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STADSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Olavi Kaleva, stadsdirektör

Med tanke på det ekonomiska resultatet var 2014 ett gott år 
för Lovisa stad. Stadens resultat uppvisade ett överskott på 
cirka 6,6 miljoner euro fastän budgeten upprättades med ett 
underskott på 1,79 miljoner euro.  Det stora bokföringsmäs-
siga överskottet beror på bolagiseringen av Lovisas hamn. 
Fastän bokslutet uppvisar ett ordentligt överskott så försva-
gades många ekonomiska nyckeltal i jämförelse med 2013. 
Årsbidraget per invånare sjönk till 223, 80 euro när det i bok-
slutet för föregående år uppgick till hela 559,20 euro per in-
vånare. Självförsörjningsgraden sjönk också till 60,4 pro-
cent, vilket dock inte ännu kan anses vara dåligt. Procenten 
för årsbidraget sjönk också till 92,1 procent när ett nyckel-
talsvärde på 100 procent anses vara tillräckligt med tanke 
på intern fi nansiering. Även om de ekonomiska nyckelta-
len försvagades, kan man se det som en positiv omständig-
het att verksamhetskostnaderna dock endast ökade måttligt 
med en (1) procent. Däremot minskade skatteinkomsterna 
med cirka 2,3 miljoner euro och också stadsandelarna med 
cirka 1,45 miljoner euro.

Eftersom de framtida utmaningarna i mångt och mycket an-
knyter till ekonomin och där till att de internt tillförda medlen är tillräckliga och att utgifterna tyglas 
och gallras ska det program för att balansera ekonomin som började bra 2013 fortsättas med må-
let att genomföra sådana strukturella förnyelser som förstärker vår ekonomiska ställning under de 
kommande åren. I ekonomiskt hänseende befi nner vi oss alltjämt i en måttligt god situation, vi har 
ju ett ackumulerat överskott på nästan 16,2 miljoner euro, d.v.s. 1 045 euro per invånare, och lån 
har vi endast 1 654 euro per invånare. Det oaktat måste det läggas särskild vikt vid att verksam-
heten är kostnadseffektiv och att fi nansieringen är tillräcklig, annars föreligger faran att det acku-
mulerade överskottet, som fungerar som en slags ekonomisk buffert, förbrukas på några år. 

Verksamheten 2014 kännetecknas av stora strukturella omvandlingar såsom kommunstrukturrefor-
men, reformen av servicestrukturen inom social- och hälsovården och statsandelsreformen. Refor-
men av servicestrukturen inom social- och hälsovården väntar ännu på ett slutgiltigt godkännande 
av riksdagen. Kommunerna framförde också ett fl ertal gånger under året sin ståndpunkt om dessa 
omfattande reformer. År 2014 blev kommunstrukturutredningen i Östra Nyland och kommunstruk-
turutredningen för Lovisa och Lappträsk klara. På grundval av utredningarna beslutar stadsfullmäk-
tige i mars 2015 om huruvida utredningarna ska leda till fortsatta förhandlingar om ett kommunsam-
manslagningsavtal eller huruvida Lovisa ska fortsätta som självständig kommun i framtiden.

Under 2014 ökades samarbetet och samspelet med företagare och företagarföreningen. Det regi-
onala näringsprogrammet blev klart under året och det inleddes en dialog om och planering kring 
bl.a. utvecklingen av centrum i samarbete med företagarna. Utvecklingen av Lovisas västra an-
slutning intensifi erades 2014 när det första företagsobjektet på området stod klart och byggandet 
av två andra företagsfastigheter påbörjades. 

Även om det skedde mycket positivt inom näringslivet 2014 inträffade också näringslivspolitiska 
motgångar, som till exempel Schneider-Electrics beslut att fl ytta sin verksamhet till Danmark och 
Polen. Detta innebär att allt som allt cirka 100 fabriksanställda Lovisabor blir arbetslösa. Med an-
ledning av situationen ansökte Lovisa stad hos staten om status som område med akuta struktur-
omvandlingsproblem och denna status beviljades för 2015. I samarbete med Schneider-Electric, 
utvecklingsbolag och staten strävar Lovisa stad aktivt efter att fi nna sätt att sysselsätta de anställ-
da på nytt och hitta ny företagsverksamhet och efter att rikta investeringar för att ersätta bl.a. de 
förlorade arbetsplatserna.
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Jag vill tacka samtliga personer som står till tjänst för staden, såväl stadens anställda som förtro-
endevalda, och samarbetspartner för det gångna året. Utmaningarna för Lovisa stads ekonomi 
och utvecklingen av verksamheten fortsätter. Jag litar dock på att vi genom gott samarbete och 
med en målmedveten, utvecklingsbejakande inställning kan ytterligare få mycket gott till stånd

Olavi Kaleva
stadsdirektör
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Lovisa stads organisation 
och personal
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Stadsfullmäktige
Stadsfullmäktiges arbete 2014 

Jag vill tacka stadens anställda och förtroendevalda för det gångna året 2014 
som ekonomiskt var ett betydligt bättre år än förutsett. Året 2014 resulterade i 
själva verket i ett överskott på 6,6 miljoner euro. 

Lovisa stad deltog i utredningen om sammanslagning i östra Nyland, som kom-
munstrukturlagen förpliktar till. Staden deltog också frivilligt i sammanslagnings-
utredningen gällande Lappträsk och Lovisa.

Under 2014 höll stadsfullmäktige aftonskolor om bland annat skolnätsutredning-
en och bolagiseringen av hamnen samt gemensamma fullmäktigeseminarier med kommunerna i 
östra Nyland om kommunstrukturutredningarna.
 
Det största projektet under det gångna året 2014 var det fi nska skolcentret, som färdigställdes un-
der sommaren. Höstläsåret inleddes i augusti 2014 i de nya lokalerna. 

Betydelsefullt var också färdigställandet av den nya E18-motorvägen på sträckan Forsby–Lovisa 
och bolagiseringen av hamnfunktionerna i Valkom till aktiebolaget Lovisa Hamn Ab.
 
Jag tycker nu att vi ska rikta blickarna mot framtiden och se Lovisa som en ort med många möjlig-
heter. Staden kan med sin egen verksamhet ge positiva signaler och inge tro på framtiden samt 
skapa förutsättningar till uppkomsten av företag och en fl yttningsström av nya invånare till Lovisa. 
Vi alla, såväl förtroendevalda som stadens anställda, liksom också alla invånare i staden, utgör 
Lovisas visitkort i världen.

Även om stadens basservice just nu är i gott skick i förhållande till stadens storlek, ska vi försäkra 
oss om att servicen är god och konkurrenskraftig också i framtiden. 

Utmaningarna i fullmäktigearbetet är stora och vi kommer att gör vårt bästa att Lovisa också i 
framtiden har en ekonomi och verksamhet som är i gott skick. 

Arja Isotalo
stadsfullmäktiges ordförande

Stadsfullmäktige
Under fullmäktigeperioden 2013–2016 består fullmäktige i Lovisa stad av 59 förtroendevalda. Full-
mäktige sammanträdde 12 gånger 2014 och fattade beslut i 159 ärenden. Arja Isotalo (SDP) var 
ordförande i stadsfullmäktige, Petra Paakkanen (SFP) I vice ordförande och Kari Hagfors (Saml) 
II vice ordförande. 
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LOVISA STADSFULLMÄKTIGE 2014
SFP
Liljestrand, Tom
Heijnsbroek-Wirén, Mia
Karlsson, Mikael
Alm, Agneta
Lindfors, Leena
Paakkanen, Petra
Stenvall, Patrik
Björkman-Nysten, Nina
Rosenberg, Thomas
Ekebom-Jönsas, Benita
Andersson, Ott o
Turku, Roger
Skog, Kim
Björklöf, Johan
Bäcklund, Lars
Björkell, Jan-Eric
Grundström, Maria
Hansson, Kenneth
Lönnfors, Torbjörn 
Hydén, Pia
Karlsson, Håkan
Willner, Stefan
Mether, Cosmo
Lindholm, Glenn
Meriheinä, Thérèse

SDP
Isotalo, Arja
Grönberg, Merja
Lappalainen, Kalevi
Tähti nen, Keijo
Lohenoja, Pertti  
Eriksson, Mats
Kekkonen, Jari
Holmström, Eeva
Laiti nen, Åke
Wilenius, Yvonne
Ekström, Veikko
Hämäläinen, Satu

SAMLINGSPARTIET
Hagfors, Kari
Lepola, Janne
Pere, Nina
Erämaja, Elias
Karvonen, Juha
Melamies, Päivi
Antas, Camilla
Haverinen, Katri
Pekkola, Janne

SANNFINNLÄNDARE
Väkevä, Antti  
Fellman, Att e
Lång, Saara
Peltoluhta, Vesa
Kouvo, Katja
Järvinen, Paula

DE GRÖNA
Ilvetsalo-Koskinen, Sonja
Noroviita, Timo

CENTERN

Eloranta, Kimmo

VÄNSTERFÖRBUNDET
Lindell, Armi
Träskelin, Jerry
Eriksson, Sari

KRISTDEMOKRATERNA (KD)
Sihvonen, Jarmo

De anslag som centralen förfogar över (verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till 
stadsfullmäktige)

C10 Fullmäktige

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter

varav interna

Verksamhetens kostnader -109 -115 -115 -120 -5 4 %

varav interna -5 -4 -4 -5 -1 34 %

Verksamhetsbidrag -109 -115 -115 -120 -5 4 %

varav interna -5 -4 -4 -5 -1 34 %

Verksamhetsbidrag, extern -104 -111 -111 -115 -3 3 %
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Val
Ansvarsperson: förvaltningsdirektör

Under året ordnades EU-val. Centralvalnämnden sammanträdde under 2014 3 gånger. Av de 
röstberättigade i Lovisa använde 42,8 procent sin rösträtt i europaparlamentsvalet (hela Finland 
39,10 %).

De anslag som centralen förfogar över (verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till 
stadsfullmäktige)

C6 Val

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter 24 24 25 1 0 %

varav interna

Verksamhetens kostnader -37 -37 -44 -6 0 %

varav interna -1 -1 0 %

Verksamhetsbidrag -13 -13 -19 -6 0 %

varav interna -1 -1 0 %

Verksamhetsbidrag, extern -13 -13 -18 -4 0 %

Revisionsnämnden

Utfallet för målen för verksamheten 2014
Enligt 71 § i kommunallagen ska revisionsnämnden bedöma huruvida de mål för verksamheten 
och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen.

Revisionsnämnden satte sig i enlighet med utvärderingsplanen och -programmet in i stadens för-
valtning och sektorernas verksamhet. 

Revisionsnämnden har följt upp och utvärderat hur de mål för verksamheten som stadsfullmäkti-
ge satt upp har utfallit, hur väl förvaltningen fungerat och hur stadens ekonomi utvecklats på basis 
av ansvarsområdenas rapportering och de utredningar som de ledande tjänsteinnehavarna gett 
nämnden.

Som revisionssamfund är ORF-samfundet BDO Audiator Ab, som stadsfullmäktige valt till denna 
uppgift för perioden 2013–2016. Räkenskapsperioden 2014 arbetade ORF Krister Rehn som an-
svarig revisor. Nämndens assistans- och sekreteraruppdrag köptes av revisionssamfundet.

Nämnden höll sammanlagt 9 sammanträden 2014. ORF-samfundet genomförde den lagstadgade 
revisionen enligt tidigare upprättad plan.

Utvärderingsberättelsen för 2013 som revisionsnämnden utarbetat och revisionsberättelsen för 
2013 som revisorn utarbetat behandlades av stadsfullmäktige 25.6.2014.
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Utfallet för de ekonomiska målen 2014

De anslag som centralen förfogar över (verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till 
stadsfullmäktige)

C8 Revisionsnämnden

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter

varav interna

Verksamhetens kostnader -43 -35 -4 -39 -36 3 -8 %

varav interna

Verksamhetsbidrag -43 -35 -4 -39 -36 3 -8 %

varav interna

Verksamhetsbidrag, extern -43 -35 -4 -39 -36 3 -8 %

LOVISA STADS REVISIONSNÄMND 2014

Ordinarie ledamöter Personliga ersätt are

Pertti   Lohenoja, ordförande SDP Jaakko Isotalo SDP

Kari Hagfors, vice ordförande Saml. Lisbeth Kontti  nen Saml.

Berndt-Gustaf Schauman SFP Tony Granström SFP

Raili Äijö SFP Nina Lundström SFP

Auli Lehto-Tähti nen SDP Kielo Kallio-Taponen SDP

Mari Ståhls Saml. Pertti   Ajomaa Saml.

Immo Stenberg SF Veli-Matti   Metti  nen SF
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Stadsstyrelsen
Stadsstyrelsens arbete 2014

Nya Lovisas femte verksamhetsår 2014 var ett extra arbetsdrygt år speciellt för 
de ledande tjänsteinnehavarna och förtroendevalda. Osäkerheten kring social- 
och hälsovårdsreformen fortsatte, staten pressade kommunerna allt mer och 
företagsnedläggningar drabbade också Lovisa.

Staden var med i två kommunstrukturutredningar, den stora för hela östra Ny-
land samt utredningen om sammanslagning av Lovisa och Lappträsk. Speciellt 
den första medförde en mängd arbetsgrupps- och styrgruppsmöten runt om i 
de östnyländska kommunerna. För Lovisa som nyligen genomgått en fusion 
kändes utredningarna för många litet frustrerande då tiden också skulle ha be-

hövts för att utveckla den egna staden. Utredningarna gav ändå nya samarbetsmöjligheter och 
nyttig information som nu bör användas i den egna verksamheten när den effektiveras.

Skolnätsutredningen var det stora diskussionsämnet såväl inom den egna förvaltningen som i me-
dia. Den engagerade också aktivt föräldrar och kommuninvånare i byarna. Tack till skolnätsarbets-
gruppen som gjorde ett mycket grundligt arbete! Processen och sedan beslutet i fullmäktige 29.10 
visar att den allmänna centraliseringsivern som råder inte är Lovisas linje utan mindre skolor och 
byarnas livskraft prioriteras.

Beredningen av bolagiseringen av Valkom hamn var en stor fråga för stadsstyrelsen.  Fullmäktige 
godkände 14.5 förslaget och nya Lovisa hamn Ab startade sin verksamhet 1.9. Byggandet i västra 
infarten kom också aktivt igång under året.

Centralerna följde bra stadsstyrelsens direktiv vid uppgörandet av budgeten för år 2015. Budge-
ten och balanseringsprogrammet godkändes sedan utan större förändringar av fullmäktige 12.11. 
Utvecklingen av seniorboendet blev tyngdpunkten för investeringarna de närmaste åren.

Då stadsstyrelseperioden närmade sig sitt slut ville vi ”städa bordet” så nya stadsstyrelsens ut-
gångsläge skulle bli så bra som möjligt. Tack till hela stadsstyrelsen för gott samarbete samt 
speciellt förvaltningsdirektören för att vi fi ck så många ärenden behandlade i slutet av året. För-
säljningen av semesterstrandtomterna, som varit en långkörare, fi ck fullmäktiges godkännande 
i december. Aktiv intressebevakning för näringslivet gav resultat och regeringen beviljade 18.12 
Lovisa status som område med akuta strukturomvandlingsproblem.

Jag vill framföra mitt tack till alla förtroendevalda och tjänsteinnehavare för gott samarbete under 
åren 2013–2014 samt framförallt tack till stadens hela personal som jobbat hårt och troget för våra 
kommuninvånares bästa.

Tom Liljestrand
stadsstyrelsens ordförande 2013–2014

Stadsstyrelsen
Stadsstyrelsen i Lovisa har elva ledamöter. Även presidiet för stadsfullmäktige kan delta i sam-
manträdena där de har närvaro- och yttranderätt. Stadsstyrelsen sammanträdde 22 gånger under 
2014 och fattade beslut om totalt 340 ärenden.

Stadsstyrelsens ordförande var Tom Liljestrand (SFP), I vice ordförande Janne Lepola (Saml.) och 
II vice ordförande Merja Grönberg (SDP). Stadsstyrelsens föredragande var stadsdirektör Olavi 
Kaleva och sekreterare förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors. 
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Utfallet för de ekonomiska målen 2014

De anslag som centralen förfogar över (verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till 
stadsfullmäktige

C11 Stadsstyrelsen

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter 1 417 1 338 1 338 1 354 17 1 %

varav interna

Verksamhetens kostnader -1 245 -1 250 49 -1 201 -1 125 76 -6 %

varav interna -8 -8 -8 -11 -4 46 %

Verksamhetsbidrag 173 88 49 137 229 93 68 %

varav interna -8 -8 -8 -11 -4 46 %

Verksamhetsbidrag, extern 180 96 48 144 241 96 67 %

Avskrivningar och nedskrivningar -5

STADSSTYRELSEN I LOVISA 2014

Presidiet
Ordförande Tom Liljestrand, SFP 
I viceordförande Janne Lepola, Saml.
II viceordförande Merja Grönberg, SDP

Ordinarie ledamöter    Personliga ersättare

Svenska folkpartiet i Finland 
Tom Liljestrand    Kim Skog
Mia Heijnsbroek-Wirén   Nina Björkman-Nystén
Mikael Karlsson    Roger Turku
Agneta Alm     Johan Björklöf
Leena Lindfors     Benita Ekebom-Jönsas

Finlands Socialdemokratiska parti 
Merja Grönberg    Eeva Holmström
Veikko Ekström    Harri Hakala

Samlingspartiet 
Janne Lepola     Juha Karvonen     
Nina Pere     Camilla Antas

Sannfi nländare
Vesa Peltoluhta    Saara Lång

Vänsterförbundet
Armi Lindell     Marita Peltokorpi    
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Personal
Ordinarie Vissti dsanställda Sammanlagt

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Förvaltningstjänster 29 29 29 1 1 2 30 30 31

Ekonomitjänster 86 82 78 9 8 8 95 90 86

Utvecklingstjänster 64 68 60 13 13 4 77 81 64

Grundtrygghets-
centralen

320 324 317 108 83 110 428 407 427

Bildningscentralen 333 331 333 146 122 98 479 453 431

Tekniska centralen 73 73 70 10 7 8 83 80 78

Sammanlagt 905 907 887 287 234 230 1 192 1 141 1 117

Sammanlagt 1 117 personer hade 31.12.2014 ett anställningsförhållande i huvudsyssla till Lovisa 
stad. Av dessa var 887 ordinarie och 230 visstidsanställda. Stadens personalmängd har minskat 
med 24 personer jämfört med året innan. Den största minskningen har skett i antalet ordinarie 
anställningar. Antalet visstidsanställningar var vid årets slut på samma nivå som tidigare. Antalet 
bitjänster och sidouppgifter har minskat betydligt och var vid årets slut 112. Om man beaktar alla 
anställningsförhållanden har stadens personal minskat med 57 personer.

Vid årets slut var tre personer anställda i läroavtalsförhållande och 11 var stödsysselsatta.  Antalet 
deltidspensionerade och delinvalidpensionerade var 14. År 2014 var antalet närståendevårdare, 
familjevårdare och mottagare av kommuntillägg till hemvårdsstöd i genomsnitt 277. Sammanträ-
desarvode utbetalades till sammanlagt 260 förtroendevalda.

De totala lönekostnaderna inklusive lönebikostnader uppgick till 48,9 miljoner euro. Lönekost-
naderna minskade med ca 0,5 miljoner euro (ca 1 %) jämfört med året innan. I verkligheten har 
minskningen i lönekostnaderna varit något större om man beaktar kommunsektorns löneförhöj-
ningar och ökningen i arbetsgivarens lönebikostnader. 

Största delen av personalen (82,3 %) var kvinnor. Andelen män har under det gångna året ökat 
tydligt. Medelåldern för hela personalen var 46,4 år. 

Sjukfrånvaron har som helhet hållits på ungefär samma nivå som under år 2013. I förhållande till 
antalet anställda uppgick antalet sjukdagar till 13,0 arbetsdagar/arbetstagare. Sjukfrånvaron har 
ökat något inom grundtrygghetscentralen och inom utvecklingstjänster. Kostnaderna för företags-
hälsovården har minskat med ca 40 000 euro.

Under år 2014 avgick 36 personer med pension. I sex fall berodde pensioneringen på arbetsoför-
mögenhet.  Andelen förtida pensioneringar har minskat något från år 2013. De som avgick med 
ålderspension var i snitt 63,2 år.  
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DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH DEN EGNA 
REGIONENS EKONOMISKA UTVECKLING

Enligt insamlade prognoser för bokslutet 2014 för kommuner och samkommuner var räkenskaps-
periodens sammanlagda resultat för kommunerna cirka 1,86 miljarder euro positivt. Av beloppet 
härrör uppskattningsvis 1,4 miljarder euro från bolagiseringen av affärsverk enligt EU-direktivet. 
Det är bokföringsmässiga intäkter som inte påverkar kommunernas fi nansiella ställning. Resulta-
tet utan bolagisering uppgår därmed till cirka 440 miljoner euro och har därmed endast förbättrats 
med dryga 100 miljoner i jämförelse med siffrorna för föregående år.

Verksamhetsutgifterna ökade ytterst lite, mindre än en halv procent, vilket till stor del förklaras av 
den återhållsamma löneuppgörelsen, effektiviseringen av kommunernas verksamheter och bola-
giseringen av yrkeshögskolorna.

År 2014 gjordes en extra nedskärning på cirka 360 miljoner euro i statsandelen för kommunal bas-
service. De statsandelsnedskärningar som gjorts på landsomfattande nivå under pågående valpe-
riod uppgår till sammanlagt 1,2 miljarder euro.

Enligt Kommunförbundets meddelande gjorde kommunerna vad som förväntades av dem för att 
krympa hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin. Personalkostnaderna skars ner med omkring 
400 miljoner euro och höjningarna av skattesatserna ökade skatteinkomsterna med cirka 390 mil-
joner euro. Hela 156 kommuner höjde sin inkomstskattesats för 2014. Den svaga ekonomiska ut-
vecklingen och den växande arbetslösheten har bromsat skatteinkomsternas tillväxt i kommuner-
na och ökat deras utgifter. Inkomsterna från både fastighetsskatt och samfundsskatt växte i med-
eltal över 10 procent i Finlands kommuner. Fastighetsskattens tillväxt beror i hög grad på fastig-
hetsskattereformen.

