets
lånesiffror
Planeringen av
Danmarksrummet genomförs

Ungdomsarbete på
gräsrotsnivå i byarna

Ungdomsväsendets antal
evenemang i byarna

Motionsverkstäder ordnas i
samarbete med tekniska
väsendet

Antalet motionsverkstäder

De godkänns nya principer för
fördelningen av bidrag för att tas
Bidrag som delas åt två gånger i bruk för fördelningen av
om året
bidragsanslag

DELTAGANDE OCH PÅVERKAN
– Vi erbjuder möjlighet att enkelt delta i och påverka gemensamma ärenden
Vi introducerar möjligheter att
påverka där människor befinner sig

Man lyssnar på invånarna och
dem som använder tjänsterna

Man skapar och upprätthåller
fungerande strukturer som
stöder delaktighet

Man tar i bruk en
delaktighetsmodell
Man tar i bruk inkluderande
budgetering i den grundläggande
utbildningen och
ungdomsväsendet
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4.4 TEKNISKA TJÄNSTER

TEKNISKA VÄSENDET
Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare:
Tekniska direktören
Uppgiftsområden och resultatenheter
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
BS 2018

BU 2019

BU 2020

EP 2021

EP 2022

Intäkter

1 547 328

1 563 822

1 596 880

1 612 849

1 628 977

Utgifter

-3 139 926

- 3 012 032

- 3 043 410

- 3 058 627

- 3 073 920

Verksamhetsbidrag

- 1 592 598

- 1 448 210

- 1 446 530

- 1 445 778

- 1 444 943

Verksamhetsmiljön och förändringarna i den
År 2019 övergick man från egen veckoslutsberedskap till beredskap som genomförs som köpt tjänst. I
och med grundandet av det gemensamma företaget Mehiläinen Lapinjärvi Oy övergick en arbetstagare
inom tekniska väsendet i företagets tjänst hösten 2019.
Förändringar i servicenätet och serviceproduktionen
År 2020 avstår man från åldringshemmet Tallmogårdens fastighet. I samband med omstruktureringen av
åldringsvården med det gemensamma företaget kommer personalen inom det tekniska väsendet att
minska med några personer under år 2020. Ändringen inträffar troligtvis först i slutet av år 2020, varför
det har intagits i budgeten att Tallmogården är i bruk hela året 2020. År 2020 inleds ändringen av köket i
Kirkonkylän koulu till ett centralkök samt en sanering av skolan.
Verksamhet och anslag per resultatområde
Planering av markanvändningen
Man inleder detaljplaneringen för en biomassaterminal samt för företagsparken vid Korsbron. Vad gäller
planen för biomassaterminalen försöker man få planen till godkännandeskedet. Vad gäller Korsbro
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utarbetar man ett planeutkast och utvärderar eventuella tilläggsutredningsbehov, såsom behovet av naturoch bullerutredningar.
År 2020 fortsätter trafiksäkerhetsarbetsgruppen sitt arbete under ledning av en konsult. Nylands
närings-, trafik- och miljöcentral stöder trafiksäkerhetsgruppernas arbete under åren 2020-2021.
Fastigheter
Rivningen av högstadieskolan i Porlom inleds år 2020. Av rivningskostnaderna har 70 000 euro
hänförts till år 2020. Man utreder möjligheterna att utnyttja rivningsmaterialet på företagsområdet i
Ingermansby.
Kollektivtrafiken
På kostnadsstället kollektivtrafik har man beaktat gällande avtal om ordnande av trafiken i riktningarna
Elimäki, Lovisa och Borgå.
Parker och övriga allmänna områden:
Främmande arter avlägsnas från områden i kommunens ägo (bl.a. vresros). Man ordnar öppna talkon
för bekämpning av främmande arter och sprider information om de främmande arterna även till
kommuninvånarna.
År 2020 inleder man kvalitetsuppföljning vad gäller skötseln av skötseln. Med en kvalitetsenkät följer
man med såväl det arbete som utförs av entreprenörer (t.ex. plogning, sandningar) samt den egna
verksamheten. Kvalitetsenkäten genomförs som en enkät till kommuninvånarna.
Man strävar till att minska den vandalism som sker på allmänna områden t.ex. genom att besöka
skolorna och berätta om kostnaderna för vandalismen.
Lappträsk-träsket
Regleringsmekanismen för sjöns dammluckor förnyas och dammräckenas säkerhet förbättras.
Köken
Man ökar i mån av möjlighet den närproducerade matens andel. Man strävar till att få två närmatsdagar
på sexveckorsmatlistan. Man använder bröd från ett närbageri och närproducerade sallader.
Lappträsks kommun deltar i Hansels matkonkurrensutsättning och ett nytt avtal börjar 1.2.2020.
År 2020 stiger priserna på livsmedel uppskattningsvis 1-2 %.
Städning
Kommunens egna städare städar i Tallmogården, Hilda Käkikosken koulu och Taitotalo.
Städningen av övriga objekt är konkurrensutsatt. Den nya tjänsteproducenten börjar 1.1.2020. När
aktören byts ägnar man särskild uppmärksamhet åt städningens kvalitet och till att avtalet övervakas.
Konkurrensutsättningen av städningarna sänker städkostnaderna i jämförelse med år 2019.
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Detaljplanevägar
Sommaren 2020 träder det i kraft en ny vägtrafiklag, som förpliktar till en förnyelse av trafikmärkena
inom en övergångsperiod. Man kartlägger trafikmärkena vid kommunens planevägar och deras skick
och planerar ett förnyelseprogram för de följande åren.
Enskilda vägar
För år 2020 har det inlämnats ansökningar om grundliga renoveringar av enskilda vägar. För understöd
för underhåll av enskilda vägar reserveras 85 000 euro. År 2020 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.
Vatten och avlopp
Genom att utbilda personalen ökar man funktionssäkerheten och strävar på så sätt till att uppnå en
kostnadsbesparing i jämförelse med år 2019, då man har varit tvungen att använda köpta tjänster i vikariat.
Bindande målsättningar för fullmäktige presenteras i styrkortet.
Personalplan 2020 - 2022
Ordinarie personal
BU 2019
Teknisk direktör,
teknisk
arbetsledare,
kosthållschefen
Utomhusområden
Vattentjänster
Fastighetstjänster och
underhåll
Kosthåll
Städning
Branschen totalt