Effektivisering av verksamheten ger bättre resultat och minskar också i viss mån behovet av skat-
tehöjningar. Befolkningens stigande ålder fortsätter ändå att öka efterfrågan på tjänster samtidigt 
som kommunerna ges ett allt större ansvar för till exempel långtidsarbetslösa.

Totalt 14 kommuner i Finland hade negativt årsbidrag i bokslutet 2014, året innan var antalet dy-
lika kommuner hela 28. I 133 kommuner var årsbidraget mindre än avskrivningarna. Till följd av 
statsandelsnedskärningarna och skatteinkomsternas svaga utveckling räckte kommunernas inter-
na fi nansiering inte till för investeringarna, vilket ökade skuldsättningen i kommunerna.

Kommunernas och samkommunernas lånestock växte ytterligare och kommunerna har nu lån på 
2 733 euro per invånare. Motsvarande siffra i bokslutet 2013 var 2 553 euro.

Den ekonomiska tillväxten väntas återhämta sig långsamt, vilket också inverkar på kommunernas 
skatteinkomster, prognosen är att de fortsättningsvis endast utvecklas obetydligt. Kommunernas 
verksamhetsutgifter fortsätter ändå att växa stadigt. Befolkningen åldras, vilket ökar behovet av 
service. Faran är att kommunernas interna fi nansiering inte räcker till för investeringarna och att 
skuldsättningen fortsätter vara hög. Trycket på att höja kommunalskatten är stort och skillnaderna 
mellan kommunerna hotar växa ytterligare.

Enligt Kommunförbundet måste kommunerna fortsätta effektivisera sin verksamhet, men det be-
hövs också strukturella reformer. Om kommunernas inkomstbas inte breddas och uppgifterna och 
skyldigheterna som staten pålagt kommunerna inte minskar står den kommunala ekonomin inte 
på en stadig grund.
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Enligt prognoser från Näringslivets forskningsinstitut ETLA kan man dock skönja en ljusning i det eko-
nomiska läget, men trots det fortsätter den långa recessionen, och den offentliga ekonomin är i ett så 
dåligt tillstånd att man står inför tråkiga och smärtsamma beslut. Finlands bruttonationalprodukt (BNP) 
uppskattas växa med endast 0,8 procent 2015, alltmedan motsvarande tillväxt i Sverige uppskattas 
till nästan tre procent. Tillväxten i Finlands BNP, 0,8 procent, förutsätter emellertid att euro-områdets 
återhämtning i ekonomiskt hänseende fortsätter och att Finlands export bibehåller sin marknadsandel.

De offentliga samfundens fi nansieringsunderskott blir djupare och den offentliga skuldsättningen 
ökar märkbart. På grund av statens och kommunernas stora underskott uppskattas den offentliga 
skuldens BNP-andel stiga till 62,8 procent. Då överstiger den rejält den i EU:s tillväxt- och stabili-
tetsavtal största tillåtna skuldsättningsnivån på 60 procent.

Den ekonomiska utvecklingen inom den egna regionen
Den svaga utvecklingen i ekonomin och de exceptionellt stora nedskärningarna av statsandelar 
syns också i de östnyländska kommunernas ekonomi. Lovisa stad var ännu inte nödtvungen att 
höja den kommunala skattesatsen för budgeten 2015, men om man inte lyckas gallra kostnaderna 
är det mycket sannolikt att inkomstskattesatsen höjs i nästa budget.

Lovisa stad deltog i den utredning om sammanslagning i Östra Nyland som kommunstrukturlagen 
förpliktar till och i den frivilliga utredningen om sammanslagning av Lovisa och Lappträsk. I bak-
grunden för bägge utredningarna ligger befolkningens stigande ålder, det ökade behovet av ser-
vice och de allt knappare ekonomiska resurserna. 

Vi har energiskt effektiverat funktioner och det har varit möjligt att i samband med pensioneringar 
minska på antalet personal. Trots detta har skuldbördan ökat 478 euro per invånare vid jämförel-
se av bokslutet 2013.

Dessutom kommer den planerade reformen av servicestrukturen inom social- och hälsovården att 
ha en betydande inverkan på stadens ekonomi och på hur den sköts, eftersom utgifterna för so-
cial- och hälsovårdsväsendet utgör 51 procent av de totala kostnaderna.

Befolkningssiffran i Lovisa sjönk enligt prognosen med 26 personer på ett år. Arbetslöshetsgraden 
var 11,5 procent i december i jämförelse med 11 procent vid motsvarande tidpunkt föregående år. 

Lovisa stad har för 2015 beviljats status som område med akuta strukturomvandlingsproblem.

  0  100  200 300  400  500  600  700 800 900

BS 2010
BS 2011
BS 2012
BS 2013
BS 2014

 BS 2010  BS 2011 BS 2012 BS 2013 BS 2014
lediga arbetsplatser 20 33 22 24 30

161 197 189 242 286

under 25 år 66 50 65 93 98

Arbetssökande tot. 709 692 684 801
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Arbetssökande och lediga arbetsplatser
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Lovisa stads resultat 
Lovisa stads resultat före bokslutsdispositioner uppvisar ett överskott på 6,5 miljoner euro. Den 
mest betydande faktorn för det positiva resultatet var bolagiseringen av hamnverksamheten, som 
inbringade en bokföringsmässig vinst på 6,8 miljoner euro. Lovisa stads och Affärsverket Lovisa 
Vattens sammanlagda skillnad mellan intäkter och kostnader bildar därmed ett underskott på cirka 
300 000 euro. En särskild post som avviker från det budgeterade var utgifterna för den speciali-
serade sjukvården som överskreds med cirka 600 000 euro för HNS del och 150 000 för Carea. Å 
andra sidan uppstod det besparingar i personalkostnaderna.

Vattenaffärsverket höjde vattenavgifterna under räkenskapsperioden och fi ck dessutom en känn-
bar rabatt av Lovisanejdens Vatten Ab. Därmed kunde Vattenaffärsverket hålla sig inom budgeten 
och nå ett resultat med ett överskott på 12 000 euro.

Skatteinkomsterna och statsandelarna minskade med sammanlagt 3,8 miljoner i jämförelse med 
bokslutet 2013. Skatteinkomsterna minskade med 2,3 miljoner euro (-3,6 %) och statsandelarna 
med 1,5 miljoner euro (-5,5 %). Per invånare uppgick Lovisa stads skatteinkomster till 4 071. I 
jämförelse med föregående år sjönk de med 3,4 % (bokslutet 2013: 4 216 euro i skatteinkomst 
per invånare).

Lovisa stads skatteinkomster per invånare är alltjämt högre än i Fasta Finlands kommuner i med-
eltal och i bokslutet 2014 minskade statsandelen med 3 204 081 euro på grund av utjämningen 
av statsandelar mellan kommunerna. Av bokslutet framgår att Lovisa stad fi ck 24,8 miljoner euro 
i statsandelar 2014. Även den nya lagen om statsandelar som träder i kraft 2015 innebär för Lo-
visas del att det uppstår ett behov att ytterligare spara, eftersom 50 procent av kärnkraftverkens 
fastighetsskatt överförts till utjämningssystemet.

Sammanfattat kan det konstateras att Lovisa stads och Affärsverket Lovisa Vattens sammanlagda 
årsbidrag sjönk från 8,7 miljoner euro till 3,5 miljoner euro. Årsbidraget sjönk med 335 euro per 
invånare i jämförelse med föregående år. Den interna fi nansieringen räcker därmed inte till för att 
täcka avskrivningarna, som i bokslutet 2014 uppgick till 3,8 miljoner euro. I fortsättningen måste 
såväl de internt tillförda medlen ökas som utgifterna för investeringar gallras.

Det faktum att man lyckades iaktta kostnadsdisciplinen i centralerna kan dock ses som en positiv 
omständighet. De externa verksamhetsutgifterna har minskat 1,4 procent från året innan.

I budgetberedningen 2014 överenskoms det om ett balanseringsprogram på cirka sex miljoner för 
2014–2016 och inledningen av detta arbete syntes redan i bokslutet 2013 och syns alltjämt i bok-
slutet 2014 sålunda att centralerna iakttar en stram ekonomi. Det verkar dock som om sparåtgär-
der inte längre är nog för att uppnå tillräckliga summor med tanke på den ekonomiska hållbarhe-
ten, utan att strukturella ändringar är nödvändiga i fortsättningen.

På riksomfattande nivå är Lovisa stads lånenivå alltjämt måttfull. Lånen per invånare uppgår till 
1 654 euro i bokslutet 2014 (bokslutet 2013: 1 176 euro/invånare). I jämförelse med bokslutet 
2013 ökade lånemängden följaktligen med cirka 500 euro per invånare. I januari 2014 lyfte sta-
den två miljoner euro långfristigt lån och de kortfristiga kommuncertifi katen ökade från 10 miljo-
ner euro till 15 miljoner euro.

Målet är att servicenivån för Lovisa stads invånare bibehålls och att stadens ekonomi fortsätt-
ningsvis står på en sund och hållbar grund.
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I tabellen nedan har införts beräknade nyckeltal från Lovisa stads bokslut 2014, 2013 och 2012. 
Nyckeltalen jämförs med medelvärdena för kommuner som till sitt invånarantal är av motsvarande 
storlek och för alla kommuner i Fasta Finland.

Nyckeltal euro/invånare, bokslut 2014

BOKSLUT 2014
LOVISA

BOKSLUT 2014
LOVISA

BOKSLUT 2013
LOVISA

BOKSLUT 2012

KOMMUNER,
VARS INVÅ-

NARANTAL ÄR 
10 000–20 000

KOMMUNERNA 
PÅ FASTA 
FINLAND I 
MEDELTAL 

Invånarantal 15 493 15 519 15 519 10 001–20 000 5 445 000

€ per invånare € per invånare € per invånare € per invånare € per invånare € per invånare

Lån 1 654 € 1 176 € 1 056 € 2 684 € 2 733 €

Brutt oinvesteringar  1 677 € 698 € 303 € 470 € 517 €

Årsbidrag, % av avskrivningarna  92,1 % 212 % 126 % 120 % 101 %

Skatt eintäkter 4 071 € 4 216 € 4 009 € 3 479 € 3 869 €

Statsandelar 1 599 € 1 690 € 1 659 € 2 014 € 1 496 €

Verksamhetsintäkter 1 618 € 1 655 € 1 734 € 1 450 € 1 571 €

Verksamhetskostnader 7 146 € 7 123 € 7 119 € 6 571 € 6 667 €

Årsbidrag  224 € 559 € 357 € 344 € 373 €

Räkenskapsperiodens överskott 417 € 291 € 75 € 87 € 311 €

Penningti llgångar 313 € 492 € 372 € 548 € 806 €

Personalkostnader och kostnader för den specialiserade sjukvården – de största 
kostnadsposterna

Personalkostnaderna utgör den mest betydande posten i kostnadsstrukturen. De bildar 45 pro-
cent av alla kostnader. Utfallet för personalkostnaderna var 590 710 euro mindre än i bokslutet 
2013. I jämförelse med bokslutet 2012 har personalkostnaderna minskat över en miljon euro. Efter 
personalkostnaderna utgör den specialiserade sjukvården den största särskilda kostnadsposten 
och den står för 16 procent av stadens totala kostnader. I budgeten 2014 reserverades det 17,8 
miljoner euro för specialiserad sjukvård. Den slutliga fakturan för specialiserad sjukvård uppgick 
för Lovisa stad till 18,6 miljoner euro, jämfört med 16,6 miljoner euro föregående år. Ökningen var 
hela två miljoner euro i jämförelse med bokslutet 2013.

Investeringar
I budgeten 2014 hade sammanlagt 12,8 miljoner euro reserverats för investeringsprojekt. Den 
största särskilda posten, 6,7 miljoner euro, var budgeterad för fi nska skolcentrets byggprojekt. 
Projektets helhetskostnad uppgår till 12,1 miljoner euro och de kumulativa realiserade kostnader-
na uppgår till 6,3 miljoner euro i bokslutet 2014. I bokslutet 2013 uppgick de kumulativa kostna-
derna för fi nska skolcentret till 5,1 miljoner euro. Inalles uppgår genomföringsgraden för investe-
ringarna till 70 procent.
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Rapportering i verksamhetsberättelsen

1. Hur har intern kontroll och riskhantering ordnats i Lovisa stad?
Stadsstyrelsen ansvarar för ordnandet av intern kontroll. Dessutom ansvarar alla de verksamhets-
organ och tjänsteinnehavare som tilldelats befogenhet att använda stadens medel och som fung-
erar som myndighet för genomförandet av den interna kontrollen.

Stadsfullmäktige i Lovisa stad godkände de allmänna anvisningarna för intern kontroll 9.10.2013. 
för den utvidgade ledningsgruppen och koncernbolagen ordnades utbildning om ärendet och för 
stadsfullmäktige ett informationsmöte 7.5.2013.

Stadsfullmäktige i Lovisa stad beslutade i budgeten för 2014 om ett verksamhetsmässigt mål, en-
ligt vilket man defi nierar de verksamhetsmässiga och ekonomiska riskerna. Ordnandet av risk-
hanteringen beskrivs och kartläggningar görs. Stadsstyrelsen behandlade 1.12.2014 en modell 
för bedömningsram, med vilken dottersamfunden, centralerna och ansvarsenheterna bedömer 
risker utifrån ekonomin och särdragen för deras egna basuppgifter. Centralspecifi ka resultat rap-
porteras till nämnderna, vattenaffärsverkets resultat till direktionen och dottersamfundens resultat 
till styrelserna.

Resultaten, det vill säga vilka risker anknyter till ordnandet av dottersamfundets, centralens eller 
affärsverkets verksamhet och hur riskerna kan hanteras och övervakas, dokumenteras och sam-
las till en del av stadens helhetsbetonade riskhantering. De mest betydande riskerna ur centraler-
nas och ansvarsområdenas synvinkel och åtgärderna för dessa riskers hantering och övervakning 
rapporteras för stadsstyrelsen.

Riskerna bedöms ur den godkända budgetens synvinkel och uppföljningen sker i sin tur i sam-
band med beredningen av bokslutet och delårsrapporteringen. Detta ger stadsstyrelsen tillräckliga 
uppgifter att i verksamhetsberättelsen uttala sig om de centrala slutledningarna och ordnandet av 
intern kontroll och riskhantering i Lovisa stad och Lovisa stadskoncern. 

2. Hur bedöms ordnandet av intern kontroll och riskhantering?
Ordnandet av intern kontroll och riskhantering bedömdes 17.12.2014 i den utvidgade lednings-
gruppens workshop. Man genomförde en centralspecifi k bedömning av riskhantering genom att 
använda den godkända budgeten för 2015 som referensram. Uppgiften var att bedöma
– riskerna och möjligheterna som anknyter till målen för verksamheten och ekonomin i budgeten
– riskerna och möjligheterna som anknyter till funktionerna och serviceprocesserna i centralerna
– händelser som inverkar på stadens och koncernens inkomstutfall, utgiftshantering och ekonomiska ställning.

Utöver detta bedömdes riskerna och tillräckligheten av den interna kontrollen i följande funktioner 
enligt central: personalledning, ekonomi och hushållning, dataförvaltning, avtalshantering och fas-
tighetsförvaltning.

3. Intern kontroll i olika funktioner och processer
Den interna kontrollen är en väsentlig del av det normala ledningsarbetet som görs i staden. 
Framför allt personer i chefsställning ansvarar för den interna kontrollen. En god förvaltning är en 
grundläggande rättighet, som innefattar bland annat behandlingens offentlighet och sakägarens 
rätt att bli hörd, att få ett motiverat beslut och att överklaga. I ljus av klagomålen, överklagningar-
na och besvären samt de beslut som fåtts med anledning av klagomålen, överklagningarna och 
besvären, kan det konstateras att lagen, besluten och god förvaltningssed följs i centralerna och 
vattenaffärsverket. Sådana procedurfel som konstaterats i enskilda fall har korrigerats och verk-
samhetssätten har ändrats till att följa kraven.
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Verksamhetens resultatrikhet
Bokslutet för 2014 visar att anslagen räckt till bättre än det budgeterade. Budgetutfallet följs upp 
och bedöms utöver bokslutet två gånger per år i samband med delårsrapporterna. På basis av 
utfallsuppgifterna utarbetas en prognos för budgetutfallet för det resterande året. Om prognosen 
tyder på budgetavvikelser ingriper man i dem med tillräckliga ledningsåtgärder, med hjälp av vilka 
man uppnår balans i ekonomin och verksamheten och håller sig till budgeten.

Rapporteringen berör staden och vattenaffärsverket. Dottersamfunden ligger utanför delårsrap-
porteringen. Detta kommer man i framtiden att ägna uppmärksamhet åt. Ändringarna i kommunal-
lagen innebär i fortsättningen det att kriskommunsmätarna kalkyleras på hela koncernens nivå. Av 
resultatet utgör staden och vattenaffärsverket 80 % och dottersamfunden 20 %.

Man kan inte med säkerhet uttala sig om resursallokeringen mellan förebyggande arbete och bild-
ligt sagt släckande av eldsvådor. Därför är det viktigt att man framöver ägnar allt mera uppmärk-
samhet åt att utveckla tillvägagångssätt för uppföljning och bedömning, eftersom förebyggande 
åtgärder i regel är resultatrikare.

Avtalsförvaltning
Var och en tjänsteinnehavare som ansvarar för ett givet ärende är skyldig att utarbeta avtalsvillkor 
som säkerställer stadens intressen samt att övervaka preskriptionstiderna och att avtalsvillkoren 
uppfylls. Var och en central ansvarar för att arkivera sina egna avtal. Systemet Dynasty har valts 
till avtalsförvaltningssystem. Att ge tillräckliga anvisningar om att uppgöra avtal och att arkivera 
dem är viktigt i samband med ombyte av tjänsteinnehavare och detta ska det satsas på också i 
fortsättningen. De interna verksamhetssätten som anknyter till avtal kräver i själva verket i fortsätt-
ningen att avtalskunnandet inom organisationen ökas samt att anvisningarna förankras och görs 
mer detaljerade.

Att övervaka upphandling, skötsel och försäljning av fastigheter och anläggningstillgångar (bland 
annat maskiner och apparater)

Lovisa stad har ett fl ertal fastigheter och en stor reparationsskuld som anknyter till dem. Dessut-
om är lokalerna ofta gamla och opraktiska ur funktionernas synvinkel. Utöver detta är underhålls-
kostnaderna höga.

En del av vatten- och avloppsnätet är i dåligt skick och förutsätter omfattande saneringsåtgärder. 
Det dåliga skicket av i synnerhet ledningsnätet vid Strandvägen innefattar en risk av kritisk nivå. 
Nätet ligger två meter under marken och även under normalvattenståndet. Därför är dess förny-
ande en mycket krävande och dyr åtgärd. Vid skada medför reparationen av nätet en betydande 
risk för översvämning, då faran fi nns att en del av Gamla staden hamnar under svämvatten. En 
plan för grundläggande sanering av Strandvägen har gjorts, men projektet har fördröjts närmast 
på grund av dess dyrhet. Genomförandet av planen förutsätter samarbete av både tekniska vä-
sendet och vattenaffärsverket.

Tyngdpunkten för resursanvändning har i stället för grundläggande reparationer under de senaste 
åren legat på plötsliga reparationsbehov. Tekniska centralen bereder kartläggningar av skick och 
utarbetar en investeringsplan på lång sikt.

Fastighetsbolagen har ofta betydande reparationsskuld som anknyter till fastigheterna. 
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4. Vilka är de centrala riskerna som anknyter till verksamheten och vilka är 
utvecklingsområdena för den interna kontrollens och riskhanteringens delområden?

1. Att säkerställa den åldrande befolkningens hemlika boendeform samt ett energiskt och livs-
glatt åldrande.

2. Att bereda sig på social- och hälsovårdsreformen samt på de risker som reformen för med sig 
och som anknyter till tillgängligheten av tjänster, till fi nansiering och till fastigheter samt att an-
passa stadens egen tjänsteproduktion till de kommande ändringarna.

3. Ett omfattande servicenät inom bildningscentralen i proportion till de ekonomiska resurserna 
och invånarantalet.

4. Det dåliga skicket för Strandvägens vatten- och avloppsnät samt beredskapstillräckligheten för 
eventuella problem.

5. Det ekonomiska läget och effekten av balanseringsåtgärderna för fastighetsbolagen.
6. Kontroller som anknyter till avtalsförvaltningen.

5. Planerade utvecklingsåtgärder för kontroll och riskhantering
1. Att fl ytta tyngdpunkten för användningen av tjänster och resurser till förebyggande arbete och 

arbete som främjar den åldrande befolkningens funktionsförmåga. Att upplösa en service-
struktur som domineras av anstaltsplatser och att fl ytta tyngdpunkten till hemvård. Gråberg-
sprojektet.

2. Att slipa sina egna processer för tjänsteproduktion till att vara konkurrenskraftiga och kost-
nadseffektiva.

3. Att granska och utvärdera bildningscentralens servicenätverk och att besluta om dess omfatt-
ning.

4. Att innefatta åtgärdsplanen för Strandvägens ledningsnät i investeringsplanen. 
5. Att fusionera fastighetsbolag, att öka ledningens professionalitet och att göra ledningsstyrning-

en skarpare.
6. Att öka avtalskunnandet inom organisationen, att göra anvisningarna mer detaljerade, att prak-

tiskt verkställa anvisningarna och att sköta relaterad uppföljning.

6. Utredning om ordande av intern revision
Den interna revisionens uppdrag köps vid behov som externa sakkunnigtjänster.

7. Ställningstagande om den interna kontrollens lämplighet och tillräcklighet
Den interna kontrollen i Lovisa stad placerar sig inom intervallet mellan tillfredsställande och god. 
Den interna kontrollen i Lovisa stad producerar en skälig säkerhet om att verksamheten är resul-
tatrik, att verksamheten följer lag och god förvaltningssed, att medlen och egendomen tryggas 
samt att den pålitliga verksamhetsmässiga och ekonomiska information som ledningen kräver är 
tillräcklig.

Ordnandet av den interna kontrollen baserar sig på tillräckliga anvisningar. En organisationsöver-
gripande systematisk riskkartläggning utfördes och utvecklingsarbetet inleddes på en seminarie-
dag 17.12.2014. 

De väsentligaste olika riskerna som anknyter till verksamheten och ekonomin kartlades ur synvin-
keln av budgeten för 2015 och inom organisationen förstås risken även som en möjlighet.

Med den interna kontrollen eftersträvas en systematisk identifi ering, bedömning och hantering av 
risker. 
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Räkenskapsperiodens 
resultat och finansiering av 

verksamhet
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RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL

2014 2013

1 000 € 1 000 € 

Verksamhetens intäkter 25 066 25 683

Verksamhetens kostnader -110 710 -110 555

Verksamhetsbidrag -85 644 -84 872

Skatt einkomster 63 078 65 422

Statsandelar 24 776 26 229

Finansiella intäkter  och kostnader

Ränteintäkter 29 13

Övriga fi nansiella intäkter 1 660 2 217

Räntekostnader -422 -310

Övriga fi nansiella kostnader -10 -19

Årsbidrag 3 467 8 679

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar -3 764 -4 092

Extraordinära poster

Extraordinära intäkter 6 763

Extraordinära kostnader -64

Räkenskapsperiodens resultat 6 466 4 523

Bokslutsposter 198 -302

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 6 663 4 220

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

Verksamhetsbidraget utvisar skatt efi nansieringens andel av verksamhetskostnaderna.

Verksamhetsintäkter/utgift er % 22,6 23,2

Nyckeltalet påvisar avgift sfi nansieringens andel av verksamhetskostnaderna.

Årsbidrag utvisar storleken av den interna fi nansering som kan användas för 
investeringar, placeringar och amorteringar av lån.

Årsbidrag/Avskrivningar % 92,1 212,1

När nyckeltalets värde är 100 % antas kommunens interna fi nansiering vara ti llräcklig.

Årsbidrag euro/invånare   223,8 559,2

Invånarantal 15 493 15 519
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FINANSIERINGSANALYS OCH NYCKELTAL

2014 2013

1 000 € 1 000 €

Kassafl ödet i verksamheten

Årsbidrag 3 467 8 679

Extraordinära poster 6 763 -64

Korrekti vposter -7 079 -307

Kassafl öde för investeringarnas del

Investering i anläggningsti llgångar -26 371 -10 833

Finansieringsandelar för investeringsutgift er 389 151

Försäljningsintäkter av bestående akti va 14 102 366

Verksamhetens och investeringarnas kassafl öde -8 729 -2 007

Kassafl öde för fi nansieringens del

Förändring i utlåning

Ökning av utlåningen -209 -47

Minskning av utlåningen

Förändringar av lånebeståndet

Ökning av långfristi ga lån 2 000 5 000

Minskning av långfristi ga lån -3 101 -3 644

Förändring av kortf risti ga lån 8 479 498

Förändring av eget kapital

Övriga förändringar i likviditeten -1 233 2 072

Kassafl öde för fi nansieringens del 5 936 3 878

Förändring av likvida medel -2 793 1 870

Likvida medel 31.12 4 856 7 649

Likvida medel 1.1 7 649 5 778

-2 793 1 870

FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL

Verksamhetens och investeringarnas kassafl öde under 5 år, euro -9 088 -359

Lovisa stads kommunsammanslagning från 2010, jämförelsetal för 4 år

Intern fi nansiering av investeringar, % 13,3 81,2

Nyckeltalet anger hur stor del av den egna anskaff ningsutgift en för investeringar 

som har fi nansierats med interna medel.

Inkomstf inansiering av kapitalutgift er % 11,8 60,4

Låneskötselbidrag 1,1 2,3

Nyckeltalet visar om interna fi nansieringen täcker räntor och amorteringar. 

Talet 2 är bra, 1-2 är ti llfredställande

Likviditet, kassadagar 13 22

Invånarantal 15 493 15 519
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BALANSRÄKNINGEN OCH DESS NYCKELTAL

AKTIVA 2014 2013 PASSIVA 2014 2013

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

BESTÅENDE AKTIVA 94 094 78 253 EGET KAPITAL 62 703 56 039

Immateriella ti llgångar 612 687 Grundkapital 46 015 46 015

Immateriella rätti  gheter 50 50 Anslutningsfond

Datorprogram Övriga egna fonder 500 500

Övriga utgifter med lång verkningstid 562 637 Över-/underskott  från ti digare år 9 524 5 304

Förskott sbetalningar Räkenskapsperiodens över-/underskott 6 663 4 220

Materiella ti llgångar 66 184 62 211 AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH 

Jord- och vatt enområden 8 130 8 890 RESERVER 1 675 1 873

Byggnader 29 816 20 856 Ack. avskrivningsdiff erens 1 675 1 873

Fasta konstrukti oner och anordn. 23 322 24 358 Reserver

Maskiner och inventarier 799 851

Övriga materiella ti llgångar 2 2 AVSÄTTNINGAR 766 329

Förskott sbetalningar och på-
gående anskaff ningar

4 115 7 254 Pensionsavsätt ningar 106 116

Placeringar 27 298 15 355 Avsätt ningar 660 213

Akti er och andelar 25 044 13 310

Masskuldebrevslånefordringar FÖRVALTAT KAPITAL 1 203 1 195

Övriga lånefordringar 1 924 1 767 Förmedl. lån av staten 34 32

Övriga fordringar 330 278 Övrigt kapital, statliga 1 169 1 163

Övriga uppdragskapital

FÖRVALTADE MEDEL 1 271 1 237

Förmedlade lån av staten 5 7

Donati onsfonder särskild täckning 1 196 1 159 FRÄMMANDE KAPITAL 40 186 31 810

Övriga förvaltade medel 71 71 Långfristi gt 13 524 14 625

RÖRLIGA AKTIVA 11 169 11 757 Kortf risti gt 26 662 17 186

Omsätt ningsti llgångar 90 92

Fordringar 6 223 4 016

Långfristi ga fordringar 2 360 65 PASSIVA SAMMANLAGT 106 534 91 247

Kortf risti ga fordringar 3 863 3 951

Finansiella värdepapper 693 893

Kassa och bankfordringar 4 163 6 755

AKTIVA SAMMANLAGT 106 534 91 247

BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL

Soliditetsgrad % 60,4 63,5 Målsätt ningen för självförsörjningsgraden är över 70 %.

Relati v skuldsätt ningsgrad % 35,6 27,1 Ett  mera använt nyckeltal kommuner emellan än soliditetsgraden

I medeltal är relati v skuldsätt ning inom kommunsektorn ca 40 %.

Ackumulerat över-/underskott, 1 000 euro 16 187 9 524

Ackumulerat över-/underskott , 
euro/invånare

1 045 614

Lånestock 31.12, 1 000 euro 25 622 18 244

Lånestock 31.12, euro/invånare 1 654 1 176

Lånefordringar 31.12, 1 000 euro 1 924 1 767

Invånarantal 15 493 15 519
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LOVISA STADS TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER

INKOMSTER 1 000 € % UTGIFTER 1 000 € %

Verksamhet Verksamhet

Verksamhetsintäkter 25 066 17,9 Versamhetskostnader 110 710 78,3

Skatt einkomster 63 078 45,1 Tillverkning för eget bruk

Statsandelar 24 776 17,7 Räntekostnader 422 0,3

Ränteintäkter 29 Övriga fi nansiella kostnader 10

Övriga fi nansiella intäkter 1 660 1,2 Extraordinära kostnader

Extraordinära intäkter 6 763 4,8 Inkomstf inans. korrekti vposter

Rätt elseposter ti ll internt ti llf.medel -7 516 -5,4 Reserver 437 0,3

Försäljningsvinst på bestående aktiva Förändringar av avsätt ningar

Försäljningsförlust av bestående aktiva

Investeringar Investeringar

Finansieringsandelar för investeringar 389 0,3 Investering i anläggningsti llgångar 26 371 18,7

Försäljningsintäkter av anlägg-
ningsti llgångar

14 102 10,1

Finansieringsverksamhet Finansieringsverksamhet

Minskning av utlåning Ökning av utlåning 209 0,1

Ökning av långfristi ga lån 2 000 1,4 Minskning av långfristi ga lån 3 101 2,2

Ökning av kortf risti ga lån 9 442 6,8 Minskning av kortf risti ga lån 88 0,1

Ökning av eget kapital Minskning av eget kapital

TOTALA INKOMSTER 139 788 100 TOTALA UTGIFTER 141 347 100,0

BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH VERKSAMHETENS FINANSIERING

Behandling av räkenskapsperiodens resultat

Stadsstyrelsen föreslår att  räkenskapspeiodens resultat på  6 465 788,53 euro behandlas  på följande sätt :

1) Gjorda avskrivningsdiff erenser intäktsförs enligt plan, 197 648,51 euro.

2) Räkenskapsperiodens överskott  på 6 663 437,04 euro överförs ti ll över- och underskott skontot.

SWE Tilinpäätös 2014 valtuusto 10.6.2015 VALMIS.indd   27 6/12/2015   8:12:14 AM



28

SWE Tilinpäätös 2014 valtuusto 10.6.2015 VALMIS.indd   28 6/12/2015   8:12:14 AM



29

Koncernbokslut
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Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi

Samfund som ska sammanställas i koncernbokslutet 
I koncernresultaträkningen, -balansräkningen och -fi nansieringsanalysen behandlas den ekonomis-
ka helhet som bildas av hela stadskoncernen som om den var en enda bokföringsskyldig enhet. I 
koncernberäkningarna sammanställs stadens dotterbolag som en egen helhet, delägarbolagen med 
metoden för kapitalandel och samkommunerna i proportion till medlemsandelen i grundkapitalet.

Koncernstrukturen presenteras i ett separat diagram.

Styrningen av koncernens verksamhet
Enligt kommunallagen leder stadsstyrelsen och stadsdirektören koncernen. Stadsstyrelsen och 
stadsdirektören tilldelar de personer som representerar staden i samfundens förvaltningsorgan 
anvisningar om beslutsfattande i bolagsstämmor och framförande av stadens ståndpunkt.

I kommunkoncernen ingår Lovisa Hamn Ab, som inledde sin verksamhet 1.9.2014, samt icke-
vinstdrivande fastighetsbolag, vilkas uppgift är att sköta stadens bostadsväsen.

Målen som fastställts för kommunkoncernen är omfattande och i själva verket krävde de till sto-
ra delar hela räkenskapsperioden för att uppnås. Koncerndirektivet godkändes i stadsfullmäktige 
14.3.2012. Bolagiseringen av Lovisa Hamn Ab krävde uppdatering av koncerndirektivet.

Utfall för de mål som fastställts för kommunkoncernen för perioden 2014–2016
1. Att inkludera dottersamfundens rapportering i den regelbundna koncernrapporteringen. 

• Att homogenisera dottersamfundens bokföringar, att öka jämförbarheten och transparen-
sen av bokföringsuppgifterna och att sammanföra bokföringsuppgifterna till en del av sta-
dens delårsrapporter.   

Utmaningen för rapporteringen består fortsättningsvis av att fastighetsbolagens bokföringar och 
de sätt på vilka de ordnas är heterogena. Därför ska man ägna uppmärksamhet åt att den nume-
riska rapporteringen inte är det enda sättet att följa upp koncernbolagens verksamhet. Det vikti-
gaste är att rapportera om den operativa verksamheten samt att hålla ägarna à jour om den fram-
tida utvecklingen och ärendehelheterna som medför eventuella risker.

2. Ett åtgärdsprogram för att balansera och sanera fastighetssamfundens ekonomi.  
• Man skapar fastighetssamfund som ligger på en ekonomiskt sund grund och vars hyres-

nivå inte överskrider marknadshyrorna.
• Målet är att påbörja nyproduktion av byggnader i enlighet med det bostadspolitiska programmet.
• Man reder ut och utnyttjar eventuella administrativa åtgärder och stöd som man kan få av 

ARA och Statskontoret. 

Ett byggprojekt inleddes i Forsby. För att stöda projektet tecknade staden en höjning på 258 000 
euro av aktiekapitalet för Fastighets Ab Pernå bostäder. Ekonomiskt stöd gavs i form av kapitallån 
till Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Vuokratalot (117 000 euro), Fastighets Ab Liljendal Bostäder (17 
500 euro) och Kiinteistö Oy Talludden (15 000 euro). Dessutom beviljades Fastighets Ab Pernå bo-
städer borgen för lån för byggprojektet som inleddes 2013 i Isnäs.

Avskrivningstiden för byggnader är 30 år enligt stadens avskrivningsplan. Enligt koncerndirekti-
vet kräver staden att även fastighetsbolagen följer stadens avskrivningsplan, i och med att man 
i koncernbokslutet är tvungen att korrigera avskrivningstiderna till att motsvara tiderna i stadens 
avskrivningsplan. I fortsättningen kalkyleras och uppföljs även kommunernas ekonomiska mätare 
på hela koncernens nivå.
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Statskontoret och ARA har gett sakkunnighjälp i att sanera fastighetsbolagens ekonomi och Stats-
kontoret har omorganiserat lånevillkor både för Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Vuokratalot och 
Fastighets Ab Liljendal Bostäder.

3. Att bestämma Stiftelsen för Lovisa nejdens servicehus ställning i förhållande till stadskoncernen.
• Man reder ut om stiftelsens verksamhet eller en del av verksamheten skulle kunna utgöra 

en del av stadens verksamhet.

Man har rett ut Stiftelsen för Lovisa nejdens servicehus ställning i förhållande till stadskoncernen 
och stadsstyrelsen och styrelsen för Stiftelsen för Lovisa nejdens servicehus har tillsammans sett 
över resultaten. Då servicehusets verksamhetsledare under räkenskapsperioden sagt upp sig, 
beslutade styrelsen för Stiftelsen för Lovisa nejdens servicehus i stället för verksamhetsledare 
söka en verkställande direktör med mer omfattande kompetensprofi l som mer betonar delområ-
dena för kunnandet vad gäller fastigheternas ekonomi. Efter att den verkställande direktören valts 
kommer man gemensamt att överenskomma om fortsatta åtgärder.

4. Att sammanföra funktionerna för och eventuellt fusionera Lovisanejdens Vatten Ab och Affärs-
verket Lovisa Vatten till en helhet.
• Affärsverket Lovisa Vatten måste öka sin produktivitet utan att kundpriset för vatten stiger 

oskäligt. 
• Den regionala vattenförsörjningen utvecklas i synnerhet med kommunerna Lappträsk och Mörskom.

Ett utvecklingsseminarium ordnades hösten 2014 för ägarna av och ledningen för Lovisanejdens Vat-
ten Ab och Affärsverket Lovisa Vatten. I synnerhet kommunerna Lappträsk och Mörskom var tämligen 
motvilliga till fusionstanken. Däremot överenskom man tillsammans att en kartläggning av långfristiga 
investeringsbehov för kommunspecifi ka vattenförsörjningssystem ska utarbetas. Kartläggningen ska 
i fortsättningen även utgöra grunden för kommande ägarpolitiska mål och ägarstyrning. Dessutom 
organiserar Lovisa stad en utredning och bedömning av hur en eventuell regional vattenförsörjning 
organiseras samt en bedömning av för- och nackdelarna som anknyter till verksamhetsmodellen.

Väsentliga händelser i koncernens verksamhet
Hamnverksamheten bolagiserades under räkenskapsperioden 2014. Detta medförde ändringar 
i koncernstrukturen. Utgående från EU:s principer för konkurrensneutralitet godkände riksdagen 
en lag som förpliktade Lovisa stad att bolagisera sin hamnverksamhet, vilket ledde till att Lovisa 
Hamn Ab grundades. Det är förenligt med stadens intresse att aktiebolaget, som staden äger till 
100 %, har så goda förutsättningar som möjligt att driva lönsam verksamhet, utveckla sin verk-
samhet och klara sig med sitt eget kassafl öde.

Det nya bolagets ingående balansomslutning bildades sålunda att de anläggningstillgångsposter som 
hörde till hamnens verksamhet överfördes till bolaget till sitt bokföringsvärde och markegendomsposterna 
till sitt gängse värde. Som en del av köpesumman överfördes dessutom 300 000 euro i bolagets kassa.

Bolagiseringen av hamnen medförde staden en realisationsvinst på 6,8 miljoner euro, som för sin 
del bidrar till att öka stadens överskott och fungerar som en buffert under kommande år.

Att ordna koncernövervakningen
Det är allt skäl att vidareutveckla uppföljningen av dottersamfundens verksamhet. Som det vikti-
gaste redskapet ska man ägna uppmärksamhet åt att ge anvisningar till de personer som repre-
senterar staden såväl om agerandet i dottersamfunden som om rapporteringen till moderbolaget. 
Beträffande skaderisker anlitar koncernsamfunden samma försäkringsmäklare som staden. Sta-
dens koncerndirektiv uppdaterades hösten 2014.
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KONCERNRESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL

2014 2013

 1 000 €  1 000 € 

Verksamhetsintäkter 55 547 54 754

Verksamhetskostnader -138 154 -136 717

Andel av intressesamfundens vinst (förlust) 28 16

Verksamhetsbidrag -82 578 -81 947

Skatt einkomster 63 018 65 361

Statsandelar 24 776 26 229

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 54 45

Övriga fi nansiella intäkter 1 685 2 231

Räntekostnader -788 -726

Övriga fi nansiella kostnader -159 -146

Årsbidrag 6 008 11 047

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan -6 213 -6 052

Räkenskapsperiodens över- och underparvärden

Nedskrivningar -2 -328

Extraordinära poster -67

Räkenskapsperiodens resultat -207 4 600

Bokslutsdispositi oner 37 -464

Minoritetsandelar -14 -49

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) -184 4 087

KONCERNRESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

Verksamhetsbidraget utvisar skatt efi nansieringens andel av verksamhetskostnaderna.

Verksamhetsintäkter/-utgift er % 40,2 40,0

Nyckeltalet visar avgift sfi nansieringens andel av verksamhetskostnaderna.

Årsbidraget utvisar storleken av den interna fi nansering som kan användas för investeringar, 
placeringar och amorteringar av lån.

Årsbidrag/Avskrivningar % 96,7 173,2

När nyckeltalets värde är 100 % antas kommunens interna fi nansiering vara ti llräcklig.

Årsbidrag euro/invånare   387,8 711,8

Invånarantal 15 493 15 519
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KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS OCH DESS NYCKELTAL

2014 2013

1 000 € 1 000 €

Kassafl ödet i verksamheten

Årsbidrag 6 008 11 047

Extraordinära poster -67

Den interna fi nansieringens korrekti vposter -257 -183

Kassafl öde för investeringarnas del

Investeringsutgift er -23 725 -14 558

Finansieringsandelar för investeringsutgift er 420 155

Försäljningsinkomster av bestående akti va 7 398 474

Verksamhetens och investeringarnas kassafl öde -10 155 -3 133

Kassafl öde för fi nansieringens del

Förändring i utlåning

Ökning av utlåningsfordringar -210 -47

Minskning av utlåningsfordringar

Förändringar i lånestocken

Ökning av långfristi ga lån 5 652 5 517

Minskning av långfristi ga lån -5 831 -5 164

Förändring av kortf risti ga lån 6 858 2 552

Förändring i eget kapital 129 60

Övriga förändringar i likviditeten 3

Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital -29 28

Förändring av omsätt ningsti llgångar -48 16

Förändring av fordringar -454 1 287

Förändring av räntefria skulder 1 642 1 147

Finansieringens kassafl öde 7 717 5 398

Förändring av likvida medel -2 438 2 266

Likvida medel 31.12 9 170 11 609

Likvida medel 1.1 11 609 9 343

-2 438 2 266

NYCKELTAL FÖR KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS

Verksamhetens och investeringarnas kassafl öde under 4 år, € -14 221 -3 106

Lovisa stads kommunsammanslagning från 2010

Intern fi nansiering av investeringar, % 25,8 76,7

Nyckeltalet anger hur stor del av den egna anskaff ningsutgift en för investeringar 
som har fi nansierats med interna medel.

Inkomstf inansiering av kapitalutgift er, % 20,3 56,0

Låneskötselbidrag 0,8 1,8

Nyckeltalet visar om den interna fi nansieringen täcker räntor och amorteringar. 

Talet 2 är bra, 1-2 är ti llfredställande

Likviditet, kassadagar 20 27

Invånarantal 15 493 15 519
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KONCERNBALANSRÄKNINGEN OCH DESS NYCKELTAL

AKTIVA 2014 2013 PASSIVA 2014 2013

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

BESTÅENDE AKTIVA 102 181 91 926 EGET KAPITAL 47 626 48 104

Immateriella ti llgångar 1 181 1 270 Grundkapital 46 015 46 015

Immateriella rätti  gheter 111 136 Uppskrivningsfond 50 50

Datorprogram Övriga egna fonder 2 562 2 518

Övriga utgift er med lång verkningsti d 1 070 1 130 Över- och underskott  från  ti digare år -870 -4 618

Förskott sbetalningar 3 Räkenskapsperiodens över-/underskott -184 4 088

Materiella ti llgångar 98 808 88 045 Föreningars och sti ft elsers grundkapital 51 51

Jord- och vatt enområden 10 218 10 078 MINORITETSANDELAR 229 264

Byggnader 55 754 39 902 AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH

Fasta konstrukti oner och anordningar 23 474 24 969 RESERVER 2 682 2 853

Maskiner och inventarier 2 496 2 490 Avskrivningsdiff erens 1 701 1 942

Övriga materiella ti llgångar 289 320 Reserver 981 911

Förskott sbetalningar och pågåen-
de anskaff ningar

6 577 10 286

Placeringar 2 192 2 611 AVSÄTTNINGAR 1 317 780

Andel i intressesamfund 168 151 Pensionsavsätt ningar 130 140

Akti er och andelar 1 657 2 084 Avsätt ningar 1 187 639

Övriga lånefordringar 20 84

Övriga fordringar 347 293 FÖRVALTAT KAPITAL 1 292 1 290

FÖRVALTADE MEDEL 1 356 1 324 FRÄMMANDE KAPITAL 66 234 57 556

Långfristigt räntebärande främmande kapital 33 624 31 591

RÖRLIGA AKTIVA 15 844 17 596

Omsätt ningsti llgångar 797 386 Långfristi gt räntefritt  främmande kapital 1 235 751

Fordringar 5 877 5 601 Kortfristigt räntebärande främmande kapital 12 286 7 403

Långfristi ga fordringar 78 84

Kortf risti ga fordringar 5 798 5 517 Kortf risti gt räntefritt  främmande kapital 19 089 17 810

Finansiella värdepapper 1 027 1 527 PASSIVA  SAMMANLAGT 119 380 110 846

Kassa och bankfordringar 8 144 10 082

AKTIVA SAMMANLAGT 119 380 110 846

BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL

Soliditetsgrad, % 42,3 46,2 Målsätt ningen för självförsörjningsgraden är över 70 %.