BU 2020

EP 2021

EP 2022

3

3

3

3

1

1

1

1

2
3

1,3
2,7

1,3
2,7

1,3
2,7

6,5
3,1
17,6

6,5
2
16,5

4,5
0,5
13

4,5
0,5
13

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. I början av år 2020 säljs den tekniska arbetsledarens arbetsinsats till
fastighetsaktiebolaget Lilleput.
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RESULTATKALKYL BUDGETEN FÖR ÅR 2020

40 TEKNIK OCH MILJÖTJÄNSTER
ANSLAG

BS 2018 BU+FÖRÄNDRING
2019

BU 2020 Skillnad%

VERKSAMHETSINTÄKTER
FÖRSÄLJNINGSVINST

534 985

524 840

573 040

9,2

5 171

11 950

12 918

8,1

1 000 277

1 004 093

1 010 922

0,7

1 540 433

1 540 883

1 596 880

3,6

6 895

0

0

6 895

0

0

-779 884

-728 971

-744 769

LÖNER OCH ARVODEN

-614 627

-563 364

-586 441

4,1

PERSONALBIKOSTNADER

-165 257

-165 607

-158 328

-4,4

PENSIONSAVGIFTER

-144 085

-143 596

-135 302

-5,8

-21 172

-22 011

-23 026

4,6

KÖP AV TJÄNSTER

-849 462

-919 317

-975 046

6,1

MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR

-929 148

-745 160

-754 510

1,3

-95 979

-104 150

-91 200

-12,4

-485 452

-474 817

-477 885

0,6

VERKSAMHETSUTGIFTER

-3 139 926

-2 972 415

-3 043 410

2,4

VERKSAMHETSBIDRAG

-1 592 598

-1 431 532

-1 446 530

1,0

FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER

547 645

694 266

684 607

-1,4

ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER

581 089

666 484

586 948

-11,9

-186 501

-242 258

-231 421

-4,5

MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR

-16 562

3 000

2 650

-11,7

ÖVRIGA VERKSAMHETSUTGIFTER

-18 307

-20 962

-19 308

-7,9

-328 312

-331 840

-340 100

2,5

UNDERSTÖD OCH BIDRAG
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER

VERKSAMHETSINTÄKTER

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK

VERKSAMHETSUTGIFTER
PERSONALKOSTNADER

ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER

BIDRAG
ÖVRIGA VERKSAMHETSUTGIFTER

2,2

INTERNA POSTER

KÖP AV TJÄNSTER

AVSKRIVNINGAR
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RESULTATKALKYL BUDGETEN FÖR ÅR 2020

5000 VATTENTJÄNSTVERKET

BS 2018

BU+FÖRÄNDRIN
G 2019

BU 2020

Skillnad%

457 239

500 320

528 620

5,7

4 650

0

0

792

0

0

462 682

500 320

528 620

39

0

0

-80 405

-70 397

-68 299

-3,0

LÖNER OCH ARVODEN

-64 528

-56 140

-53 947

-3,9

PERSONALBIKOSTNADER

-15 877

-14 257

-14 352

0,7

PENSIONSAVGIFTER

-13 709

-12 221

-12 219

-0,0

-2 168

-2 036

-2 133

4,8

KÖP AV TJÄNSTER

-131 750

-118 317

-119 417

0,9

MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR

-183 667

-155 150

-150 000

-3,3

-5 641

-4 700

-200

-95,7

-401 463

-348 564

-337 916

-3,1

61 258

151 756

190 704

25,7

-1 112

-1 200

0

-100,0

-658

-1 000

0

-100,0

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

-1 770

-2 200

0

-100,0

ÅRSBIDRAG

59 487

149 556

190 704

27,5

-139 769

-148 295

-150 600

1,6

-139 769

-148 295

-150 600

1,6

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

-80 282

1 261

40 104

3 080,3

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

-80 282

1 261

40 104

3 080,3

VERKSAMHETSINTÄKTER
FÖRSÄLJNINGSVINST
UNDERSTÖD OCH BIDRAG
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSINTÄKTER

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK

5,7

VERKSAMHETSKOSTNADER
PERSONALKOSTNADER

ÖVRIGA PERSONALBIKOSTNADER

ÖVRIGA VERKSAMHETSUTGIFTER
VERKSAMHETSUTGIFTER

VERKSAMHETSBIDRAG

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
RÄNTEKOSTNADER
ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER

AVSKRIVNINGAR OCH VÄRDESÄKNINGAR
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN

AVSKRIVNINGAR OCH VÄRDESÄKNINGAR
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STYRKORT, Tekniska väsendet 2020-2022
KRITISK
FRAMGÅNGSFAKTOR

MÅLSÄTTNINGAR

ÅTGÄRDER

MÄTARE/
UTFALL

LIVSCYKELSTJÄNSTER
– Vi är med i alla skeden av livet
Vi möjliggör
högklassig basservice
Vi garanterar en smidig
verksamhetskultur
i en självständig kommun
Vi utvecklar tjänsterna utifrån
behoven
för invånare i alla åldrar

Kyrkbyn utvecklas så att den
Daghemmets och bibliotekets Uppföljning av utfallet
blir hinderfri och minnesvänlig parkeringsområde görs klarare
Enkät till kommuninvånarna om
Nivån på fastighetsunderhållet Asfaltering och belysning av
skötseln av allmänna områden
höjs ytterligare
en hinderfri rutt
Man följer med kvaliteten på de Interna kunder informeras om
köpta tjänsterna
att det lämnats begäranden
om tjänster och vid behov
utbildning i användningen av
systemet

LIVSKRAFTSTJÄNSTERNA
– Vi förstärker områdets livskraft
Vi tar hand om vår miljö och håller
platserna i skick

Vi erbjuder kommuninvånarna Vi satsar på att förebygga
en trivsam och ren kommun.
nedskräpning och vandalism
(snabb respons).
Vi hjälper företagsverksamhet att
Fler lockande företagstomter
komma i gång och är med som stöd
Bekämpning av främmande
i företagarnas vardag
arter
Vi erbjuder olika alternativ för
boende

Mera närmat.

Vi använder närtjänster, stödjer
närarbete och äter närproducerad
mat

Genomförande av
planläggningsprogrammet.
Kommunaltekniken byggs i
Ingermanbyns företagsområde
Vi letar fram
livsmedelsproducenter i
närområdet och utreder deras
möjligheter att leverera
närmat

Man informerar mer allmänt om
vad vandalism och nedskräpning
kostar.
Förnyande av
skolmåltidsenkäten tillsammans
med bildningsväsendet
Man ordnar talkon för
kommuninvånarna för
bekämpning av främmande arter
Antalet realiserade närmatsdagar

GEMENSKAP OCH NÄTVERK
– Vi inbjuder organisationer och frivilliga att delta i vår serviceproduktion
Vi ordnar lokaler för verksamhet

Packhuslokalen tas i bruk för
idrott och motsvarande
rekreation

Man skapar ett system för
låsning och bokning av tider.

Lokalen tas i bruk

DELTAGANDE OCH PÅVERKAN
– Vi erbjuder möjlighet att enkelt delta i och påverka gemensamma ärenden
Vi introducerar möjligheter att
påverka där människor befinner sig
Vi beslutar gemensamt vilken
verksamhet som ges stöd och hur
pengarna används
Det är lätt att få kontakt med oss
och aktörerna är kända

Ökad inkludering med
cateringkunderna

Man begrundar med vilka
medel man kan öka
påverkningsmöjligheterna för
barn i daghemsåldern
Man utvecklar
matrådsverksamheten

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

Vi använder ett begripligt språk på
finska och svenska
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5. INVESTERINGAR
5.1 Investeringsplan
Investeringsplan
Mål