Relati v skuldsätt ningsgrad, % 46,2 39,3 Ett  användbarare nyckeltal kommuner emellan är soliditetsgraden. 

I medeltal uppgår den relati va skuldsätt ningen inom kommun-
sektorn ti ll 40 %.

Ackumulerat över-/underskott , 1 000 € -1 053 -531

Ackumulerat över-/underskott, euro/invånare -68 -34

Koncernens lånestock 31.12, 1 000 € 45 907 38 992

Koncernens lån, euro/invånare 2 963 2 513

Koncernens lånefordringar 31.12, 1 000 € 20 84

Invånarantal 15 493 15 519
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Budgetens utfall
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ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN OCH KONCERNFÖRVALTNINGEN 
Ansvarsperson: stadsdirektören

Händelser 2014 som inverkat på allmänna förvaltningens och koncernförvaltningens 
omvärld och verksamhet

Flera strukturella reformer som staten startat har centralt inverkat på allmänna förvaltningens och 
koncernförvaltningens verksamhet. Det att funktionerna samtidigt har effektiverats har inneburit 
att osäkerheten och arbetsbördan ökat inom stadsorganisationen. Vi har strävat efter att inverka 
på framtidens utmaningar genom att bland annat delta i Kommunförbundets projekt USO (Nya 
generationens organisation och ledarskap). Syftet för projektet är att hjälpa organisationerna att 
fi nna ny praxis för kommunernas verksamhet särskilt i en föränderlig omvärld och att stöda kom-
munorganisationerna i deras interna utvecklingsarbete.

Utfallet för de ekonomiska målen 2014

Allmänna förvaltningens och koncernförvaltningens resultaträkning

Centralens anslag som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige är det externa verk-
samhetsbidraget.

C5 Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄND-
RINGAR

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL 

2014

Försäljningsintäkter 11 267 10 963 10 963 10 484 -479 -4 %

Avgift sintäkter 428 319 319 435 116 36 %

Understöd och bidrag 481 369 369 419 49 13 %

Hyresintäkter 349 308 1 309 294 -15 -5 %

Övriga verksamhetsintäkter 30 19 19 14 -5

Verksamhetens intäkter 12 556 11 978 1 11 979 11 645 -334 -3 %

varav interna 5 901 5 820 5 820 5 596 -224 -4 %

Personalkostnader -7 892 -7 956 -9 -7 965 -7 196 769 -10 %

Köp av tjänster -3 597 -3 737 9 -3 728 -3 542 186 -5 %

Material, förnödenheter och varor -1 207 -1 201 -9 -1 210 -1 016 194 -16 %

Understöd -839 -751 -751 -931 -180 24 %

Övriga verksamhetskostnader -493 -511 -511 -490 20 -4 %

Verksamhetens kostnader -14 028 -14 156 -9 -14 165 -13 176 988 -7 %

varav interna -623 -616 -616 -601 15 -2 %

Verksamhetsbidrag -1 473 -2 177 -8 -2 186 -1 531 655 -30 %

varav interna 5 278 5 204 5 204 4 995 -209 -4 %

Verksamhetsbidrag, extern -6 751 -7 381 -8 -7 390 -6 526 864 -12 %

Avskrivningar och nedskrivningar -676 -605 -605 -497 107 -18 %
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Utfallet för verksamhetsintäkter
Bolagiseringen av hamnen 1.9 inverkar på alla siffror. Utöver detta blev verksamhetsintäkterna 
mindre än det budgeterade. Både bildningscentralen och grundtrygghetscentralen använde städ- 
och kostservicen i mindre grad än vad man kunde uppskatta då budgeten upprättades. Till exem-
pel det att en avdelning på hälsovårdscentralen stängdes för tre månader har varit en betydande 
faktor som inverkat på minskningen av volymerna för mattillredning och städning.

Utfallet för verksamhetskostnader
Bolagiseringen av hamnen 1.9 syns i alla siffror. I de externa verksamhetskostnaderna har man 
med anledning av den minskade interna användningen av  städ- och kostservice uppnått en näst-
intill motsvarande besparing i material, förnödenheter och varor. Till övriga delar höll man sig inom 
budgeten.

Utfallet för personalkostnader
Personalutgifterna underskrider det budgeterade inom städservicen och sysselsättningstjänsterna.

Utfallet för nyckelmålen 2014

Utfallet för de mål som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige  

Stadens mål för verksamheten: 
Lovisa stads vision är att vara en välmående, tvåspråkig stad som utnyttjar ny teknologi och olika 
energiformer och där havskusten, landsbygden och god närservice förhöjer invånarnas och se-
mesterfi rarnas livskvalitet. Lovisa gör det möjligt att ett mångsidigt närings- och kulturliv utvecklas 
även med hjälp av goda telekommunikations- och trafi kförbindelser.

Allmänna förvaltningens och koncernförvaltningens mål för verksamheten:
1. Kunden och kommuninvånaren 

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Ett  gott  kommunanseende Stadens välkändhet ökar.

Lovisa anses vara en god 
boendeort och det fi nns 
goda och välfungerande 
tjänster i Lovisa.

Lovisa har ett  gott  anseen-
de som arbetsgivare.

Lovisas publicitet är positi v.

Alla centraler främjar uppnåen-
det av ett  gott  kommunanseen-
de för sin centrals del i sina års-
planer.

Lovisa har varit positi vt framme i 
off entligheten ti ll exempel i sam-
band med evenemanget Lovisa 
Historiska Hus, fi lmen Ada och 
Glada, julmarknader och övriga 
dylika evenemang. 

Det har funnits många sökande 
ti ll de fl esta arbetsuppgift er.

Invånarantalet i Lovisa är oför-
ändrat.

Interakti v och enhetlig 
kommunikati on

Att  akti vera kommuninvå-
narnas, personalens och 
den tredje sektorns delta-
gande.

Att  utveckla kommuninvånar-
kommunikati on och intern kom-
munikati on genom fl era kanaler.

Att  utveckla elektroniska tjänster.

Man har gjort utvecklingsarbete 
för att  öka interakti viteten och 
för att  harmonisera kommunika-
ti onen.
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2. Attraktivitet och konkurrenskraft 

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  bygga nya hyresbostä-
der på centrumområdet av 
Lovisa.

Nya lockande och trivsam-
ma hyresbostäder i Lovisa 
centrum. Dessa hyresbostä-
ders hyresnivå ligger under 
marknadspriset.

Det bostadsbeståndet som redan 
fi nns saneras och man beslutar om 
stadens fi nansieringsandel i nypro-
dukti onen som påbörjas. Beslut 
om fi nansiering och byggande.

I Forsby inleddes ett  nybyggnads-
projekt, för vilket staden betala-
de fi nansieringsandelen ur medel 
reserverade i budgeten för 2014.

Att  eff ekti vera marknads-
föringen.

Positi v invånarutveckling. Att  akti vt utnytt ja försäljningen 
av tomter och utveckla E18.

Inom tomtf örsäljningen har man 
ökat reklamföringen vid landsvä-
gar och på internet.

3. Personal och ledarskap 

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  förnya verksamhetssätt . Arbets- och verksamhets-
sätt en inom organisati o-
nen är moderna, enhetliga 
och motsvarar kundernas 
behov. 

Aktörernas roller och an-
svar är klart defi nierade och 
samarbetet är fungerande. 

Utvecklingssamtalen förs 
årligen.

Att  främja nya former att  arbeta 
och verksamhetssätt  i samarbete 
med personalen. 

Att  sammanjämka målen för pro-
dukti viteten och arbetshälsan. 

Att  öka interakti onen centralerna 
emellan och att  främja den inter-
na rekryteringen och rörligheten 
av personalen.

Man har tagit i bruk nya elektro-
niska verktyg och minskat på ma-
nuella faser i arbetet. Telefonser-
vicen förnyades och beredningen 
av en ny modell för kundservicen 
påbörjades.

Utvecklingssamtalet har blivit ett  
etablerat verktyg för ledningen av 
arbetet och för växelverkan i ar-
betet. För att  underlätt a utveck-
lingssamtalen förnyades stödma-
terialet och cheferna utbildades i 
hur utvecklingssamtal ska föras.

De mål som ställdes upp för ut-
vecklingen av personalmäng-
den uppnåddes och man kunde i 
huvudsak omorganisera arbetet 
utan att  öka på arbetsbördan.

Interna rekryteringar och annan 
intern mobilitet kunde bätt re än 
ti digare utnytt jas som ett  led i att  
förbätt ra produkti viteten.

4. Ekonomi 

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

En förutsägbar, balanserad 
ekonomi.

Att  det ackumulerade över-
skott et i balansen kommer 
att  vara positi vt i slutet av 
planperioden.

Att  lån per invånare hål-
ler sig under den nati onella 
medelnivån.

Att  följa upp utf allet för budge-
ten och utf allet för de bindande 
målen för verksamheten på hela 
stadens nivå.

Lovisa stads ekonomiska ställ-
ning är trots åtstramade situati o-
ner fortsätt ningsvis mått ligt god 
och balanserad. Räkenskapspe-
riodens resultat var positi vt och 
man har under räkenskapsperio-
den 2014 kunnat öka överskott et 
från ti digare år i balansen med 
6,6 miljoner euro.

Lånestocken per invånare har ökat, 
men den är fortsätt ningsvis moderat. 

Man följer akti vt upp utf allet för de 
bindande målen för verksamheten 
och uppföljningen har rapporterats 
i samband med delårsrapporterna.
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NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  sälja egendom. Att  sälja icke-strategisk 
egendom.

Egendomsarbetsgruppen fortsät-
ter sitt  arbete.

Små skogs- och åkerlott er har sålts 
under räkenskapsperioden 2014 
i enlighet med egendomsarbets-
gruppens förslag.

Lovisa hamn bolagiseras ti ll 
Lovisa hamn Ab

Att  bereda beslutet om bo-
lagisering av hamnfunkti o-
nerna, fatt a besluten och 
att  genomföra bolagise-
ringen.

Bolagiseringen verkställs och 
ekonomibyrån förvaltningstjäns-
terna och hamnen följer upp 
framskridningen. Framskridning-
en rapporteras i ekonomigrup-
pen och i närings- och utveck-
lingssekti onen.

Lovisa hamn bolagiserades 
1.9.2014.

ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN OCH KONCERNFÖRVALTNINGEN 
ENLIGT ANSVARSOMRÅDEN

Förvaltningstjänster
Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten
Övergången till elektronisk distribution inleddes planenligt. Under 2014 övergick stadsstyrelsen, 
tekniska nämnden och byggnads- och miljönämnden till elektronisk distribution av dokument. 

Projektet Front Offi ce inleddes på försommaren. Avsikten med projektet är att utreda hurdana möj-
ligheter det fi nns att inrätta ett samservicekontor där stadens centraler skulle kunna erbjuda kun-
derna bland annat mångsidig kundservice och rådgivning vid, som man säger, ”en lucka”. Arbets-
gruppens förslag ska vara klart i maj 2015.

Stadsfullmäktiges sammanträden från september till december fi lmades och visades på webben 
såväl i direkt sändning som efter sammanträdet. Utgående från tittarresponsen som ska samlas 
in kommer man att fatta beslut om fortsättningen av fi lmningen i början av 2015. Infomötena för 
stadens anställda fi lmades också, vilket innebar att personalen kunde följa mötena via en länk på 
stadens intranät.

I december togs ett nytt system för telefonitjänster i bruk. Konkurrensutsättningen av telefonitjäns-
terna och det byte av tjänsteleverantör som konkurrensutsättningen ledde till orsakade såväl en-
heter inom förvaltningstjänsternas ansvarsområde som stadens centraler anmärkningsvärt mycket 
extra arbete.

Processen för att revidera förvaltningsstadgan fortsatte under året. Stadsstyrelsen godkände för 
sin del förslaget till ny förvaltningsstadga i december, vilket innebär att förslaget kommer till be-
handling av stadsfullmäktige i januari 2015.
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Utfallet för (operativa) nyckelmålen 2014
Stadskansliet:

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  eff ekti vera verksam-
hetssätt .

Att  ta i bruk och utvärdera 
elektronisk distributi on av 
dokument. 

Att  ordna utbildning för så-
väl förtroendevalda som 
tjänstemän. 

Stadsstyrelsen övergår ti ll elek-
tronisk distributi on av dokument 
från och med årsskift et.  

Att  ordna utbildning i anknytning 
ti ll förvaltningspraxis.

Stadsstyrelsen övergick ti ll elektro-
nisk distributi on av dokument i fe-
bruari 2014.

Utbildning gällande de ti llväga-
gångssätt  som ansluter sig ti ll sta-
dens förvaltning och beslutsfatt an-
de anordnades för stadens förtro-
endevalda och tjänstemän i no-
vember.

Personalenheten:

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  förstärka yrkeskun-
nande.

Att  uti från årligen fastställ-
da planer ordna substans-
utbildning för personalen. 

Ledarskapet och närchefs-
arbetet är professionellt, 
enhetligt och stöder kärn-
uppgift en. 

Att  utarbeta centralspecifi ka ut-
bildningsplaner för olika yrkes-
grupper. 

Att  stöda kunnande inom ledar-
skap och förvaltning med utbild-
ning som är riktad gemensamt 
ti ll cheferna. 

Att  utarbeta praxis för uppfölj-
ning och rapportering av utf allet 
för utbildningsplanerna. 

En utbildningsplan utarbetades och 
den fastställs i januari 2015. 

Personaladministrati onens datasys-
tem fi ck nya funkti oner som möj-
liggör en uppföljning av planen.

Regelbundna träff ar ordnades för 
cheferna. Där behandlades anställ-
ningsärenden och andra adminis-
trati va frågor.

Att  främja arbetshälsa. Upprätt hållandet och ut-
vecklandet av arbetshälsan 
är systemati skt och utgör 
en del av den vardagliga 
verksamheten. 

Modellen för ti digt ingri-
pande blir förankrad och 
sjukfrånvarostati sti ken ökar 
inte från 2013.  Antalet för-
ti da pensioneringar mins-
kar. 

Att  förbätt ra arbetshälsan genom 
att  öka på uppskatt ningen av ar-
betet och genom att  bygga en 
ti llitsfull atmosfär och involvera 
de anställda.

Att  öka resultatrikheten för fö-
retagshälsovårdens verksamhet 
och att  förskjuta tyngdpunkten 
allt mer mot förebyggande verk-
samhet. 

Att  regelbundet uppfölja sjuk-
frånvarostati sti ken och att  rap-
portera resultaten ti ll ledningen. 
Att  följa upp arbetshälsan med 
en personalenkät. 

Sjukfrånvaron ökade inte under 
2014. 

Kostnaderna för företagshälsovår-
den minskade med nästan 10 % 
och den förebyggande verksamhe-
tens andel av kostnaderna är cirka 
50 %. 

Invalidpensionernas andel av hela 
pensionsavgången minskade nå-
got. 

Utarbetandet av en personalenkät 
påbörjades och den utf örs i janu-
ari 2015.
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Kommunikationsenheten:

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Interakti v och enhetlig 
kommunikati on

Att  utveckla kommunika-
ti onspraxis och ansvar.

Att  akti vera kommuninvå-
narnas och personalens 
delakti ghet.

Att  främja klarspråk.

Utbildning inom kommunikati on 
och språkvård.

Kommuninvånarkommunikati on 
och intern kommunikati on ge-
nom fl era kanaler.

Att  utveckla elektroniska tjänster.

Invånarti dningen Morjens delades i 
april och oktober ut ti ll alla hushåll, 
ca 9 200 st., och ti ll de friti dsbosat-
ta som meddelat att  de önskar få 
ti dningen. Planläggningsöversikten 
fanns som bilaga i vårens nummer.

Genomgång av enkäten om invå-
narkommunikati on (stadsstyrel-
sen, ledningsgruppen, kommunika-
ti onsgruppen, cheferna).

Informati ons- och diskussionsmö-
ten för personalen ordnades i mars 
och september. Teman var eff ekti -
veringsåtgärderna och kommun-
strukturutredningarna. Praxisen 
med att  göra videoinspelningar av 
mötena befästes.

Elektroniska enkäter gjordes både 
på webbsidorna och på Lovin-
intranätet (t.ex. om kommunstruk-
turutredningar och kundrespons).

Kommunikati onsenheten skött e för 
stadens del de kommunikati ons-
uppgift er som hörde ti ll kommun-
strukturutredningarna.

Under hösten 2014 sändes som 
försök fyra fullmäkti gemöten som 
direkta webbsändningar i samarbe-
te med Loviisan Sanomat och Östra 
Nyland. Inspelningarna av mötena 
fi nns på webbsidorna.

Lovisadagen och Lovisaveckan fi ra-
des i augusti . Kommunikati onsen-
heten sammanställde veckans pro-
gram ti ll annonser och ti ll webben.

En guidad bussutf ärd med temat 
Bekanta dig med Lovisa ordnades 
27.8. Under utf ärden rörde man sig 
främst i Pernå i samma spår som 
stormän som verkat i Lovisa. Båda 
bussarna (fi nska, svenska) var full-
satt a.
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NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Ett  gott  kommunanseende Lovisas publicitet är positi v.

Stadens välkändhet ökar.

Lovisa anses vara en god 
boendeort.

Lovisa har ett  gott  anseen-
de som arbetsgivare.

Boende-, evenemangs- och tu-
rismmarknadsföring används för 
att  göra Lovisa välkänt som boen-
deort, turistmål och etablerings-
ort för företag.

Samarbete kring marknadsföring 
med tredje sektorn.

Premiären för fi lmen om Ada och 
Glada var 17.1. och fi lmen sågs un-
der 2014 av 177 109 personer (fj är-
de mest sedda inhemska fi lmen).  
Lovisa nämndes i början av fi lmen 
och syntes i utomhusscenerna. Fil-
men gav positi v och landsomfat-
tande publicitet för Lovisa. Staden 
fortsätt er som huvudsamarbets-
partner för fi lmen om Adas och 
Gladas vinter. Inspelningarna börja-
de i Lovisa i slutet av året.

I Lovisa spelades också sommaren 
2014 in fi lmen Tsamo, avsnitt  för 
tre tv-serier och reklamfi lmer.

Lovisa deltog i Båt14-mässan i fe-
bruari genom en gemensam av-
delning med båthamnarna i östra 
Finska viken.

Överenskommelse med 28 fören-
ingar och evenemang gjordes om 
samarbete kring marknadsföring 
2014. De största sponsorobjekten 
var Lovisa Historiska Hus och Lovisa 
Tors innebandylag.

Tidningen Småstadsliv skicka-
des som direkt post ti ll 3 000 hus-
håll (friti dsbostad i Lovisa, utval-
da barnfamiljer i Helsingfors och 
Vanda).

Staden fi ck positi v synlighet i sam-
band med evenemanget Lovisa 
Historiska Hus bland annat i fl era 
ti dskrift er och bloggar. I stadens in-
fotält och på rundturer under eve-
nemanget 30–31.8 marknadsför-
des Lovisa som boplats. 

Sibelius 150-jubileumsåret förbe-
reddes i samarbete med städerna 
Helsingfors, Tavastehus och 
Träskända med temat I Sibelius 
fotspår.

Översättning:
Under 2014 utförde översättarna 1 184 registrerade översättnings- och språkvårdsuppdrag (2013: 
1 132; 2012: 1 255; 2011: 987). Uppföljningen av uppdragen har utvecklats så att vi har koll på an-
talet uppdrag, antalet ord och antalet tecken per central (som stöd för den interna faktureringen).
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Torg:
Antalet försäljare på vardagstorget (2014: 1 211; 2013: 1 245) och på marknaderna (2014: 453; 
2013: 498) var en aning mindre än föregående år. (Torget höll längre öppet och under extra da-
gar vid evenemangen Lovisa Historiska Hus (antalet försäljare 2014: 143; 2013: 150) och Lovisa 
Jul. Kvällstorg ordnades som försök om fredagar 6.6–29.8.2014 som ett samarbete mellan Lovisa 
stad och Lovisanejdens företagare rf. Antalet försäljare på kvällstorgen var 82. Kvällstorgen fort-
sätter också sommaren 2015.

Övrigt:
Kommunikationschefen arbetade som tf förvaltningsdirektör t.o.m. 16.3.2014 efter att förvaltnings-
direktören övergick i en annan arbetsgivares tjänst. Kommunikationschefen var alterneringsledig 
1.8–31.12.2014. Vissa av kommunikationschefens uppgifter sköttes med interna arrangemang, 
andra fl yttades framåt eller lämnades ogjorda (till exempel ordnande av kommunikationsutbildning 
och det fortsatta språkvårdsarbetet). Marknadsföringsplanerarens uppgifter bestod i motsvarande 
grad av fl era uppgifter inom kommunikationen 2014. Inom marknadsföringen krävde den första 
upphandlingen av ett ramavtal för reklambyråtjänsterna en stor arbetsinsats.

Dataförvaltningsenheten:

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Kundbelåtenhet Att  följa upp Helpdesk-
kontakterna, prioritera och 
att  ti lldela ansvar.

Att  utveckla självbetjäningspraxi-
sen. 

Att  utveckla dokumenteringen 
för oft a upprepade kontakter om 
stöd. 

Att  analysera kundrespons.

Med systemet HelpDesk behandla-
de vi under året 1 471 uppdrag.

Antalet uppdrag låg på samma nivå 
som under motsvarande ti dpunkt i 
fj ol (1 151).

Att  upprätt hålla en modern 
och drift säker IT-utrustning.

Apparater som är äldre än 
fem år används inte som ar-
betsstati oner. 

I alla arbetsstati oner fi nns 
uppdaterad programvara. 

Att  upphandla, installera och 
uppgradera.

Under året uppdaterade vi ett  stör-
re antal arbetsstati oner än nor-
malt. Dett a berodde på byteskam-
panjen av Windows XP-datorer och 
på fi nska skolcentrets specialbehov.

Att  opti mera drift skostna-
derna för IT.

Att  eff ekti vera verksamhe-
ten eller minska kostnader-
na med minst 10 %.

Att  konkurrensutsätt a telefoni-
tjänsterna i de mobila och fasta 
nätverken. 

Att  evaluera alternati ven för lea-
sing och livscykelkontroll för ar-
betsstati onsmiljön. 

Att  opti mera servermiljön samt 
att  evaluera alternati ven för lea-
sing och utkontraktering. 