Namn
2020
2021
2022
Kapellby skola
10 000
15 000
10 000
Biblioteket
42 000
20 000
10 000
Kommungården
75 000
30 000
30 000
Sanering av gatubelystning
30 000
15 000
Undervisningsutrymmen för båda språkgrupperna och centralkök
100 000 1 500 000 1 500 000
Husulabackens kommunalteknik
75 000
75 000
Sanering av träsket
50 000
50 000
50 000
Johansvägens asfaltering
45 000
Asfaltering av Enehjelmsvägen, Gyllingsvägen och Inspektörsvägen 41 000
Asfaltering av Pentinkulmavägen och Husulavägen
Asfaltering av Stenåldersvägen
Johansvägens parkeringsplats på Civiltjänstcentralen
35 000
Kommunalteknik industriområdet i Ingermansby
50 000
50 000
Trolldalens daghem
10 000
10 000
10 000
Minnesvänligt centrum; Trolldalens daghem parkeringsplatser
100 000
Gemensamt gatuområde Tallmovägen
40 000
Gemensamt gatuområde och parkering Lappträskvägen
50 000
Väg skyltning och belysning i ett minnesvänligt centrum
20 000
20 000
20 000
Skapa en undercentral för automation
Sanering av tegeltaken av bodan och konditionssalen på Civiltjänstcentralens
15 000 område
15 000
Frisbeegolfbana
10 000
Konditionssal
35 000
35 000
Vandringsled från Korsmalm till Kapellby
20 000
Låssystem till kommunens fastigheter (kommungården, skolorna)
20 000
Lilleptus finansieringsvederlag
322 000 322 000 322 000
TOTALT
1 010 000 2 207 000 2 087 000

Vattentjänstverket
Mål
Namn
Reningsverket i Kapellby
Vattentjänstverket i glesbygden, linje arbeten
Byggande av avloppslinje Dammvägen
Karta över nätverket
Ersätta gamla avloppspumpar
Väg till pumpstationerna i Marieberg och CasaGrande
Tryckstegringsstation till Klockarparken (hushållsvatten)
Läckvattenreparationer
TOTALT
Kommunen och vattentjänstverket totalt

2020
30 000
15 000
15 000
10 000
5 000
10 000
25 000
110 000

2021
80000
15 000
20 000

2 023
10 000
10 000
15 000

2 024
10 000
10 000

10 000

10 000

75 000
40 000

10 000
10 000

15 000

322 000
492 000

322 000
377 000

2022
2 023
2 024
300 000 1 100 000 1 700 000
15 000
15 000
100 000

10 000
20 000
25 000
170 000

25 000
25 000
25 000
440 000 1 140 000 1 725 000

1 120 000 2 377 000 2 527 000 1 632 000 2 102 000
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5.2 Investeringar 2020 - 2024, motiveringsdel
Tekniska väsendet

År 2020 förnyar man klassrummens dörrar i Kapellby skola och utför ändringar i vattenarmaturerna. År
2021 förnyas takets gering och år 2022 målas taket.
Biblioteket
Den år 2019 byggda hinderfria leden asfalteras och man ordnar belysning för leden. Fasaden målas på
framsidan av byggnaden, baksidan har målats år 2019. År 2021 målas taket.
Kommungården
År 2020 utförs det inomhusluftreparationer på kommungårdens gamla sida. Åren 2021-2023 förnyas
dörrar och fönster.
Förnyelse av gatubelysningen
Förnyelserna av gatubelysningen fortsätter ännu åren 2020 och 2021. Lamporna byts till
energieffektivare LED-lampor.
Undervisningsutrymmen för båda språkgrupperna och centralkök
Planeringen av undervisningsutrymmen för båda språkgrupperna och centralkök förverkligas år 2020.
Den egentliga utbyggnaden/byggandet sker under åren 2021-2022.
Lappträsk träsket
Återställningen av Lappträsk inleds i enlighet med en plan som blir färdig hösten 2019, det anläggs t.ex.
våtmarker.
Beläggning av Stenåldersvägen
Stenåldersvägen beläggs år 2020.
Beläggning av Enehjelmsvägen, Gyllingsvägen och Inspektorsvägen
Beläggning år 2020.
Kommunalteknik till Ingermansby företagsområde
Kommunaltekniken på området byggs åren 2020-2021.
Daghemmet Trolldalen
År 2020 genomför man en ändring i lokalerna och tar den lokal som används som växthus i annat,
nödvändigare bruk. Dessutom byts gymnastiksalens golv till ett varmare material.
En minnesvänlig tätort: daghemmet Trolldalens parkeringsdagsarrangemang
I anslutning till byggandet av den minnesvänliga tätorten genomför man år 2020 en omorganisering av
daghemmets och bibliotekets parkeringsplatser. Med arrangemangen gör man det enklare att röra sig på
området och förbättrar trafiksäkerheten.