Bytet av leverantör av telefonitjäns-
terna gjordes inom planerat ti ds-
schema. Servermiljön uppdatera-
des planenligt. 

För arbetsstati onernas och de mo-
bila enheternas del utredde vi möj-
ligheterna att  övergå ti ll ett  leasing-
alternati v.

Att  öka elektronisk distribu-
ti on av dokument.

Kostnaderna för materi-
al, utskrift  och behandling 
minskar med 10 %.

Att  inom verksamheten för förtro-
endevalda börja övergå ti ll elek-
tronisk distributi on av dokument. 

Att  påbörja projektet för opti me-
ring av utskrift sinfrastrukturen.
Att  ta programvara för arbets-
grupper i eff ekti vare bruk. 

Stadsstyrelsen och två nämnder 
övergick ti ll elektronisk distributi on 
av dokument.

Opti meringen av utskrift sinfra-
strukturen inleddes.
Kostnadsbesparingsmålen upp-
nåddes.
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Utfallet för de ekonomiska målen 2014

C221 Förvaltningstjänster

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter 2 242 2 031 2 031 1 992 -39 -2 %

varav interna 1 878 1 727 1 727 1 729 3

Verksamhetens kostnader -3 107 -3 131 -3 131 -2 868 263 -8 %

varav interna -232 -233 -233 -240 -7 3 %

Verksamhetsbidrag -865 -1 100 -1 100 -877 224 -20 %

varav interna 1 646 1 494 1 494 1 489 -5

Verksamhetsbidrag, extern -2 510 -2 594 -2 594 -2 366 228 -9 %

Avskrivningar och nedskrivningar -13 -13 -12 -13 -1 8 %

Ekonomitjänster
Ansvarsperson: ekonomidirektören

Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten
Att effektivera verksamheten och producera högkvalitativ service med en personalresurs som 
minskade på grund av pensionsavgång var ekonomitjänsternas centrala mål räkenskapsperioden 
2014. Tillvägagångssätten effektiverades och processerna fi nslipades vad gäller såväl städ- och 
kostservice som ekonomitjänster.

Moderniseringen av ekonomibyråns tillvägagångssätt och effektiveringen av processerna förut-
satte att det skaffades ett nytt ekonomiförvaltningsprogram för att automatisera och omorganisera 
verksamheten. Till samarbetspartner valdes KuntaPro Oy som producerar ekonomi- och perso-
nalförvaltningstjänster och systemlösningar för kommuner, samkommuner och kommunala före-
tag. Systemförnyelsen och en modern programplattform ger nya redskap för datasäkerhet, auto-
matisering och effektivering av processerna samt garanterar möjligheterna att utveckla verksam-
heten även i framtiden. Stadsstyrelsen beslutade skaffa programvaran i början av året och budge-
ten 2015 kunde upprättas med det nya systemet. Projektet fortsätter ännu våren 2015.

Hamnens verksamhet bolagiserades. Utgående ifrån Europeiska unionens principer för konkur-
rensneutralitet godkände riksdagen en revidering av kommunallagen 23.8.2013, vilken förpliktar 
att bolagisera kommunala affärsverk som är i ett konkurrensläge. Som en följd av detta bolagise-
rade Lovisa stad hamnverksamheten och Lovisa Hamn Ab inledde sin verksamhet 1.9.2014. Bo-
lagiseringen av hamnen förutsatte ändringar i ägarstyrningen och koncerndirektivet.

Kommunallagens nya bestämmelser om intern kontroll och riskhantering trädde i kraft 1.1.2014 
och de betonar stadsstyrelsens ansvar. I kommunens verksamhetsberättelse ska det läggas fram 
uppgifter om hur kommunens och kommunkoncernens interna kontroll och riskhantering är ordnad 
och om de centrala slutsatserna. I anknytning till detta höll ledningsgruppen 17.12.2014 i utvidgad 
sammansättning en workshop där de mest betydande ekonomiska och funktionella riskerna för Lo-
visa stad kartlades och bedömdes och tillräckligheten av praxis för intern kontroll utvärderades i 
enlighet med den referensram som stadsstyrelsen godkänt. Rapporten som grundade sig på resul-
taten från utvärderingsdagen bereddes för stadsstyrelsen som bilaga till verksamhetsberättelsen.
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Utfallet för (operativa) nyckelmålen 2014
Ekonomiavdelningen:
Att åstadkomma en förutsägbar kommunekonomi som är sund och balanserad

NYCKELMÅL Målnivå Mätare/Åtgärder UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN 

Att  det ekonomiska utf al-
let för budgeten uppföljs på 
hela stadens nivå.

Utf allet för målen för verk-
samheten och ekonomin 
ses noggrant över och rap-
porteras minst två gånger 
om året.

Delårsrapporterna/bedöm-
ning av ledningsåtgärdernas 
ti llräcklighet för att  säker-
ställa att  man håller sig ti ll 
budgeten.

Delårsrapporterna utarbetades ut-
gående från utf allet för januari–april 
och januari–augusti . Det fi nns fort-
farande rum för förbätt ring i upp-
läggningen av prognoser och led-
ningsåtgärdernas ti llräcklighet.

Att  utf allet för målen för 
verksamheten i budgeten 
uppföljs på hela stadens 
nivå.

Att  säkerställa att  tjänsterna 
som invånarna får genom-
förs budgetenligt.

Att  lägga ti ll uppföljningen 
av utf allet för de bindan-
de målen i delårsrapporte-
ringen.

Uppföljningen av de funkti onella 
målen i budgeten lades ti ll i bott nen 
för rapporteringen. Centralerna fi ck 
anvisningar om att  de bindande må-
len för verksamheten ska följas upp 
och denna uppföljning inkluderades 
i delårsrapporterna för januari–april 
och januari–augusti .

Strategienliga och planmäs-
siga investeringar.

Att  inrikta anslagen på de in-
vesteringar som är nödvän-
diga för basservicen och på 
sådana produkti va investe-
ringar som näringslivet för-
utsätt er.

Investeringsplanen upprät-
tas strategicentrerat och den 
relateras ti ll stadens storlek 
och likviditet. 
Räntekostnaderna och 
amorteringarna måste kun-
na skötas med intern fi nan-
siering. Eff ekti veringen av 
funkti onerna måste beak-
tas då investeringarna prio-
riteras.

Lån/invånare

Målet är att  årsbidraget är 
större än de årliga avskriv-
ningarna.

1 654 euro/invånare.

Årsbidrag 3 467 000 euro.

Avskrivningar -3 763 000 euro.

Räntekostnader och låneamorte-
ringar sammanlagt -3 523 000 euro.

Med tanke på eff ekti vering fi nns det 
ännu rum för förbätt ring när inves-
teringar ska prioriteras.

Att  öka ägarstyrningen. Stadens egendom sköts på 
ett  produkti vt och ti llförlit-
ligt sätt  samt i enlighet med 
gällande lagsti ft ning.

Utbildningar om upphand-
lingslagsti ft ningen och risk-
hantering anordnas för dot-
tersamfundens styrelser. 
Nödvändiga ti llägg som för-
orsakas av kommande änd-
ringar i lagsti ft ningen görs i 
koncerndirekti vet.

Koncerndirekti vet är uppdaterat. 
Dott ersamfunden fi ck informati on 
om sådana ändringar i kommunalla-
gen, vilka gäller hela koncernen.

Det hölls gemensamma möten med 
dott ersamfunden och den upphand-
lingssakkunnigas tjänster stod ti ll 
dott ersamfundens förfogande rä-
kenskapsperioden 2014.
Utbildningen om lagändringarna och 
de nya ti llvägagångssätt en i anknyt-
ning ti ll dessa sköts upp ti ll början 
av 2015.

Att  sanera ekonomin för 
fasti ghetsbolag som är i sta-
dens ägo.

Att  utarbeta och genomföra 
en helhetsbetonande åt-
gärdsplan för att  få ekono-
min för fasti ghetsbolag som 
är i stadens ägo på en sund 
grund.

Fasti ghetsbolagen kan fung-
era självständigt och fi nan-
siera sin verksamhet. 

Fullmäkti ge fatt ar de nöd-
vändiga besluten eft er att  
utredningarna blivit färdiga.

Det gjordes en heltäckande utredning 
av fasti ghetsbolagens ekonomiska 
ställning och en åtgärdsplan bereddes.

Expertt jänsterna med uppgift  att  be-
reda fusionering av fasti ghetsbola-
gen konkurrensutsatt es.

Under räkenskapsperioden fi ck Fast-
ighets Ab Talludden, Fasti ghets Ab 
Liljendal Bostäder Oy och Kiinteistö-
yhti ö Ruotsinpyhtään Vuokratalot 
ekonomiskt bistånd och dessutom 
ändrades lånevillkoren för fasti g-
hetsbolagen. Bostads Ab Pernå Bo-
städer beviljades borgen för nybyg-
gena i såväl Isnäs som Forsby.
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Att kontinuerligt förbättra produktiviteten, tillvägagångssätten och kostnadseffektiviteten

NYCKELMÅL Målnivå Mätare/Åtgärder UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN 

Att  förnya ekonomiförvalt-
ningens system.

Att  datorisera och automati -
sera ekonomiförvaltningen. 
Processerna fungerar ef-
fekti vt.

Att  upprätt a ett  ti dsschema 
för ibruktagandet av ekono-
miförvaltningens nya system 
och att  ta det i bruk.

Stadsstyrelsen beslutade upphand-
la ett  system för ekonomiförvalt-
ning av KuntaPro Oy och projektet 
för förnyelse av systemen inleddes. 
Budgeten 2015 kunde upprätt as i 
det nya systemet. Projektet fortsät-
ter ti ll våren 2015.

Att  specifi cera de ekonomis-
ka och verksamhetsmässiga 
riskerna.

Att  beskriva hur riskhante-
ringen ordnas.

Att  kartlägga riskerna. Ledningsgruppen höll 17.12.2014 i 
utvidgad sammansätt ning en work-
shop där de mest betydande ekono-
miska och funkti onella riskerna för 
Lovisa stad kartlades och bedömdes 
och ti llräckligheten av praxis för in-
tern kontroll utvärderades i enlighet 
med den referensram som stadssty-
relsen godkänt. 

Rapporten som bifogades stadsstyrel-
sens verksamhetsberätt else bereddes 
utgående från resultaten av denna 
workshop. I rapporten beskrivs också 
hur riskhanteringen ordnas.

Att  eff ekti vera processerna 
inom kostservicen och städ-
servicen.

Inom kostservicen:
Att  minska mängden bio-
avfall.

Inom städservicen:
Att  kalkylera de lokaler som 
ska städas i glesbygdsom-
rådena. 

Att  följa upp och ha kontroll 
över mängden bioavfall. 

Att  specifi cera de ytor som 
ska städas och opti malt allo-
kera arbetskraft sresursen. 

Som ett  resultat av vidtagna åtgär-
der lyckades man minska mängden 
bioavfall märkbart. Saken är fort-
farande aktuell och utvecklas vidare.

Ytorna som ska städas i fasti ghe-
terna i Pernå, Forsby och Strömfors 
kalkylerades och arbetsti dsresursen 
opti merades i proporti on ti ll ytan 
som ska städas.

Servicebeskrivningar och 
avtal inom kostservicen och 
städservicen.

Inom städservicen:
Mappar för servicebeskriv-
ningar ti ll de platser där ser-
vicen utf örs.

Inom kostservicen:
Mappar för servicebeskriv-
ningar och avtal ti ll de plat-
ser där servicen utf örs.

Uppdateras för alla platser 
där servicen utf örs.

Uppdateras för alla platser 
där servicen utf örs.

Servicebeskrivningarna utarbetades 
och de anställda inom kostservicen 
känner ti ll dem. Praxis för avtal med 
kunderna bearbetas.

Städservicens servicebeskrivningsmap-
par uppdaterades för de kalkylerade ob-
jekten och de anställda känner ti ll dem. 
Praxis för avtal med kunderna bearbetas.

En kunnig och motiverad personal som mår bra

NYCKELMÅL Målnivå Mätare/åtgärder UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN 

En kunnig och moti verad 
personal.

Att  fördjupa det professio-
nella kunnandet.

Utbildningar per anställd, att  
sporra ti ll utbildning.

Utbildningen för ekonomiförvalt-
ningens personal gällde att  genom-
föra systemprojektet och riktades ti ll 
ekonomiförvaltningens personal i sin 
helhet. Två gånger om året ordnades 
det yrkesmässig utbildning för samt-
liga anställda inom städservicen.

Ett  öppet, förtroendefullt 
och sporrande arbetsklimat.

Att  upprätt hålla ett  gott  ar-
betsklimat.

Att  öka öppenhet och ett  
gott  arbetsklimat genom 
att  utveckla såväl chefernas 
som de anställdas interak-
ti onsfärdigheter.

Det ägnades uppmärksamhet åt ar-
betshälsan.
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Utfallet för de ekonomiska målen 2014

C222 Ekonomitjänster

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter 4 178 4 188 4 188 3 984 -204 -5 %

varav interna 4 023 4 094 4 094 3 867 -227

Verksamhetens kostnader -4 370 -4 503 -5 -4 508 -4 273 235 -5 %

varav interna -187 -184 -184 -192 -8 4 %

Verksamhetsbidrag -193 -315 -5 -320 -289 31 -10 %

varav interna 3 837 3 910 3 910 3 675 -234 -6 %

Verksamhetsbidrag, extern -4 030 -4 225 -5 -4 230 -3 964 266 -6 %

Avskrivningar och nedskrivningar -141 -101 -101 -103 -2 1 %

Verksamhetens intäkter blev lägre än budgeterat. Såväl bildningscentralen som grundtrygghets-
centralen använde mindre städ- och kostservice än uppskattat när budgeten upprättades. Till ex-
empel stängningen av en avdelning på hälsovårdscentralen för tre månader var en omständighet 
som märkbart sänkte volymen av tillredningen av mat och av städning.

I motsvarande grad uppstod det en nästan lika stor besparing, som i det närmaste kompenserar 
förlusten av interna inkomster. I övrigt iakttogs budgeten.

Utvecklingstjänster
Ansvarsperson: utvecklingsdirektören

Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten
Schneider Electric Oy meddelade i maj att företaget överför sin produktion i Strömfors till Danmark 
och Polen. Detta innebar att 207 personer förlorade sitt arbete och att en lång industritradition 
mötte sitt slut. Samtidigt meddelade även Gemmi Furs Oy att verksamheten slutar innan utgång-
en av året. Strukturomvandlingen inom industrin sågs även i Lovisa. En dialog mellan Närings-, 
trafi k- och miljöcentralen, TE-byrån, Posintra Oy och Schneider Electric Oy inleddes fort. Lovisa 
och Lappträsk beviljades 18.12.2014 status av område med akuta strukturomvandlingsproblem 
för 2015. Möjligheten till detta extra stöd och det utvecklingsarbete man gjort tillsammans med fö-
retagen hjälper, men det fi nns ingen snabb lösning.

Sammanlagt 82 nya företag registrerades. Samtidigt avslutade 39 företag sin verksamhet. Detta 
innebär en nettoökning på 43 företag. Tre av de nya företagen var fastighetsbolag.

Bostadsproduktionen har varit synnerligen småskalig – under året färdigställdes endast 15 eg-
nahemshus. Få byggplatser har sålts; två tomter för radhus och tre tomter för egnahemshus. 
Bygglov har dock beviljats för inalles 77 bostäder.
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Utfallet för (operativa) nyckelmålen 2014 
Utvecklingsväsendet:

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  utnytt ja E18 Att  utveckla anslutningsom-
rådena vid den nya motor-
vägen.

Att  öka marknadsföringen.

Att  söka synergifördelar i E18-
motorvägsprojektet när nya
arbetsplats- och affärs-
verksamhetsområden utvecklas.

Västra anslutningen, Östra an-
slutningen, Gammelby och Fors-
by marknadsförs genom många 
kanaler.

Man har börjat uppföra varuhuset i 
Västra infarten. Östra infartens ob-
jekt har inte ännu öppnats. Utveck-
lingen av Gammelby kräver att  en 
detaljplan görs upp. E18 synergiför-
delarna hade inte 2014 ännu bidra-
git ti ll att  öka antalet arbetsplatser.

Marknadsföringen har varit be-
gränsad: landsvägsreklam, inter-
netreklam och direktkontakt.
Projektet Västra anslutningen 
fortskrider i samarbete med fö-
retagarna.

Näringsväsendet:
Målet är att öka antalet arbetsplatser för att kunna nå det uppställda målet för befolkningstillväx-
ten. Målen i det näringslivspolitiska programmet fullföljs i intensivt samarbete med lokala företag 
och utvecklingsbolaget Posintra.

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  utveckla näringspoliti -
ken.

Att  genomföra projekt i Lo-
visanejdens näringslivspro-
gram i enlighet med ti dta-
bellen.

Att  öka utvecklingsbolaget
Posintras närvaro lokalt samt 
att  effekti vera användningen av 
tjänsterna.

Att  ytt erligare öka samarbetet 
med representanter för näringsli-
vet. Genuin delakti ghet förstärks.

Posintra Oy fi ck under året en 
mycket synlig roll. 

Arbetsgruppernas sammansätt -
ning ändrades och genomförandet 
uppsköts ti ll 2015. Formen har bli-
vit klarare i och med projektet om 
akut strukturomvandling.

Turistväsendet:

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  antalet turister ökar i 
Lovisaregionen och att  kon-
kurrensläget som turistom-
råde förstärks.

Att  utveckla turismsamar-
betet.

Att  antalet turister som 
övernatt ar i Lovisaregio-
nen ökar.

Tillväxtmål + 7 %

Gemensamma åtgärder 
bl.a. i marknadsföring och 
evenemangsarrangemang. 

Utbudet av tjänster och eve-
nemang för turister i Lovisare-
gionen ska utvecklas och göras 
mångsidigare så att  regionen blir 
att rakti vare även för turistande 
barnfamiljer.

Konti nuerlig kontakt med loka-
la företagare inom turismbran-
schen och tredje sektorn.

Antalet besökare minskade något i 
Lovisa. Antalet övernatt ningar i in-
kvarteringsrörelserna i Lovisa mins-
kade dock genomsnitt ligt endast 
mednågra procent. I stadens turist-
rådgivningsställen minskade antalet 
kundbesök med inalles ca 15 procent. 
Antalet resenärer i Svartholms rutt ra-
fi k ökade dock med 13 procent.

Acti on Plan för turismen i Lovisa 
färdigställdes våren 2014. Till pro-
grammets tre teman valdes Culture 
City, Slow City och Love City. Ca 250 
aktörer i Lovisa deltog i att  upprätt a 
programmet för turismen.

Konceptet Pop-Up B&B togs i bruk 
i samband med evenemanget Lo-
visa Historiska Hus. Omkring 10 
hus erbjöd ti llfällig inkvartering.
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Landsbygdsväsendet:

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  producera regionala 
tjänster på ett  sätt  som tjä-
nar avtalsparterna och kun-
derna.

Att  noggrannare utnytt ja 
skogen med beaktande av 
ekonomi och miljön.

Att  hålla ti dsfristerna i lag-
sti ft ningen.

Att  verksamheten är ekono-
miskt hållbar.

Att  ti llämpa programmet 
Metso. Att  opti mera av-
kastningen i enlighet med 
skogsbruksplanerna.

Att  främja elektronisk stödan-
sökan.

Att  konti nuerligt utbilda perso-
nalen.

Att  kartlägga eventuella Metso-
objekt på stadens alla skogsom-
råden.

Man ordnande utbildning om 
elektronisk stödansökan för 25 
jordbrukare.
Personalen deltog i utbildning-
ar ordnade av Landsbygdsverket 
och Närings-, trafi k- och miljö-
centralen i Nyland.

Landsbygdsnämnden fatt ade ett  
principbeslut om att  erbjuda ett  
kärrområde i Keitala ti ll program-
met Metso.

Utfallet för de ekonomiska målen 2014

C223 Utvecklingstjänster

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter 4 398 4 019 256 4 274 4 548 273 6 %

varav interna

Verksamhetens kostnader -5 484 -5 265 -120 -5 384 -5 231 154 -3 %

varav interna -133 -118 -6 -124 -126 -2 2 %

Verksamhetsbidrag -1 086 -1 246 136 -1 110 -683 427 -38 %

varav interna -133 -118 -6 -124 -126 -2 2 %

Verksamhetsbidrag, extern -953 -1 128 142 -986 -557 429 -43 %

Inkomsterna från skogsavverkningen ökade med 248 000 euro. Kollektivtrafi kens anslag över-
skreds med 92 000 euro, samtidigt som statsandelarna också ökade med 48 000 euro. Avbytar-
servicens lönekostnader sjönk betydligt jämfört med budgeterat. Men eftersom Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt (LPA) täcker kostnaderna, sjönk också inkomsterna i motsvarande grad.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

Bokslut 2013 Budget 2014 Utf all 2014

Antal invånare 31.12 (Befolkningsregistercentralen) 15 497 15 884 15 457

Nya företag 80 40 82

Antal avbytardagar inom lantbruket 16 976 16 500 15 284

Antal gårdsbruksenheter 990 1 015                       990
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GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN
Ansvarsperson: grundtrygghetsdirektören

Händelser 2014 som inverkat på grundtrygghetscentralens omvärld och verksamhet
Äldreomsorgen består till en betydande del av sådan vård och omsorg för medborgarna som in-
går i kommunernas ansvar för att ordna tjänster. I framtiden kommer detta att ytterligare framhä-
vas, med största sannolikhet också efter social- och hälsovårdsreformen. Detta ska beaktas såväl 
i fördelningen av resurser som i ibruktagandet av ny teknologi och innovationer. Även invånarnas 
anspråksnivå och allmänna levnadsstandard har stigit, vilket ställer extra krav på hur tjänsterna 
ordnas och på servicens kvalitet. I praktiken innebär detta att många kommuner kommer utöver 
överföring av resurser och anammande av nya tillvägagångssätt att vidta omfattande fastighets-
saneringsåtgärder och inleda nybyggnadsprojekt.

För att Lovisa ska kunna bemöta de framtida utmaningarna inom äldreomsorgen, var det nödvän-
digt att granska servicestrukturen på nytt och som en helhet. Draghjälp i idéproduktionen fi ck sta-
den av Tamora Oy. I och med utvecklingsprojektet fi ck en stor del av personalen delta i produktut-
vecklarutbildningen som förstärker äldreomsorgens rehabiliterande grepp. Samtidigt granskades 
serviceboendet och tjänster som ges i hemmet på nytt i sin helhet och nya riktlinjer för denna hel-
het drogs upp för många år.

I planeringen av projekt för sanering och nybyggande var Polartek Oy samarbetspartner. Det 
största enskilda projektet var den preliminära planeringen av nybyggandet i Gråberg samt sane-
rings- och utbyggnadsprojekten för de befi ntliga boendeenheterna. Samtidigt bedömdes gamla 
fastigheters användbarhet utgående från den nuvarande nivån på kvalitetskrav.

Klienternas valfrihet har varit ett av de centralaste temana i de social- och hälsovårdsstyrande la-
gar som kom till under de senaste åren. Syftet med servicesedelverksamheten är att i första hand 
säkra tillgången till tjänster, men valfrihetssynvinkeln kommer också oundvikligen fram i och med 
att verksamheten utvidgas. Tillsvidare har intresset för servicesedlar varit tämligen försiktigt och 
anspråkslöst. I Lovisa har användningen av servicesedlar funnits inom tandvården, det effektive-
rade serviceboendet och rehabiliteringen för frontveteraner. 

Välfärdsprogrammet är uppgiftsområdenas gemensamma insats för att förbättra kommuninvå-
narnas välfärd, trivsel och tjänsterna som tillhandahålls invånarna. Till mätare av välfärden valdes 
nationella indikatorer, vars förändringar årligen följs för den egna kommunens del. Det välfärds-
program som nu utarbetats är det första av sitt slag i Lovisa och det sträcker sig ända till utgång-
en av fullmäktigeperioden. Avsikten är att välfärdsberättelsen och välfärdsöversikten ska förmed-
la den information som framgår av indikatorerna som beskriver kommuninvånarnas välfärd till de 
anställda och beslutsfattarna och dessutom till alla kommuninvånare. Välfärdens transparens och 
en positiv utveckling av indikatorerna kan i framtiden bli en central framgångsfaktor för kommu-
nen. Denna utveckling stöds av den elektroniska välfärdsberättelsen, i vilken det har skapats en 
gemensam strukturmodell för rapportering av berättelsen.

De största omvälvningarna 2014 beträffande personalen gällde de tjänster som ges i hemmen. 
Sjukfrånvaron bland grundtrygghetens personal ökade anmärkningsvärt i början av året och då 
särskilt bland hemvårdspersonalen. Grundtryggheten, personalbyrån och företagshälsovården 
ägnade särskild uppmärksamhet åt denna omständighet och sjukfrånvaron började också minska 
mot slutet av året.
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På grund av kommunernas sämre ekonomiska situation utarbetade också grundtryggheten i Lovi
sa ett effektiveringsprogram med många punkter. Effektiveringsprogrammet gällde många funktio-
ner i omfattande grad. Omsättningen av effektiveringsåtgärderna i praktiken lyckades planenligt, 
men samtidigt ytterst kontrollerat, eftersom åtgärderna inte medförde vare sig funktionerna några 
betydande men eller negativ kundrespons. I ekonomiskt hänseende kan effektiveringsprogram-
met anses vara tillräckligt täckande och rätt riktat för grundtrygghetens egen verksamhets del. Vad 
beträffar regionala tjänster uppnåddes inte de ekonomiska målen.

Utfallet för de ekonomiska målen 2014

Grundtrygghetscentralens resultaträkning

Centralens anslag som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige är det externa verk-
samhetsbidraget.

C30 Grundtrygghetscentralen

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014

EFTER 
FÖRÄND-
RINGAR

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL 

2014

Försäljningsintäkter 4 040 3 904 -1 3 903 3 424 -480 -12 %

Avgift sintäkter 4 477 4 440 4 440 4 644 204 5 %

Understöd och bidrag 849 835 835 805 -30 -4 %

Hyresintäkter 300 280 280 278 -2 -1 %

Övriga verksamhetsintäkter 198 149 149 188 39 26 %

Verksamhetens intäkter 9 865 9 608 9 608 9 339 -269 -3 %

varav interna 92 137 137 211 73 53 %

Personalkostnader -18 536 -18 443 -15 -18 458 -18 671 -212 1 %

Köp av tjänster -34 313 -35 128 -35 128 -35 171 -43 0 %

Material, förnödenheter och varor -1 305 -1 207 -1 207 -1 280 -73 6 %

Understöd -3 537 -3 705 -3 705 -3 592 113 -3 %

Övriga verksamhetskostnader -2 303 -2 285 -2 285 -2 320 -35 2 %

Verksamhetens kostnader -59 994 -60 768 -16 -60 784 -61 034 -250 0 %

varav interna -4 626 -4 682 -4 682 -4 600 82 -2 %

Verksamhetsbidrag -50 129 -51 160 -16 -51 176 -51 695 -519 1 %

varav interna -4 534 -4 545 -4 545 -4 389 156 -3 %

Verksamhetsbidrag, extern -45 595 -46 615 -16 -46 631 -47 306 -675 1 %

Avskrivningar och nedskrivningar -24 -24 -24 -25 -2 7 %

Utfallet för verksamhetsintäkter
Verksamhetsintäkterna underskred budgeten vilket berodde på att avtalet för ansvaret för att ord-
na företagshälsovård förnyades i april 2014. Budgeten för 2014 upprättades sommaren 2013 inn-
an man hade kännedom om det nya avtalet. 

Verksamhetsintäkterna för egen verksamhet (inverkan av företagshälsovården och regionala 
tjänster inte medräknat) ökade dock i jämförelse med budgeten. Ökningen beror på prisförhöj-
ningarna och det ökade antalet klienter inom tjänsterna för seniorer samt på ökningen i hemkom-
munsersättningen för vuxna.
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Utfallet för verksamhetskostnader
Verksamhetskostnaderna överskred budgeten på grund av den specialiserade sjukvårdens ut-
jämningsfaktura för serviceavtalet som vi inte fi ck förrän i slutet av januari 2015. Så sent som i 
delårsrapporten för september förutsågs det att HNS verksamhetskostnader skulle hålla sig inom 
budgetramen. Utgående från Careas prognos visste vi att vår andel skulle komma att överskrida 
budgeten, men det antogs att det goda resultatet som förutsågs för HNS skulle kompensera över-
skridningen. Därmed förelåg inga grunder för att anhålla om tilläggsanslag under 2014.

Kostnaderna för den egna verksamheten (inverkan av företagshälsovården och de regionala 
tjänsterna inte medräknat) överskred budgeten i huvudsak på grund av personalkostnader.

Utfallet för personalkostnader
Personalens sjukfrånvaro ökade betydligt i början av året och då främst inom seniorservicen. I slu-
tet av året måste antalet kortvariga vikariat ökas på grund av en snabb ökning i antalet klienter.

Utfallet för verksamhetsbidraget
Det externa verksamhetsbidraget är större än budgeterat på grund av den specialiserade sjukvår-
dens kostnader. Verksamhetsbidraget för den egna verksamheten (inverkan av företagshälsovår-
den och de regionala tjänsterna inte medräknat) är mindre än budgeterat, eftersom verksamhets-
intäkterna för den egna verksamheten ökade mera i relation till kostnaderna.

Utfallet för nyckelmålen 2014

Utfallet för de mål som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige 

Grundtrygghetscentralens mål för verksamheten:

1. Kunden och kommuninvånaren 

NYCKELMÅL Målnivå UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN  

Att  utveckla seniortjänsterna 
och svara på servicebehovet 
då befolkningen blir äldre 
och servicebehovet ökar.

Att  besluta om utredningen 
av servicenätverket för seni-
orer och att  upprätt a behöv-
liga verksamhets- och inves-
teringsplaner samt att  beslu-
ta om och förverkliga dem.

Seniorservicens framti d dryft ades allvarligt med Tamoras hjälp. En 
betydande del av personalen började delta i produktutvecklarut-
bildning. Polartek planerade utf örandet av de tekniska ändringarna 
i fasti ghetsmassan.

Klienten/pati enten blir hörd 
och har möjlighet ti ll friare 
val av service.

Mera omfatt ande urval av 
servicesedlar och friare val 
av serviceproducent.

Servicesedelverksamheten inleddes inom tandvården, det eff ekti -
verade serviceboendet och rehabiliteringen för frontveteraner. Vo-
lymen var ännu tämligen anspråkslös.

2. Attraktivitet och konkurrenskraft 

NYCKELMÅL Målnivå UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN  

Välfärd för stadens invånare Välfärden ökas och hälsos-
killnaderna minskas i samar-
bete med kommuninvånar-
na och den tredje sektorn.

Välfärdsprogrammet blev färdigt och de åtgärder som det förplik-
tar ti ll uppföljdes och rapporterades. I samarbete med projektet 
”Gemensamma Segel” invigdes ett  kompanjonskapshus avsett  för 
bruk av olika organisati oner i centrum av Lovisa.
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3. Personal och ledarskap 

NYCKELMÅL Målnivå UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN  

Personalen orkar och får 
stöd.

Personalen orkar bätt re med 
sitt  jobb och sjukfrånvaro-
stati sti ken har minskat.

Samarbetet med företagshälsovården var konstrukti vt och inten-
sivt.

Sjukfrånvaron uppvisade en oroande ökning som dock kunde hej-
das.

4. Ekonomi

NYCKELMÅL Målnivå UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN  

Att  tygla kostnadsti llväx-
ten och öka produkti viteten 
med hjälp av nya verksam-
hetssätt .

De budgetenliga eff ekti ve-
ringsbesluten har ti llämpats.

Grundtryggheten utarbetade ett  eff ekti veringsprogram med 
många punkter. Delvis tack vare dett a var det möjligt att  för den 
egna verksamhetens del följa budgeten som innehöll nedskärning 
av kostnader.

GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN ENLIGT ANSVARSOMRÅDEN

Förvaltning och främjande av hälsa
Ansvarsperson: grundtrygghetsdirektören

Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten
Verksamhet som främjar hälsa och välfärd är en av kommunens viktigaste lagstadgade uppgifter. 
Utvecklingsarbetet och uppföljningen av resultaten kräver dock att det utförs mätningar, vilket inte 
är så lätt när det är fråga om variabler som är svåra att defi niera och abstrakta till sin karaktär. Till 
redskap för detta har många kommuner i landet tagit i bruk en elektronisk välfärdsberättelse med 
vidhörande indikatorer, så också Lovisa och Lappträsk. Programmet bearbetades av välfärdsar-
betsgruppen under ledning av välfärdskoordinatorn. Välfärdsprogrammet blev klart under 2014 
och lades fram för olika förvaltningsorgan. De åtgärder som planerats i programmet ska utvärde-
ras och rapporteras årligen.

En av de största utmaningarna i dag och i framtiden är hur man ska gå tillväga för att kunna mins-
ka gapet mellan befolkningens ökande servicebehov och de allt mindre resurserna. De enda till-
läggsresurserna som står till buds är ett bättre utnyttjande av teknologin och klienten själv med 
sin närmaste krets. Särskilt inom den service som ges i hemmet växer behoven snabbt och det 
innebär att ett allt effektivare utnyttjande av de anställda i den egentliga kärnuppgiften framhävs. 
Ibruktagandet av ny teknologi gör det möjligt att öka tiden som tillbringas med klienten utan att be-
hovet av mera personal växer. Utvecklingen av elektroniska tjänster också i övrig verksamhet hö-
jer effektiviteten och ger klienterna mera egenmakt än tidigare att sköta ärenden som gäller den 
egna hälsan och välfärden. Med hjälp av de elektroniska tjänsterna kan antalet klientkontakter 
som sköts per tidsenhet också höjas.

Inom grundtryggheten består en synnerligen betydande del av tjänsterna av möten med männis-
kor och av rådgivning, stöd och vård som yrkeskunnig personal ger i dessa situationer. En tillräck-
ligt stor personal och en god kompetensnivå framhävs därför särdeles kraftigt. Det har inte rått 
allvarlig brist på personal i Lovisa de senaste åren, fastän alla lediga uppgifter inte genast kunde 
besättas med behörig personal. I det rådande läget kunde man dock förutom på rekrytering också 
fokusera på personalens kompetensutveckling och på arbetshälsofrågor. 
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Utfallet för (operativa) nyckelmålen 2014

Att bearbeta, analysera och utvärdera välfärdsprogrammet enligt förvaltningsenhet

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  bearbeta målen i väl-
färdsprogrammet och att  ut-
värdera dem inom varje för-
valtningsenhet med stöd av 
grundtryggheten.

Förvaltningsenheterna har 
årligen utvärderat välfärds-
programmet.

Välfärdsöversikten upprätt ades och lades fram planenligt. Vidtagna 
åtgärder rapporterades och målen för följande år planerades.

Att utnyttja teknologi inom grundtrygghetscentralens tjänster 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  utnytt ja teknologi i tjäns-
ter och verksamhet.

Systemet för verksamhets-
styrning är i bruk och fung-
erar inom hemvården.
Stati sti ksystemet är i bruk.

Möjligheten att  använda 
ti dsbeställningsteknologi 
reds ut.

I bruk tagning av hemvårdens system för verksamhetsstyrning har 
fördröjts och tas i bruk 2015. Socialväsendets stati sti ksystem togs 
i bruk och stati sti ksystemet för hälso- och sjukvården tas i bruk vå-
ren 2015.

Arbetsgruppen som reder ut utvecklingen av elektroniska tjänster 
sammanträdde och vidtog föreberedelser för att  inleda projekten 
2015.

Personalens kompetens under förändringar 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  upprätt hålla och utveck-
la personalens kompetens 
vid förändringar.

Kunskapsmatriserna har 
gjorts med personalen.

Kompetens och behov av utbildning behandlades i utbildningspla-
nerna och genomförandet följdes upp med hjälp av utbildnings-
sammanfatt ningen.

Utfallet för de ekonomiska målen 2014

C31 Förvaltning och främjande av hälsa

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter 250 153 153 187 34 22 %

varav interna

Verksamhetens kostnader -1 466 -1 477 4 -1 473 -1 483 -9 1 %

varav interna -496 -505 -505 -501 5 -1 %

Verksamhetsbidrag -1 215 -1 324 4 -1 320 -1 295 25 -2 %

varav interna -496 -505 -505 -501 5 -1 %

Verksamhetsbidrag, extern -719 -818 4 -815 -795 20 -2 %

Avskrivningar och nedskrivningar

Utfallet för det externa verksamhetsbidraget var 2 % högre än det budgeterade. Ökningen i sam-
arbetsersättningarna var större än budgeterat, men ändå på samma nivå som i bokslutet 2013.
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Tjänster för barn och ungdomar 
Ansvarsperson: servicechefen

Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten
Välfärdsberättelsen över barn och unga och planen för 2013–2016 godkändes av stadsfullmäktige 
i Lovisa stad 12.3.2014 och av kommunfullmäktige i Lappträsk kommun 26.2.2014. Den årliga väl-
färdsöversikten över barn och unga för 2014 behandlades av grundtrygghetsnämnden i decem-
ber. I översikten behandlades förändringar som skett i barn och ungas välfärd under det gångna 
året samt utfallet för mål och åtgärder. I jämförelse med tidigare år skedde det en förändring till det 
bättre i barn och ungas välfärd, men alltjämt röker de unga och använder mera alkohol än ung-
domar i landet i medeltal. Dessutom förekommer det medelsvår eller svår ångest hos fl era unga, 
speciellt bland fl ickor, än i hela landet i medeltal.

Under beredningen av det verksamhetsplanenliga alkohol- och drogpreventionsprogrammet för 
unga konstaterades att det är allt skäl att upprätta ett mera omfattande program som inbegriper 
alla åldersgrupper (även personer i arbetsför ålder och seniorer) och som också inkluderar men-
talvårdstjänster. Tillsammans med bildningscentralen beredde ansvarsområdet Tjänster för barn 
och ungdomar delen som gäller barn och unga i programmet för mentalvårds- och missbruksar-
bete för alla åldersgrupper. Programmet blir sannolikt färdigt i vår.

Lagen om elev- och studerandevård trädde i kraft 1.8.2014. I och med denna lag utvidgades elev- 
och studerandevårdstjänsterna till att omfatta också andra stadiets läroinrättningar. Enligt lagen 
är gemenskap, förebyggande arbete och delaktighet elev- och studerandevårdens fokusområden. 
Deltagandet i inledningen av den generellt inriktade elevhälsan medförde elevhälsotjänsternas 
personal extra arbete. Enligt lagen ska en studerande dessutom ges möjlighet till ett personligt 
samtal med elevhälsans psykolog eller kurator senast den sjunde arbetsdagen efter det att den 
studerande har begärt detta. Tidsfristerna kunde iakttas, förutom vid sjukfrånvaro.

Projektet Iloa Vanhemmuuteen (glädje i föräldraskap) som var planerat för tidigt stöd av föräldra-
skap fi ck inte Kaste-bidrag 2014, vilket var en förutsättning för genomförandet av projektet. Pro-
jektidén fi lades under året tillsammans med övriga projektkommuner och samarbetspartner, och 
en ny projektansökan om Kaste-bidrag 2015 lämnades in.

Verksamheten effektiverades och klientsäkerheten förbättrades under året genom att rådgivnings-
byråerna i Liljendal, Tessjö och Valkom som samtliga hade ett lågt klientantal, stängdes. År 2014 
föddes det 140 barn på samarbetsområdet. Antalet födda barn i Lappträsk har under fl era på var-
andra följande år underskridit den nivå som Institutet för hälsa och välfärds fastställt för tillräcklig 
kompetens (38 graviditeter/år), varför man i förhandlingarna om samarbetsområdesavtalet mellan 
Lappträsk och Lovisa kom överens om att mödrarådgivningsbyråns verksamhet i Lappträsk ska 
upphöra i slutet av 2014.

Tidsfristerna som utsatts i barnskyddslagen kunde i regel iakttas. År 2014 gjordes det på samar-
betsområdet sammanlagt 331 barnskyddsanmälningar/begäran om bedömning av barnskydds-
behov och fem föregripande barnskyddsanmälningar. Barnskyddsanmälningarna innehöll i likhet 
med de föregående åren oftast anmälningar om föräldrarnas bruk av berusningsmedel och däref-
ter om att föräldrarna inte orkade ta hand om sina barn. Den tredje vanligaste orsaken till anmälan 
var ungdomars bruk av berusningsmedel. På samarbetsområdet fanns det 2014 sammanlagt 37 
barn som placerats i enlighet med barnskyddslagen. Av dessa var 36 barn Lovisabor. Fosterfamilj-
sverksamheten intensifi erades under året bl.a. genom att gemensam Pride-träning för personer 
som hade för avsikt att bli fosterfamilj inleddes tillsammans med Borgå.
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Utfallet för (operativa) nyckelmålen 2014

Att främja barns och ungdomars hälsa och välfärd 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  främja barns och ungdo-
mars hälsa och välfärd samt 
att  förebygga problem.

Barnens, ungdomarnas och 
familjernas välfärd har ökat. 
Resultaten av indikatorerna i 
välfärdsberätt elsen om barn 
och ungdomar ligger på näs-
tan samma nivå eller under 
nivån för indikatorerna för 
hela landet.

Skolhälsoenkäten/
stati sti kuppgift er i SOTKA-
net.

Omfatt ande hälsoundersök-
ningar genomförs ti ll hundra 
procent.

Ungdomarnas bruk av alko-
hol och droger har inte ökat 
eller så har det minskat.

Hubu®-mätningar

Gruppverksamheten Föräldraskapet främst genomfördes på fi nska, 
det fanns inte ti llräckligt med deltagare för att  bilda svenskspråkiga 
grupper.

I stället för utbildningen ”Smarta familjen” hölls utbildningen 
”Vanhemmuuden roolikartt a” i november 2014. Utbildningen var 
avsedd för hälsovårdare och anställda inom barnskyddet.

Projektet ”Iloa vanhemmuuteen ” (glädje i föräldraskap) beviljades 
inte projektbidrag för 2014. Tillsammans med övriga projektkom-
muner bearbetades en ny projektansökan som gäller projektbidrag 
för 2015.

Enligt skolhälsoenkäten (2013) sjönk antalet barn/unga i Lovisa 
som upplevt brister i föräldraskap under medeltalet för hela landet 
vad gäller elever i årskurs 8 och 9 i den grundläggande utbildning-
en. Resultatet för gymnasieeleverna låg en aning över medelnivån 
för hela landet.

Handlingssätt et för systemet för kallelse ti ll hälsoundersökning ut-
arbetades. Skolåret 2014-2015 samlas stati sti k om orsakerna ti ll 
uteblivelse, för att  man ska kunna åtgärda det.

Hubu®-mätningar utf ördes i årskurserna 5–8 i de fi nska skolorna 
och upplysningsmötena i anknytning ti ll dem hölls hösten 2014. Av 
orsaker som berodde på Ehyt ry fl ytt ades motsvarande möten för 
svenska skolor ti ll februari 2015. I maj hölls en drogtemadag (Elävä 
Kirja) i Lovisanejdens högstadium. Under hösten hölls temadagen 
Päihdeputki i skolan Myllyharjun koulu. Enligt enkäten Skolhälsa 
(2013) har de ungas bruk av berusningsmedel minskat.

Arbetsgruppen för alkohol- och drogpreventi on hos unga fortsätt er 
sitt  arbete och åtgärdsmatrisen är godkänd av NOPA (koordineran-
de nätverket för vägledning av och tjänster för unga, som är styr-
grupp för arbetet för förebyggande av missbruk hos unga). 
Alkohol- och drogpreventi onsprogrammet utvidgades ti ll att  om-
fatt a alla åldersgrupper och mentalvårdstjänsterna
→ Programmet för mentalvårds- och missbruksarbete, som sanno-
likt blir klart våren 2015.

Handlingsplanen för skolor för ingripande i ungas användning av 
berusningsmedel blev klar och meddelades grundtrygghetsnämn-
den för kännedom i mars 2014.
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Att satsa på förebyggande av barns och ungdomars problem och på tidigt ingripande 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  satsa på ti digt ingripan-
de.

Att  förebygga marginalise-
ring av ungdomar.

Att  kunna bemöta barns, 
ungdomars och familjers 
problem i rätt  ti d.

Smidigt samarbete med oli-
ka aktörer

Tjänster med ti digt stöd för 
barn och ungdomar med 
mentala problem

Att  alla ungdomar har en an-
dra stadiets examen.
Välfärdskompassen, stati sti -
ken i SOTKAnet.