En minnesvänlig tätort; delat gatuutrymme Lappträskvägen
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År 2021 genomförs det arrangemang för delat gatuutrymme och parkering på Lappträskvägen i
Kyrkbyns centrum.
En minnesvänlig tätort; vägvisare och belysning
Den minnesvänliga tätortens vägvisare och belysning verkställs under åren 2020-2022.
Renovering av tegeltaken på verkstaden och gymmet på Civiltjänstcentralens område
Tegeltaken på verkstaden och gymmet på Civiltjänstcentralens område renoveras under åren 20202021.
Parkeringsplats för civiltjänstcentralen på Stenåldersvägen
Parkeringsplatsen anläggs enligt avtal år 2020.
Kommunalteknik i Husulabacken
Byggandet av kommunalteknik i Husulabacken genomförs åren 2021-2022.
Beläggning av Pentinkulmantie och Husulavägen
Beläggningen utförs år 2023, när kommunaltekniken i Husulabacken har byggts färdig.
Skapandet av ett VAC-system
Det skapas ett VAC-system (fastighetsautomatik) för kommunens fastighet år 2024.
Frisbeegolfbana
Om man hittar en plats för en frisbeegolfbana, byggs banan färdig under år 2020.
Konditionssalen
I den nya enheten för effektiverat serviceboende byggs ett gym för alla kommuninvånare. Gymmet
utrustas åren 2020-2021.
En friluftsled från Korsmalm till Kyrkbyn
Friluftsledsförbindelsen byggs år 2022.
Låsningssystem till kommunens fastigheter (kommungården, skolorna)
I en del av kommunens fastigheter är i detta nu Iloq-systemet i bruk. Det är meningen att ta systemet i
bruk även i kommunens övriga fastigheter och på så sätt öka säkerheten och förbättra nyckelkontrollen.
Lilleputs finansieringsvederlag
De finansieringsvederlag som betalas åt Fastighets Ab Lilleput.

Vattentjänstverkets investeringar

Avloppsreningsverket i Kyrkbyn
År 2020 inleds planeringen av ett nytt reningsverk genom att exempelvis som ingenjörsarbete låta
utföra en utredning av de olika alternativen till behandlingsprocesser för avloppsvattnet. Dessutom
anskaffas det mark för det nya reningsverket. Planeringen av reningsverket inleds år 2021. År 2022
anhåller man om miljötillstånd för det nya reningsverket. Byggnadsarbetena utförs åren 2023-2024. När
det nya reningsverket har färdigställts rivs det nuvarande reningsverket.
Vatten och avlopp i glesbygdsområdet, linjearbeten
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Vatten- och avloppslinjearbetena fortsätts i glesbygden.
Nätverkskarta
Det nätkartläggningsarbete som inleddes år 2019 slutförs år 2020.
Förnyande av avloppsvattenpumparna
Förnyandet av avloppsvattenpumparna fortsätts åren 2020-2021.
Läckvattensreparationer
Läckvattensreparationerna fortsätts under hela planperioden.
Tryckökningsstationen, Klockarparken
Förnyandet av tappvattenspumparna i Klockarparkens tryckökningsstation genomförs år 2020.
Väg till Mariebergs och CasaGrandes pumpstationer
År 2020 planeras en väg till pumpstationerna, vägen byggs år 2021.
Byggande av en avloppsvattenlinje vid Dammvägen
Planering år 2021 och byggande år 2022, om man får tillräckligt många som ansluter sig i området.
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6. FINANSIERING
Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare: Kommundirektören
Skatteintäkter
Enligt
uppskattning beräknas
kommunskatteprocenten 21,0%.

skatteintäkterna

under

hela

planeringsperioden

med

Skatteintäkter

BS 2018

BU 2019

BU 2020

EP 2021

EP 2022

Inkomstskatt

7 361 250

7 639 000

7 933 000

8 191 000

8 355 000

545 097

538 000

550 000

550 000

554 000

549 293

605 000

637 000

659 000

691 000

8 455 640

8 782 000

9 120 000

9 400 000

9 600 000

3 173

3 295

3 422

3 527

3 602

2633

2606

2579

2556

Fastighetsskatt
Samfundsskatt
Totalt

Skatteintäkter
€/invånare
Invånare
31.12.2018
Invånarprognos
Statistikcentralen

2665

Statsandelar
Statsandelarna beräknas växa med ca 4% från 2019 årsnivån
Statsandelar

BS 2018

BU 2019

BU 2020

EP 2021

EP 2022

€/år

6 822 433

7 016 000

7 403 000

7 200 000

7 200 000

2 560

2 633

2 778

2 702

2 702

Statsandelar
€/invånare

66

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkternas poster under år 2020 är dividendavkastningen från Kymmendals El Ab på 808
000 euro samt ränta på grundkapital från samkommunen HNS på 26 000 euro. Finansiella kostnaderna
innehåller ränteutgifter på ca. 70 000 euro för lån från utomstående samt kostnader för räntebärande
derivat på 4000 euros årsnivå.
Finansiella
intäkter
och
kostnader
Finansiella
intäkter
Finansiella
utgifter
Netto

BS 2018

BU 2019

BU2020

EP 2021

EP 2022

842 718

834 000

834 300

837 000

837 000

-40 189

-66 200

-74 000

-87 000

-87 000

802 529

767 800

760 300

750 000

750 000

Ändringar i långfristiga och kortfristiga lån
Budgeten innehåller ett nytt långfristigt lån på 1 500 000 euro år 2020 samt ett lån på 1 500 000 euro för
budgetåret 2021. De långfristiga lånen finansierar investeringar. Minskningar är återbetalningar på lån.
För kortfristig finansiering, Kommuncertifikatet, finns det inga uppskattade förändringar.
Ändringar
i
långfristiga och
kortfristiga lån
Ökningar

BS 2018

BU 2019

BU 2020

EP 2021

EP 2022

1 000 000

1 000 000

0

1 500 000

1 500 000

Minskningar

-736 537

-402 000

-402 000

-402 000

-552 000

Ändring netto

263 463

598 000

-402 000

1 098 000

948 000

Lånebestånd
€/invånare

2 724

2 953

2 803

3 220

3 583

BS 2018

BU 2019

BU 2020

EP 2021

EP 2022

16 120 791

16 632 000

17 357 300

17 437 000

17 637 000

-620 558

-652 200

-676 900

-737 000

-837 000

15 500 233

15 979 800

16 680 400

16 700 000

16 800 000

Finansiering totalt
FINANSIERING
TOTALT
Finansiella intäkter
Minskningar
Ändring netto
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Avskrivningar
Avskrivningar har uppskattats enligt den nuvarande avskrivningsplanen för anläggningstillgångar och
investeringsplanen för räkenskapsåren.
Avskrivningar

BS 2018

BU 2019

BU 2020

EP 2021

EP 2022

Kommunen
(förutom
Vattentjänst
verket)
Vattentjänstverket

-440 600

-437 705

-452 300

-500 000

-600 000

-139 769

-148 295

-150 600

-150 000

-150 000

Totalt

-580 369

-586 000

-602 900

-650 000

-750 000
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7. Lappträsk Värme Ab Budget 2020
Lappträsk Värme Ab Budget (BU)
för år 2020
Intäkter:
Basavgifter €
Utbildningscentralen
Kapellby
Porlom
Totalt
Bruksavgifter €

66,77 €/MWh

Utbildningscentralen
Kapellby
Porlom
Totalt

1600 MWh
4700 MWh
1600 MWh
7900

Försäljning av värme totalt
Övriga intäkter
Ränteintäkter
INTÄKTER TOTALT
Driftsutgifter
Ersättningar till LEO
Utbildningscentralen
Kapellby
Porlom
Totalt

BU2019

Utf. 2018

7 900
55 500
15 800
79 200

5 320
54 560
16 870
76 750

107 000
314 000
107 000
528 000

180 300
360 600
133 500
674 400

607 200
0
250
607 450

751 150
0
300
751 450

611 696

67 000
217 000
71 000
355 000

108 920
233 400
85 580
427 900

62 137
206 234
66 438
334 809

4 000
15 100
1 150
6 100
1 150
2 500

14 600
18 700
1 000
5 400
1 000
1 000

12 452
15 390
1 139
7 116
1 139
4 126

39 400
28 800
453 200

29 800
28 500
527 900

25 095
41 868
443 133

22 200
128 218
603 618

24 000
125 397
677 297

22 191
125 769
591 093,91

3 832

74 153

20 602,27

611 696

40,70 €/MWh (BU2020)
1649
5335
1746
8730

MWh
MWh
MWh
MWh

Löner och arvoden
El
Vatten och avlopp
Försäkringar
Avfallshantering
Skötsel av fastigheter och utomhusområden
Övriga utgifter inom
affärsverksamheten
Övriga utgifter
Driftsutgifter totalt
Låneräntor
Avskrivningar
UTGIFTER TOTALT
RÄKENSKAPSERIODENS
RESULTAT

BU2020

69

Styrkort, Lappträsk Värme Ab
KRITISK
FRAMGÅNGSFAKTOR

MÅLSÄTTNINGAR

ÅTGÄRDER

MÄTARE/
UTFALL

Målen har inte definierats i det
format som används i
koncernens styrkort eftersom
det inte betjänar energibolaget
särskilt väl.