Att  kunna erbjuda så många 
ungdomar som möjligt, som 
löper risk att  bli marginali-
serade, stöd med hjälp av 
verkstadsverksamhet.

Ett  fungerande samarbete 
mellan de myndigheter och 
aktörer inom tredje sektorn 
som arbetar med ungdomar 
som löper risk för margina-
lisering.

Utvecklingen av ett  främjande och förebyggande arbetssätt  inom 
rådgivningsbyråernas verksamhet påbörjades i liten skala under 
hösten.
Början av året gick ti ll att  omorganisera verksamheten på grund av 
ändringarna i verksamhetsställen enligt eff ekti veringsprogrammet.

I skolkuratorsverksamheten utvecklades gruppverksamhet med 
låg tröskel, bl.a. stödelevsverksamhet, fl ickgrupper, pojkgrupper, 
grupper för förskoleelever, berusningsmedelsfria grupper, Maes-
trogrupper.

Dialogcaféverksamheten har fortsatt . I samarbete med småbarns-
fostran ordnades det ett  nätverksmöte med anställda som arbe-
tar med barn under skolåldern och med representanter för tredje 
sektorn.

Skolungdomsarbetet och kuratorsverksamheten varierade i olika 
skolor.

Maestrogrupper hölls enligt följande: en grupp i Lappträsk på vå-
ren, en grupp i gymnasiet Myllyharjun lukio på hösten, en grupp i 
verkstäderna för unga. Gruppen som planerats för yrkesinsti tutet 
Amisto fi ck inte ti llräckligt med deltagare. Gruppen för unga med 
ätstörningar blev inte av.

Övrig gruppverksamhet för ti digt stöd: kamratstödsgrupp för för-
äldrar med krävande barn i skolåldern (2 grupper), kamratstöds-
grupp för föräldrar med barn i puberteten.

Samarbete utf ördes från fall ti ll fall mellan ungdomsarbetet och 
barnskyddet.

Utbildningsnivån är alltjämt lägre i Lovisa än i hela landet i medel-
tal.

Startverkstaden fi ck mindre statsunderstöd än beräknat, men ge-
nom att  gallra utgift erna kunde verksamheten pågå hela året.

Gruppen ”Nuorten Hyväksi ” sammanträdde två gånger: i mars i 
Lovisa och i oktober i Lappträsk.

Att producera fungerande och kostnadseffektiva tjänster 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  producera fungerande 
och kostnadseff ekti va tjäns-
ter.

Att  ekonomin är under kon-
troll och att  man hålls inom 
ramen för budgeten. Att  
man reagerar så snabbt som 
möjligt på avvikelser.

Ögonläkar- och opti kertjänsterna för skolhälsovården konkurrens-
utsatt es. Konkurrensutsätt ningen av vård utom hemmet för barn-
skyddets behov hann inte genomföras på grund av att  uppgift en 
att  sätt a sig in i upphandlingen var så omfatt ande. Beredningen av 
konkurrensutsätt ningen pågår. Kostnaderna uppföljdes månatligen 
och budgeten iaktt ogs.
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Utfallet för de ekonomiska målen 2014

C32 Tjänster för barn och ungdomar

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter 742 762 762 700 -61 -8 %

varav interna 3 3 3 4 1

Verksamhetens kostnader -4 240 -4 368 -10 -4 378 -4 250 128 -3 %

varav interna -225 -223 -223 -212 11 -5 %

Verksamhetsbidrag -3 498 -3 606 -10 -3 616 -3 549 67 -2 %

varav interna -222 -220 -220 -208 12 -5 %

Verksamhetsbidrag, extern -3 276 -3 386 -10 -3 396 -3 341 55 -2 %

Avskrivningar och nedskrivningar -7 -8 -8 -8

Utfallet för det externa verksamhetsbidraget var 2 % högre än budgeterat. De största besparing-
arna uppstod i personalkostnaderna.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

Prestationsstatistik/Tjänster för barn och ungdomar

Bokslut 2013 Budget 2014 Utf all 2014
varav Lappträsks 

andel

Mödrarådgivningsbyrån och familjeplanerings-
rådgivning

3 120 2 177 2 813 302

besök hos läkare 843 562 702 64

besök hos skötare 2 277 1 615 2 111 238

Barnrådgivningsbyrån 4 801 3 278 4 370 518

besök hos läkare 904 608 882 108

besök hos skötare, omfatt ande 3 897 2 670 3 490 410

Skol- och studerandehälsovård 3 543 3 525 6 188 735

besök hos läkare 481 433 747 91

besök hos skötare 3 062 3 092 5 441 644

Fysioterapitjänster ingen stati sti k 560 581 109

Familjerådgivning  3 050 3 250 3 370 400
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Tjänster för vuxna  
Ansvarsperson: ledande läkaren

Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten
Tjänster för vuxna, allmänt

Det var exceptionellt svårt att upprätta verksamhetsplanen 2014 på grund av att riktlinjerna för so-
cial- och hälsovårdsreformen länge stod öppna. I väntan på reformen hade utvecklingen av hälso-
centralerna och socialtjänsterna såväl i Lovisa och Lappträsk som i hela landet förts mycket långt 
och integrationsskedet som lagen om ordnandet av social- och hälsovården kommer att medföra 
skulle överallt ha utgjort det följande steget. Detta fi ck man dock vänta länge på, vilket betydligt 
försvårade förutsägbarheten beträffande ändringarna i verksamheten för 2014. Verksamhetsbe-
rättelseskedet i slutet av året var därför minst lika utmanande och alla mål kunde inte nås fullstän-
digt. I slutet av året kom dessutom jourförordningen (social- och hälsovårdsministeriets förordning 
om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsom-
råden) som överraskade varje verksamhetsställe och som bidrog till att såväl röra om som sätta 
fart på utvecklingsarbetet. 

År 2014 förpliktades den egna social- och hälsovårdsproduktionen i betydande grad av Lovisa 
stads interna effektiveringsprogram, och i ekonomiskt hänseende lyckades man bra. Man kan 
dock påstå att det på förhand planerade utvecklingsarbetet blev något förbikört av effektiverings-
programmet. Det krävde till exempel mera tid än planerat att öka tillgången till sjukvårdstjänster 
som ges i hemmet samtidigt som vårdavdelningar stängdes för att verksamheterna skulle kunna 
synkroniseras. Den strikta tidtabellen som jourförordningen ställde upp medförde att organisa-
tionsförnyelserna kilade förbi förnyandet av innehållet, vilket i allmänhet är ett dåligt sätt att gå vi-
dare på, särskilt i samband med utvecklingen av vårdpraxis för akuta sjukdomar.

Effektiveringsprogrammet som omfattade hela organisationen medförde å andra sidan det att alla 
verksamhetsenheter på sitt håll deltog i utvecklingsarbetet. För det mesta lyckades man uppfatta 
att effektiveringsåtgärderna var serviceförbättrande utvecklingsprojekt, även om man i praktiken i 
många punkter också måste minska resurserna. De största förändringarna upplevdes på vårdav-
delningarna i och med att antalet platser skars ned och inom tandvården i och med att verksam-
heten centraliserades.

Munhälsovård

Inom munhälsovården genomfördes en omfattande centraliseringsoperation, där all verksamhet 
på tandvårdsmottagningarna i Forsby, Liljendal och Strömfors fl yttades till hälsocentralen (huvud-
hälsostationen). För att göra detta möjligt sanerades lokalerna på tandvårdsmottagningen i Lovi-
sa under semesterperioden. Flyttningen till de nya lokalerna skedde i slutet av semesterperioden.

Erfarenheterna av centraliseringen var för det mesta positiva. Kundresponsen var till och med po-
sitivare än förväntat. Utgående från fyra månaders erfarenhet är det för tidigt för att kunna bedöma 
utfallet för den förbättring av effektiviteten som eftersträvades med centraliseringen av resurserna, 
men den uppfattning man fått på basis av de anställdas erfarenheter i vardagen är uppmuntrande.

Servicesedelverksamheten började 2014. Åtgången på sedlar var tämligen anspråkslös eftersom 
kösituationen i stadens egen tandvårdsverksamhet hölls under kontroll och eftersom processen 
för att bevilja servicesedel alltid först kräver att stadens egen tandläkare bedömer omfattningen 
av vården som ska köpas.
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Akuta sjukdomar, första hjälpen och Triage

Med tanke på tillräckliga resurser och korrekt vård är bedömningen av behovet av vård en central 
funktion. Denna bedömning utfördes i huvudsak av erfarna sjukskötare per telefon eller vid anmäl-
ningsluckan i första hjälpen. Ett mål var att förbättra denna process 2014. Valvira (tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården) ägnade landsomfattande uppmärksamhet åt den medi-
cinska nivån på bedömning som sker per telefon. Resultatet för bedömningen visade att akuttider 
som gavs patienter till en läkar- eller sjukskötarmottagning inte alltid riktades optimalt, vilket ledde 
till att mottagningstiderna antingen tog slut för snabbt eller att det blev oanvända tider kvar. Nåbar-
heten till bedömning av vården var alltjämt 100 % i Lovisa.

Den planerade renoveringen för att ytterligare förbättra triageverksamheten måste fl yttas till bör-
jan av 2015 eftersom jourförordningen trädde i kraft 1.1.2015 och den i vilket fall som helst förut-
satte stora strukturomvandlingar. Därför måste alla resurser koncentreras på att bygga upp ett nytt 
joursamarbete med Borgå sjukhus och de närliggande kommunerna. Samtidigt lades det upp pla-
ner för att höja kvaliteten på triageverksamheten, som kommer att kvarstå inom primärhälsovår-
den. Enligt planerna kommer en läkare att genast i samband med övergången till samjour i mars 
2015 ansluta sig till bedömningsteamet samtidigt som den egna jourverksamheten måste upphöra 
på grund av den nya förordningen.

Samjouren var i funktion utanför tjänstetid på sjukhusen i Borgå och Kotka ända till utgången av 
2014 på så sätt att sjukhusjouren och hälsocentralsjouren hade separat förvaltning.  Hälsocentral-
sjouren var värdstadens egen verksamhet, som Lovisa och Lappträsk köpte. I och med jourförord-
ningen förutsattes det att dessa jourer skulle sammanslås och i praktiken överfl yttas till förvaltning 
av sjukhusen. Samtidigt måste dagjouren som hälsovårdscentralerna hittills skött själva överföras 
till samjouren. Förordningen kom i offentligheten ovanligt sent och med brådskande tidtabell, vil-
ket orsakade behov av att i snabbt tempo genomföra utvecklingsprojekt i hela landet. Lovisa och 
Lappträsk deltog i ett projekt som gällde Borgå sjukvårdsdistrikt, vilket resulterade i att Borgå sjuk-
hus tillhandahåller en samjour som är öppen dygnet runt sju dagar i veckan. Lovisa och Lappträsk 
ansluter sig till denna samjour 1.3.2015.

Kroniska sjukdomar

Ökningen av patientens egenmakt anknyter till en mera omfattande segmentering av patienterna 
i grupper som behöver mera hjälp och mindre hjälp. Dagens patient är allt mera redo att söka in-
formation, mäta sina resultat och ta ansvar för vårdbeslut, och denna utveckling måste man kunna 
bemöta. Samtidigt utvecklas behandlingarna och de grupper som behöver mest hjälp måste i allt 
högre grad anlita specialister. Beroende på sjukdomsgraden eller patientens egen aktivitet måste 
man skräddarsy behandlingar på mycket olika nivåer inom samma sjukdomsgrupp. När patien-
terna segmenteras i olika nivågrupper för hjälpbehov, riktas resurserna rätt och patientens egen 
insats i genomförandet av behandlingen får rätt proportion.

Man börjar ge vård för många folksjukdomar redan i ett mycket tidigt skede. Numera är patien-
terna kapabla att själva ta hand om sin vård med hjälp av mycket litet stöd, som ofta ges i form 
av fjärrservice. Verksamhet av detta slag kommer troligtvis att öka allra mest i framtiden. Tjänster 
som ges på elektronisk väg förutsätter dock rikligt med tid för utvecklingsarbete och ett gott sam-
arbete med dataöverföringsansvariga. Mången gång är det så att patienterna är snabbare redo 
att utföra sina ärenden elektroniskt än vad skapandet av ITC-förbindelser och dataskydd möjlig-
gör. Målen för 2014 återspeglar i högre grad patienternas förväntningar och hälsocentralsperso-
nalens teoretiska förväntningar än vad det i praktiken har visat sig vara möjligt att genomföra inom 
ett kort tidsspann. 
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Även på de mest framskridna orterna är antalet patienter som omfattas av elektronisk ärendehan-
tering än så länge litet. Tiden som behövs för att utveckla servicen fördelas enligt erfarenhet på 
fl era år, varvid de numerära mål som ställts upp realiseras långsammare än önskat.

Man eftersträvar att använda alla extra tjänster i endast nödvändig omfattning. År 2014 valde man 
att följa användningen av laboratorieundersökningar, eftersom sådana var i stort bruk när sparåt-
gärderna i Lovisa inleddes 2013. Även om användningen sjönk betydligt redan i början av effekti-
veringsåtgärderna, återstod det mycket att spara även de följande åren. Inga riskmoment rappor-
terades till följd av sparåtgärderna.

Det huvudsakliga målet för 2014 var att skära ned vårdavdelningsverksamheten och samtidigt öka 
tillgången till sjukvårdstjänster som ges i hemmet. Avdelning 5 kunde inte stängas helt efter som-
marstängningen, utan man var tvungen att öppna avdelningen på nytt, dock i inskränkt omfattning. 
Avdelningen stängs för gott i februari 2015. Personalresursen som frigjordes placerades till största 
delen i omsorgsboendet, hemsjukvården och hemservicen. Hemsjukhusverksamheten började i 
liten skala och närmast för terminalvårdspatienter. En mera omfattande hemsjukhusverksamhet 
inleds våren 2015. Ett hemsjukhus kräver en ort som till sin befolkning är klart större än Lovisa, 
varför samarbete med de närliggande kommunerna och sjukhus är nödvändigt. Nedskärningen av 
platser på vårdavdelningarna hör nära ihop med omsorgsboendet eftersom en anmärkningsvärd 
del av patienterna enbart är i behov av omsorg och inte egentlig sjukvård. Samarbetet med seni-
orservicen var också därför intensivt.

Socialarbete för vuxna

Det främsta målet för socialarbetet för vuxna var att förbättra vårdkedjan för substitutionsvårds-
patienter och att effektivera läkemedelsdistributionen. Tekniken som valdes till lösning för detta 
(medicinklockor) visade sig inte vara ändamålsenlig för substitutionsvårdspatienter. Substitutions-
vårdsstigen förbättrades under många möten, och ansvaret för att utveckla och genomföra vården 
centraliserades allt tydligare till specialisten för beroendemedicin. Samarbetsschemat förbättra-
des och läkemedelsdistributionen började skötas som gruppdistribution, vilket i likhet med medi-
cinklockorna minskade sannolikheten att medicinerna hamnar i oändamålsenligt bruk.

Ett annat huvudmål var att göra boendeservicen inom psykiatrisk vård och missbrukarvård lättare 
och mera målinriktad och rehabiliterande. Servicen konkurrensutsattes. Målet att lätta serviceni-
vån nåddes genast samma år.

Den under tidigare år eftersträvade standardiserade vårdplanen för klienter med kraftigt nedsatt 
arbetsförmåga och i behov av pensionering (den så kallade Taipalemodellen) kunde omsättas i 
praktiken under året. De klienter som omfattas av denna standardiserade vårdplan kartlades.

Utfallet för (operativa) nyckelmålen 2014

Att verksamheten är effektiv och att vårdgarantin uppfylls inom munhälsovården 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Eff ekti v verksamhet. Allas arbetsinsats är i eff ek-
ti vt bruk hela ti den.

Tandvårdsmott agningen sanerades under sommaren och de för-
nyade lokalerna togs i bruk. Tandvårdens verksamhet upphörde i 
Forsby, Liljendal och Strömfors. Reparati onerna utf ördes så att  inga 
avbrott  uppstod i verksamheten. Hotbilderna i anslutning ti ll cen-
traliseringen förverkligades inte. Emedan man endast har erfaren-
heter från en kort ti d kan nytt an inte bedömas förrän 2015.

Att  uppfylla vårdgaranti n. Alla klienter får vård inom 
utsatt  ti d.

Verksamheten genomfördes inom ramen för vårdgaranti n. Service-
sedelverksamheten inleddes i liten skala.
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Akuta sjukdomar; bedömning av vårdbehovet, anvisning och vård samt utveckling av samjouren 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  förbätt ra bedömningen 
av vårdbehovet, så att  pa-
ti enten får den hjälp som 
behövs på ett  allt bätt re sätt .

Antalet outnytt jade mott ag-
ningsti der halveras.

Verksamheten centraliserades ti ll hälsocentralen endast för som-
marstängningen. Det förekom bara lite outnytt jade mott agningsti -
der, främst på mott agningarna i randområdena. Däremot låg anta-
let oavbokade mott agningsti der alltjämt kvar på en hög nivå (1469 
mot 1463). Fastän det lades vikt vid nivån på bedömningen av be-
hovet av vård, kan man inte anse att  målen nåddes fullständigt. 
Däremot skapades det en plan för att  fastare inkludera en läkare i 
kedjan för bedömning av vård och för en förnyelse av bedömnings-
processen i och med att  jourförordningen trädde i kraft  vid årsskift et.

Att  erbjuda enkel anvisning 
och vård när det gäller enkla 
infekti oner.

Merparten av förkylningar, 
infekti oner i urinvägarna, 
ögoninfl ammati oner och hu-
dinfekti oner sköts av hälso-
vårdare eller sjukskötare.

Sjukskötarnas (hälsovårdarnas) mott agningsverksamhet satt e väl 
igång under året och responsen och erfarenheterna var uppmunt-
rande. Under året blev två sjukskötare klara med studierna och 
ytt erligare en sjukskötare anmälde sig ti ll förskrivningsrätt sutbild-
ningen.

Att  delta på en ur Lovisas 
synvinkel opti mal nivå i ut-
vecklingen av samjouren.

Lovisa ansluter sig ti ll hel-
dygnssamjouren ti ll den del 
som det är förenligt med 
stadsinvånarnas och stadens 
bästa.

Utvecklingsarbetet för samjouren var i synnerhet i slutet av året 
mycket akti vt, eft ersom jourförordningens ikraft trädande överras-
kade alla aktörer i Finland. Den specialiserade sjukvårdens och pri-
märvårdens gemensamma jour börjar för Lovisas och Lappträsks 
del i början av mars 2015.

Kroniska sjukdomar 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  överföra ansvar på pa-
ti enterna.

Cirka 25 % av blodtrycks-, 
kolesterol-, astma- och vux-
endiabetespati enterna över-
förs i huvudsak ti ll egenvård.

För diabeti kernas del skedde en liten övergång ti ll egenvård, lika-
så övergång ti ll kontroller utf örda av en sjukskötare. Målet på 25 % 
nåddes inte. Egenvård förutsätt er att  det fi nns skyddade elektro-
niska dataöverföringssystem, med vilka man förmedlar resultat och 
ger instrukti oner. Byggandet av dylika system bereddes 2014, men 
utf örandet måste fl ytt as ti ll 2015. Projektet är långvarigt och om-
fatt ande och därför är det allt skäl att  delvis genomföra det ti llsam-
mans med den specialiserade sjukvården och andra hälsocentraler.

Att  endast göra absolut nöd-
vändigt antal laboratorie- 
och röntgenundersökningar.

Antalet undersökningar/in-
vånare ligger nära fi nländskt 
medeltal.

Antalet laboratorieundersökningar har sjunkit redan i två år. Fe-
nomenet har också fått  publicitet i viss mån. Orsaken ti ll dett a är 
ökad utbildning, medveten nedbantning av vårdprocesser och för-
längning av kontrollintervaller när det är möjligt.

Att  minska antalet platser på 
vårdavdelningarna och att  
grunda ett  hemsjukhus.

Antalet platser faller ti ll 40 
och en del av personalen 
överförs ti ll hemsjukhuset 
som har 15–20 vårdplatser.

Vårdavdelning 5 var stängd under sommaren och den öppnades 
planenligt på nytt  i inskränkt omfatt ning för höstperioden. Belast-
ningen av övriga avdelningar låg en aning över det opti mala, men 
det uppstod knappt några köer. Avdelning 5 stängs för gott  i februari 
2015. Palliati v vård av pati enter i hemmet organiserades enligt prin-
ciperna för hemsjukhus. Personalresursen som frigjordes från avdel-
ning 5 överfördes planenligt ti ll serviceboendet och hemvården.

Socialarbete för vuxna 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  förenkla substi tuti ons-
vården.

Hälft en av substi tuti ons-
vårdspati enterna har en väl-
fungerande medicinklocka.

Medicinklockor anskaff ades men tekniken visade sig vara oända-
målsenlig för substi tuti onsvårdspati enter. För att  lösa problem som 
uppdagades i substi tuti onsvården hölls det utvecklingsmöten, som 
resulterade i att  läkemedelsdistributi onen eff ekti verades och att  
ansvaret för utveckling och uppföljning överfördes tydligare än ti -
digare ti ll specialisten i beroendemedicin.

Att  ordna rehabiliterande 
boendeservice för mental-
vårdsklienter i öppenvårds-
rehabilitering.

En boende per år får reha-
biliterande vår som leder ti ll 
eget självständigt boende.

Mentalvårds- och missbrukarboendeservicen konkurrensutsatt es 
och en rehabiliterande boendeserviceform i fl era steg godkändes 
som minimiförutsätt ning för den köpta tjänsten som skulle upp-
handlas. Målet att  lätt a boendeformen nåddes.
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Utfallet för de ekonomiska målen 2014

C33 Tjänster för vuxna

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter 5 324 5 177 -10 5 167 4 620 -547 -11 %

varav interna 89 134 134 167 33

Verksamhetens kostnader -21 328 -21 046 239 -20 807 -20 084 723 -3 %

varav interna -1 818 -1 882 5 -1 877 -1 772 105 -6 %

Verksamhetsbidrag -16 004 -15 869 229 -15 640 -15 464 176 -1 %

varav interna -1 728 -1 747 5 -1 743 -1 605 137 -8 %

Verksamhetsbidrag, extern -14 275 -14 122 225 -13 897 -13 858 39 0 %

Avskrivningar och nedskrivningar -17 -16 -16 -15 1 -6 %

Utfallet för det externa verksamhetsbidraget var en aning bättre än budgeterat. Verksamhetsintäk-
terna underskred budgeten och det berodde på att avtalet för ansvaret för att ordna företagshäl-
sovård förnyades i april 2014. Budgeten för 2014 upprättades sommaren 2013 innan man hade 
kännedom om det nya avtalet. 