Driften av anläggningarna har Kunden:
lagts ut på det lokala
•
Kundrespons (st.) och
energiandelslaget (Lappträsk
åtgärder med anledning av
energiandelslag)
respons
•
lokalt företagande
•
sysselsättning
•
Kommuninvånarna har
möjlighet att följa med hur
•
skatteintäkter
solpanelerna i Kapellbyns
värmeanläggning
Kostnaderna och
producerar el.
processernas effektivitet följs
upp per anläggning.
Process:
Förebyggande underhåll
• värmeproduktion:
införs också på
o produktion: 8 730 MWh
anläggningarna i Ingermansby • försäljning av värme:
och Porlom:
o försäljning: 7 900 MWh
•
underhållsplaner görs
o distributionens
upp och införs vid alla
verkningsgrad: 90 %
anläggningar (i detta nu i •
Inga avbrott i
bruk endast i Kyrkbyns
distributionen
anläggning)
Kunnande och utveckling:
•
Underhållsplanerna färdiga
och ARROW Novi är i
bruk i alla anläggningar
•
deltagande i projektet
Livskraft från biogas som
finansiär och användare av
slutresultaten

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

Väsentliga mål för
verksamheten i ett värmebolag
som använder bioenergi är
•
konkurrensförmåga och fördel
•
kostnadseffektivitet
•
leveranssäkerhet
•
kundtillfredsställelse
•
miljövänlighet
•
utnyttjande av
närproducerad bioenergi
Värmebolagets mål passar bäst
in i avsnittet om
livskraftstjänster

Ekonomi:
•
talen i ett annat dokument
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8. Fastighets Ab Labyrintens Budget 2020
FASTIGHES AB LABYRINTEN
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER
Hyresintäkter
Bilplatser
Vattenavgifter
Bastuavgifter och övr.
Avdragbar moms
Försäljningsintäkter totalt
AFFÄRSVERKSAMHETENS UTGIFTER
Personalkostnader
Löner och arvoden
Personalbikostnader

BUDGET 2020

Avskrivningar och värdesänkningar
Avskrivningar
Övriga utgifter inom affärsverksamheten
Fastighetsutgifter
Förvaltning
Drift och underhåll
Skötsel av utomhusområden
Värme
Vatten och avlopp
El och gas
Avfallshantering
Olycksfallsförsäkringar
Säästölä vederlag
Fastighetsskatt
Reparationer
Aktiveringar
Övriga driftsutgifter
Avdragbar moms
Kreditförluster
AFFÄRSVINST / -FÖRLUST
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH UTGIFTER
Övriga ränte- och finansieringsintäkter
Ränteutgifter och övriga finansieringsutgifter

878 647 €
5 400 €
48 000 €
960 €
25 157 €
907 850 €

3 500 €
- €
3 500 €
202 157 €
202 157 €

63 580 €
75 400 €
21 000 €
141 347 €
51 200 €
23 500 €
27 000 €
12 150 €
53 304 €
19 500 €
250 000 €
- 61 000 €
2 000 €
- 10 800 €
5 000 €
673 181 €
29 012 €

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST / FÖRLUST

1 500 €
30 000 €
28 500 €
512 €
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STYRKORT, Fastighets Ab Labyrinten
KRITISK
FRAMGÅNGSFAKTOR

MÅLSÄTTNINGAR

ÅTGÄRDER

MÄTARE/
UTFALL

Vi tar hand om vår miljö och håller
platserna i skick

Erbjuda rimligt prissatta
bostäder att hyra.

Vi håller bolagets kostnader i
balans.

Bolagets resultat i jämförelse
med den planerade budgeten /

Vi är en aktiv markanvändare och
ansvarsfull ägare

Upprätthålla ett mångsidigt
bostadsbestånd.

Vi utför reparationer i tid och
gör reparationsplaner på lång Planen på lång sikt /
sikt.

Vi erbjuder olika alternativ för
boende

Erbjuda bostäder från ettor till
fyrarummare, från studerande
till åldringar.

Vi ser till att bostadsbeståndet
hålls mångsidigt och lockande. Antalet tomma bostäder /

LIVSKRAFTSTJÄNSTERNA
– Vi förstärker områdets livskraft

Vi använder närtjänster, stödjer
närarbete och äter närproducerad
mat

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

Vi informerar lokala företag
om anbudsbegäranden.

Antalet anbudsbegäranden och
köpta tjänster i relation till
anbud av lokala /

DELTAGANDE OCH PÅVERKAN
– Vi erbjuder möjlighet att enkelt delta i och påverka gemensamma ärenden
Vi introducerar möjligheter att
påverka där människor befinner sig

Det genomförs
boendedemokrati i bolaget.

Årligt boendemöte

Styrelsens boendemedlemmar /

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

Kontaktuppgifterna är lätta att
få tag på.

De boende känner till och har Information /
i bruk
fastighetsservicebolagets
kontaktuppgifter samt
disponentens direkta
kontaktuppgifter
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9. Fastighets Ab Lilleputs Budget 2020
FASTIGHETS AB LILLEPUT
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER
Skötselvederlag
Finansieringsutgifter
Moms att betala
Försäljningsintäkter totalt

BUDGET 2020
503 700 €
31 499 €
-100 986 €
434 213 €
367 347 €
801 560 €

Fonderingar (förkortningar på lån)
Totalt att betala
Personalkostnader
Löner och arvoden
Avskrivningar och värdesänkningar
Avskrivningar
Övriga utgifter inom affärsverksamheten
Fastighetsutgifter
Förvaltning
Drift och underhåll
Värme
Vatten och avlopp
El och gas
Avfallshantering
Olycksfallsförsäkringar
Tomthyror
Fastighetsskatt
Reparationer
Avdragbar moms

52 920 €
52 920 €
130 000 €
130 000 €

45 756 €
28 600 €
87 279 €
- €
900 €
14 000 €
4 000 €
12 000 €
27 530 €
51 740 €
- 45 914 €
225 891 €
25 402 €

AFFÄRSVINST / -FÖRLUST
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH UTGIFTER
Övriga ränte- och finansieringsintäkter
Ränteutgifter och övriga finansieringsutgifter
RÄKENSKAPSPERIONDENS VINST / FÖRLUST

- €
25 402 €
25 402 €
0€
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STYRKORT, Fastighets Ab Lappträsks Lilleput
KRITISK
FRAMGÅNGSFAKTOR

MÅLSÄTTNINGAR

ÅTGÄRDER

MÄTARE/
UTFALL

Vi tar hand om vår miljö och håller
platserna i skick

Vi håller byggnaderna i ett
sådant skick att det är så lätt
och attraktivt som möjligt att
hyra dem.

Reparationsarbeten inleds i tid Uthyrningsgrad /
och utan dröjsmål.

Noggrann planering av bolagets
ekonomi.

Bolagets ekonomi hålls i balans. Omsorgsfull uppföljning av
investeringar och
Vi använder tjänster som
reparationsarbeten
levereras av företagare i
närområdet i den omfattning
Vi informerar lokala företag
det är möjligt.
om anbudsbegäranden.

LIVSKRAFTSTJÄNSTERNA
– Vi förstärker områdets livskraft

Vi använder närtjänster, stödjer
närarbete och äter närproducerad
mat

Investeringar och reparationer
blir färdiga i tid och man håller
sig inom den planerade
budgeten /
Antalet anbudsbegäranden och
köpta tjänster i relation till
anbud av lokala/

DELTAGANDE OCH PÅVERKAN
– Vi erbjuder möjlighet att enkelt delta i och påverka gemensamma ärenden
Det är lätt att få kontakt med oss
och aktörerna är kända

Vi svarar snabbt när man
kontaktar oss.

Lokalernas användare har våra Vi tar hand om
kontaktuppgifter. Vi svarar
underhållsbegäranden m.m. /
snabbt på begäranden om
kontakt och underhåll.
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10.

Fastighets Ab Taitotalos Budget 2020
FASTIGHETS AB TAITOTALO

BUDGET 2020

FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER
Hyresintäkter
Avdragbar moms
Försäljningsintäkter totalt

55 752 €
8 352 €
47 400 €

AFFÄRSVERKSAMHETENS UTGIFTER
Personalutgifter
Löner och arvoden
Personalbikostnader

500 €
- €
500 €

Avskrivningar och värdesänkningar
Avskrivningar

12 600 €
12 600 €

Övriga utgifter
Fastighetsutgifter
Förvaltning
Drift och underhåll
Underhåll av utomhusområden
Värme
Vatten och avlopp
El och gas
Avfallshantering
Olycksfallsförsäkring

6 464 €
500 €
400 €
16 493 €
700 €
10 300 €
1 020 €
1 180 €

Fastighetsskatt
Reparationer
Övriga driftskostnader
Avdragbar moms
Kreditförluster

AFFÄRSVINST / -FÖRLUST
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH UTGIFTER
Övriga ränte- och finansieringsintäkter
Ränteutgifter och övriga finansieringsutgifter

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST / FÖRLUST

-

500 €
3 476 €
1 000 €
7 733 €
- €
34 300 €
-

€

-

€
€
€

-

€
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STYRKORT, Fastighets Ab Taitotalo
KRITISK
FRAMGÅNGSFAKTOR

MÅLSÄTTNINGAR

ÅTGÄRDER

MÄTARE/
UTFALL

Vi tar hand om vår miljö och håller
platserna i skick

Utrymmena hålls i gott skick
och hyresgästen nöjd.

Regelbundet underhåll av
utrymmena.

Feedback från användarna. /

Vi är en aktiv markanvändare och
ansvarsfull ägare

Bolagets ekonomi hålls i balans

LIVSKRAFTSTJÄNSTERNA
– Vi förstärker områdets livskraft

Bolagets resultat. /
Omsorgsfull uppföljning av
ekonomin.

DELTAGANDE OCH PÅVERKAN
– Vi erbjuder möjlighet att enkelt delta i och påverka gemensamma ärenden
Det är lätt att få kontakt med oss
och aktörerna är kända

Vi svarar snabbt när man
kontaktar oss.

Lokalernas användare har våra Vi tar snabbt hand om
kontaktuppgifter.
underhållsbegäranden o.d. /

76