Verksamhetsintäkterna för egen verksamhet (inverkan av företagshälsovårdens tjänster inte med-
räknat) ökade dock med cirka 97 000 euro i förhållande till budgeten.

SWE Tilinpäätös 2014 valtuusto 10.6.2015 VALMIS.indd   63 6/12/2015   8:12:18 AM



64

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

Prestationsstatistik/Tjänster för vuxna

Bokslut 2013 Budget 2014 Utf all 2014
varav Lappträsks 

andel

Öppenvård

Besök hos läkare 17 287 18 000 14 554 2 448

Besök hos skötare *) 19 302 20 000 16 181 2 630

Besök med anledning av substi tuti onsvård 2 000 1 191

Fysioterapibesök 6 998 6 200 6 572 431

Fysioterapi, gruppbesök 1 045 1 200 962 70

Vårdsamtal, triage 3 062 4 500 4 002 386

Vårdsamtal, läkare 7 178 9 000 7 371 932

Vårdsamtal, vårdpersonal 11 723 10 000 11 255 1 950

Minnespoliklinik, besök hos skötare 386 200 244 7

Första hjälpen och triage, läkarbesök 6 011 5 000 6 182 524

Första hjälpen och triage, besök hos skötare 3 273 2 500 4 318 350

Specialistt jänster, kirurg 82 50 116 15

Specialistt jänster, neurolog 239 200 161 18

Specialistt jänster, gynekolog 162 150 184 21

Specialpoliklinik/endoskopier 187 300 162 32

Tandvård

Tandläkarmott agning 12 993 14 000 11 044 1 507

Munhygienistmott agning 2 760 4 500 2 492 277

Sjukhuset

Avdelningarna III-V 20 322 14 000 17 951 1 443

Socialarbete för vuxna

A-kliniken 1 554 2 500 2 277 159

Målet har redan länge varit att minska antalet läkarbesök och att öka antalet besök hos sjukskö-
tare och rådgivning per telefon. Utfallet för detta mål verkar gå i rätt riktning. I synnerhet korta be-
sök hos läkare har överfl yttats till sjukskötare, och därmed har den relativa andelen för långa och 
grundliga läkarkontakter tilltagit. Som en följd av nedskärningen i antalet vårdplatser på avdelning-
arna är antalet vårddagar på avdelning nedåtgående.
*) inkluderar besök med anledning av substitutionsvård
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Tjänster för seniorer
Ansvarsperson: servicechefen

Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Ansvarsområdets uppgifter
Den viktigaste uppgiften för tjänsterna för seniorer är att ordna verksamhet som främjar de äld-
res välfärd och hälsa samt att stöda deras förutsättningar för ett självständigt och meningsfullt liv 
i olika boende- och vårdmiljöer.

Ansvarsområdets mål är att 
1. upprätthålla de äldres funktionsförmåga och främja deras delaktighet
2. erbjuda mångsidiga kundnära tjänster som stöder tryggt hemmaboende
3. ordna högklassigt och ändamålsenligt vårdboende
4. nå en balanserad ekonomi.

Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår
De äldres antal i Lovisa stad är stort, 11 procent av befolkningen är över 75 år, vilket har ökat be-
hovet av vård- och omsorgstjänster. Då trenden är den att äldre personer ska vårdas i sitt hem så 
långt som möjligt, betyder det att klienternas antal inom hemvården har ökat märkbart. Antalet kli-
enter har ökat med ca 40 klienter i jämförelse med föregående år. Den regelbundna hemvårdens 
täckning för 75 år fyllda personer är 14,2 procent, vilket är en höjning med 1,6 procent jämfört med 
2013. Sjukhusen skriver ut sina patienter i ett tidigare skede än förut, vilket betyder att inom hem-
vården fi nns också många klienter som är multisjuka.

Lovisa stad sade upp avtalet med Esperi Ab, och hemvården sköts nu helt och hållet i egen regi. 
Klienter och anhöriga informerades om saken och övergången gick smidigt. Ny personal anställ-
des för att kunna sköta alla klienter som kom till i samband med att Esperi Ab slutade.
 
Man har under året fl yttat en sjukskötare från avdelning 5 till hemvården, vilket har gjort det möj-
ligt att ha en sjukskötare i jobb under veckosluten. Man har också utvecklat samarbetet med häl-
socentralens läkare och inom hemvården har utsetts två egna ansvarsläkare.

År 2014 var det planerat att ta ett system för verksamhetsstyrning i bruk inom hemvården. Syste-
met gör det möjligt att dokumentera och statistikföra uppgifter hemma hos klienten. På detta sätt 
undviker man onödiga besök på hemvårdens kanslier och tiden som personalen kan tillbringa hos 
klienten ökar.

Systemet för verksamhetsstyrning har konkurrensutsatts under 2014. På grund av problem med kon-
kurrensutsättningen, har man kommit i gång med verksamhetsstyrningen senare än planerat.  Man 
har först kunnat göra olika förberedande arbeten i slutet av 2014. Utbildning av personalen påbörjas i 
början av 2015 och systemet för verksamhetsstyrning beräknas vara i användning under våren 2015.

Under året kunde man erbjuda plats på olika omsorgsboenden åt 58 äldre, varav 41 från Lovisa 
hälsocentral. 17 personer har fl yttat till omsorgsboende direkt från sitt eget hem.

Hälsocentralens avdelning 5 var stängd under sommaren 2014 och öppnades på hösten med 
plats för endast nio patienter. Hälsogården som fanns i samma byggnad som Rosenkulla reno-
verades och omändrades under våren 2014 till intervallvårdsavdelning, vilket möjliggjorde minsk-
ningen av patientplatserna på avdelning 5. Tre anställda från avdelning 5 överfördes till Rosen-
kulla för att klara av att ta hand om intervallvårdsklienterna. Planen är att avdelning 5 stänger helt 
och hållet i februari 2015.
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Ett viktigt mål under året har varit att sporra den äldre befolkningen i Lovisa till delaktighet och 
stöda deras välfärd, hälsa och funktionsförmåga så att de så långt som möjligt klarar sig på egen 
hand. Man har inom seniorservicen aktivt arbetat på att utöka samarbetet med olika organisatio-
ner och frivilliga. Inom projektet ”Kraft i åren” har man utvecklat bestående handlingsmodeller och 
praxis som ska göra det lättare för seniorerna att klara sig i vardagen. Man har bl.a. utvecklat verk-
samheten med motionskompisar. Intresset för att bli en motionskompis för äldre personer som inte 
klarar av att gå ut och promenera ensamma har ökat. 

I oktober 2014 öppnades en motionssal i servicehuset Esplanad för äldre med nedsatt funktions-
förmåga. Ledda grupper har ordnats från hösten. Den ledda gruppverksamheten sköts i samråd 
med seniorservicen och fritidsväsendet. Verksamheten har kommit bra igång. Olika föreningar har 
möjlighet att boka tider i motionssalen. Då salen inte är bokad, så står den i fri användning för se-
niorer. Användningen av motionssalen är hög och feedbacken har varit mycket positiv. 

Minnespolikliniken har överförts till tjänster för seniorer och fungerar på seniorservicecentralen. 
Neurologen besöker minnespolikliniken varannan vecka, dessutom jobbar en minneskoordina-
tor 50 % på minnespolikliniken. Det fi nns också närvårdare inom hemvården med minnessköta-
rutbildning, som gör stödbesök till hemmaboende äldre, som har fått sin diagnos fastställd, samt 
gör minnestest på klienter som uppsökt minnespolikliniken. En svenskspråkig kamratstödsgrupp 
för minnessjuka och deras anhöriga har startat på hösten 2014 i samarbete med Folkhälsan. En 
fi nskspråkig kamratstödsgrupp är under planering.

Bruket av servicesedlar har ökat. Servicesedlar används numera också för öppenvårdstjänster 
som ges frontveteraner i hemmet samt i öppen rehabilitering från och med april 2014. Inom effek-
tiverat serviceboende har man under året haft sju klienter placerade med servicesedel, vilket är 
en ökning med fem. Användningen av servicesedlar inom hemvården och närståendevården har 
hållits på samma nivå som under 2013. Tack vare servicesedlarna blir serviceutbudet mångsidi-
gare och klienternas valmöjligheter ökar utan att kostnadsnivån höjs. Möjligheten att få avlösare 
fortsätter inom närståendevården som ett alternativ när det gäller att ordna lagstadgade lediga da-
gar för närståendevårdarna.

En servicenätsutredning inom seniorservicen utfördes 2013 på hösten och skapar grund för kom-
mande förändringar och utveckling inom omsorgsboende för seniorer. Andra skedet (projektplan) 
och tredje skedet (genomförandet) av utvecklingsplanen för effektiverat serviceboende och an-
staltsvård för seniorer är godkända i grundtrygghetsnämnden och en aftonskola har hållits i maj 
för förtroendevalda. Saken behandlades i maj på stadsstyrelsens möte. Konkurrensutsättningen 
för uppgörandet av en första projektplan för effektiverat serviceboende är gjord. Beslut fattades på 
grundtrygghetsnämndens möte i september 2014. Projektet har framskridit enligt tidtabellen och 
projektplanen behandlades i grundtrygghetsnämnden i januari 2015.
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Utfallet för (operativa) nyckelmålen 2014

Att upprätthålla de äldres funktionsförmåga och främja deras delaktighet

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  upprätt hålla de äldres 
funkti onsförmåga och att  
främja deras delakti ghet.

Olika förebyggande och re-
habiliterande arbetsmeto-
der inom hemvården ut-
vecklas och förankras.

Samarbete med tredje sek-
torn och friti dsväsende.

Verksamheten med mo-
ti onskompisar upprätt hålls 
och vid behov ordnas det ut-
bildning.

De äldres delakti ghet ökar.

Den första kursen för rehabiliterande vårdare tog slut i maj. Hös-
tens kurs uppsköts på grund av personalbrist inom hemvården 
samt på grund av annan utbildning.

Projektet har kommit igång och konditi onsskötaren från seniorser-
vicen är med i arbetsgruppen. Inom projektet har man bl.a. gjort 
en moti onskalender för både unga och äldre. Den 10.10.2014 öpp-
nades en moti onssal i servicehuset Esplanad för äldre med nedsatt  
funkti onsförmåga. Ledda grupper har ordnats från hösten. Den 
ledda gruppverksamheten sköts i samråd med seniorservicen och 
friti dsväsendet. Verksamheten har kommit bra igång. Användning-
en av moti onssalen är hög.

Moti onskompisverksamheten fortsätt er och det ordnades två träf-
far för ”gamla” moti onskompisar under året och en kurs för nya 
moti onskompisar i juni.

Servicenätsutredningen inom seniorservicen (Tamora Oy:s rap-
port) presenterades för allmänheten 5.6 på servicehuset Esplanad. 
Informati on om ti llställningen publicerades i ortsti dningarna. Anta-
let deltagare på infomötet var lågt. Seniorservicecentralen har in-
formerat olika föreningar, t.ex. pensionärsföreningar, på olika sätt .

Att erbjuda mångsidiga kundnära tjänster som stöder tryggt hemmaboende 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  erbjuda mångsidiga 
kundnära tjänster som stö-
der tryggt hemmaboende.

Tiden som personalen ti ll-
bringar hos klienterna ökar 
så att  den utgör minst 60 % 
av hemvårdspersonalens ar-
betsti d.

Flexibilitet och eff ekti vitet i 
hemvården ökar.
Den regelbundna hemvår-
den utvidgas så att  täck-
ningsprocenten motsvarar 
rekommendati onerna (14 % 
av personer över 75 år).

Vården och tjänsterna som 
ges i hemmet för äldre per-
soner med fl era sjukdomar 
förbätt ras.

Tidig diagnosti sering och 
vård av äldre med minnes-
sjukdomar utvecklas.

Systemet med verksamhetsstyrning har konkurrensutsatt s. På 
grund av problem med konkurrensutsätt ningen har man kommit 
i gång med verksamhetsstyrningen senare än planerat. Man har 
först kunnat göra olika förberedande arbeten i slutet av 2014. Ut-
bildning av personalen påbörjas i början av 2015.

Hemvården har fungerat i egen regi från och med 1.4.2014.

Samarbetsmöten har hållits och utvecklingen fortsätt er.

Minnespolikliniken har överförts ti ll tjänster för seniorer och fung-
erar på seniorservicecentralen. 
En svenskspråkig kamratstödsgrupp har startat på hösten 2014 i 
samarbete med Folkhälsan. En fi nskspråkig kamratstödsgrupp är 
under planering.
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Att ordna högklassigt och ändamålsenligt vårdboende 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  ordna högklassigt och 
ändamålsenligt omsorgsbo-
ende.

Omsorgsboendet och an-
vändningen av Lovisa hälso-
vårdscentral utvecklas.

De boendes delakti ghet ak-
ti veras.

Utvecklingsplanens första, andra och tredje skede är godkända i 
grundtrygghetsnämnden och en aft onskola har hållits i maj för för-
troendevalda. Saken behandlades i maj på stadsstyrelsens möte. 
Konkurrensutsätt ningen för uppgörandet av en första projektplan 
för eff ekti verat serviceboende är gjord. Beslut fatt ades på grund-
trygghetsnämndens möte 16.9.2014. Projektet har framskridit en-
ligt ti dtabellen och projektplanen behandlades i grundtrygghets-
nämnden 20.1.2015.

Intervallvårdsenheten i samband med Rosenkulla i Liljendal har 
kommit i gång enligt planerna och intervallvårdsklienterna på avdel-
ning 5 på Lovisa hälsocentral har fl ytt as ti ll de nya utrymmena i maj.

Under hjärtveckan ordnades en verksamhetsdag för seniorer i sam-
arbete med olika föreningar. Under åldringsveckan i oktober ordna-
des olika evenemang för de äldre i Lovisa bl.a. en fest i det nya skol-
centret. Deltagarantalet på festen var ca 400. Inom seniorservicens 
olika vårdhem deltar en del av personalen i en läroavtalsutbildning 
som bl.a. fokuserar på att  öka klienternas delakti ghet.

Att nå en balanserad ekonomi 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  följa upp budgeten un-
der årets lopp, att  göra prog-
noser och att  reagera på av-
vikelser.

Att  man hålls inom ramen 
för budgeten.

De budgeterade medlen ser ut att  räcka ti ll, trots att  personalutgift erna 
överskrids på grund av många sjukledigheter, främst inom hemvården.

En del av seniorservicens personal (ca 40) deltar i utbildning som 
stöder nya verksamhetsmodeller: denna utbildning för produktut-
vecklare sker enligt läroavtalsmodell (specialyrkesexamen för pro-
duktutvecklare).

Utfallet för de ekonomiska målen 2014

C34 Tjänster för seniorer

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter 3 464 3 418 10 3 428 3 734 307 9 %

varav interna 40 40

Verksamhetens kostnader -15 234 -14 865 -248 -15 113 -15 572 -459 3 %

varav interna -2 058 -2 044 -4 -2 048 -2 086 -38 2 %

Verksamhetsbidrag -11 770 -11 448 -238 -11 685 -11 838 -152 1 %

varav interna -2 058 -2 044 -4 -2 048 -2 046 2 0 %

Verksamhetsbidrag, extern -9 711 -9 404 -233 -9 637 -9 791 -154 2 %

Avskrivningar och nedskrivningar -3

Utfallet för det externa verksamhetsbidraget var 2 % större än det budgeterade. Ökningen i verk-
samhetsintäkterna berodde på prisförhöjningar och ökningen i antalet klienter. Ökningen i verk-
samhetskostnaderna orsakades av personalens sjukfrånvarofall. Sjukfrånvarostatistiken visar en 
betydande ökning i början av året och i synnerhet inom seniorservicen. På grund av att antalet kli-
enter ökade snabbt måste man anlita kortvariga vikarier i slutet av året.
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Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

Bokslut 2013 Budget 2014 Utf all 2014

Personer över 75 år 1 646 1 700 1 662

65–74 -åringar 1 944 2 300 2 122

Hemmaboende i åldersklassen 75 +, 
% av åldersklassen

89,2 89,7 89,5

Närståendevård

Närståendevårdare 71 75 74

Omfatt ning, % av åldersklassen 75 + 4,3 4,4 4,4

Klienternas RAVA, mv 2,5 2,7

Hemvård

Klienter som får regelbunden hemvård i ålders-
klassen 75 + 

207 240 236

Klienter under 75 år som får regelbunden hem-
vård

73 76

Omfatt ning, % av åldersklassen 75 + 12,6 14 14,2

Klienternas RAVA, mv 2,1 2,5

Eff ekti verat serviceboende

Antalet platser; verksamhet i egen regi + köp-
tjänster

125 125 124

Omfatt ning, % av åldersklassen 75 + 6,8 % (112 pers.) 6,8 % (115 pers.) 6,7 % (112 pers.)

Omfatt ning, % av åldersklassen 65–74 0,6 % (13 pers.) 0,5 % (10 pers.) 0,5 % (12 pers.)

Verksamhet i egen regi

Antalet platser 62 62 61

Klienternas RAVA, mv 3 3

Köptjänster

Antalet platser 63 63 63

Klienternas RAVA, mv

Anstaltsvård

Antalet platser långti dsvård 71 71 67

Antalet kortti  dsvård från 1.6.2014 13

Totala antalet 80

Omfatt ning, % av ålderklassen 75 + (långvård) 4 % (67 pers.) 3,8 % (65 pers.) 3,8 % (64 pers.)

Omfatt ning, % åldersklassen 65–74 (långvård) 0,2 % (4 pers.) 0,3 % (6 pers.) 0,2 % (3 pers.)

Klienternas RAVA, mv 3,5 3,6
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Regionala tjänster  
Ansvarsperson: grundtrygghetsdirektören och ledande läkaren

Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten
Av de ekonomiska variabler som inverkar på kommunernas bokslut är kostnaderna för den speciali-
serade sjukvården traditionellt de mest oförutsedda, ofta också med tråkiga konsekvenser för kom-
munen. Det går just inte att inverka på antalet dyra behandlingar. Genom gott samarbete, korrekt ar-
betsfördelning och en behärskad kösituation kan däremot besparingar uppnås när det gäller rikligt an-
vända så kallade bulkprodukter. Det nära belägna Borgå sjukhus är i egenskap av en välbekant part-
ner är en betydande faktor med tanke på samarbetet. Likaså det allt intensivare samarbetet mellan 
grundtrygghetscentralerna på dess verkningsområde. I slutet av 2014 började dock hotbilder hopa sig 
över allt detta, vilka kan ha betydelse under de kommande åren. All specialiserad sjukvård som ansågs 
nödvändig kunde dock ordnas inom ramen för vårdgarantin.

Miljö- och hälsoskyddet omvälvdes i och med att livsmedelslaboratoriet stängdes och motsvarande 
tjänster ordnades med köpta tjänster. Nettosumman för fi nansieringen uppvisade vinst för kommuner-
na. Till övriga delar höll miljö- och hälsoskyddet sin budget oaktat att kraven ökade i synnerhet i och 
med att EU-lagstiftningen utvecklades.

Utfallet för (operativa) nyckelmålen 2014

Tjänsterna ges i rätt tid 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  ge tjänster i rätt  ti d. Vårdgaranti n uppfylls. På HNS-området kan vårdgaranti n anses uppfylld inom alla specia-
liteter. Lovisa kunde alternati vt använda Kotkas tjänster om kön i 
HNS var lång.

Samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och primärhälsovården fungerar 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  samarbetet mellan den 
specialiserade sjukvården 
och primärhälsovården 
fungerar.

Flera delar av vårdkedjorna 
överförs ti ll primärhälsovår-
den.

Vårdkedjearbete utf ördes i följande tjänster: Tjänster för barn och 
ungdomar (t.ex. adhd), tjänster för vuxna (t.ex. fl immer, fl era aku-
ta sjukdomar, djup ventrombos) och seniorservicen (t.ex. rehabi-
litering av strokepati enter). I dett a arbete deltog hälsocentralerna 
inom området och Borgå sjukhus genom ett  Leanprojekt som led-
des av Esbo stad.

Ekonomin är i balans 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  ekonomin är i balans. Anslagen i budgeten är ti ll-
räckliga.

De totala kostnaderna för specialiserad sjukvård överskreds betyd-
ligt, fastän läget såg bra ut ännu i delårsrapporterna. Utjämnings-
fakturan enligt serviceavtalet ändrade dock situati onen i januari 
2015. En kommuns möjligheter att  inverka på dett a är synnerligen 
små.
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Utfallet för de ekonomiska målen 2014

C35 Regionala tjänster och samkommuner

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter 84 99 99 97 -2 -2 %

varav interna

Verksamhetens kostnader -17 726 -19 013 -19 013 -19 646 -634 3 %

varav interna -29 -29 -29 -28 -1 %

Verksamhetsbidrag -17 643 -18 914 -18 914 -19 549 -635 3 %

varav interna -29 -29 -29 -28 -1 %

Verksamhetsbidrag, extern -17 614 -18 885 -18 885 -19 521 -636 3 %

Utfallet för miljö- och hälsoskyddet underskred tydligt det budgeterade, medan bruket av specia-
liserad sjukvård klart överskred den planerade nivån. Ännu i delårsrapporten i september såg det 
ut som om utgifterna skulle stanna på den i budgeten uppskattade nivån. HNS-koncernens all-
männa kostnadsnivå steg inte heller i betydande grad och koncernen returnerade förskott till fl era 
kommuner. Andelen för dyr vård följde tämligen väl medeltalet för Lovisas uppskattade andel och 
därför blev återbetalningen till Lovisa relativt liten. Det faktum att kostnaderna för den specialise-
rade sjukvården överskred det uppskattade berodde således på att de planenliga tjänsterna an-
vändes rikligt.
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BILDNINGSCENTRALEN
Ansvarsperson: bildningsdirektören

Händelser 2014 som inverkat på bildningscentralens omvärld och verksamhet
Centralens verksamhet grundade sig på ekonomisk medvetenhet och sköttes planmässigt. 
Extern finansiering söktes aktivt. Totalt fick centralen ca 400 000 euro extern finansiering.
Arbetet med förverkligande av effektiveringsprogrammet 2014 och den fortsatta planering-
en av effektiveringsprogrammet inför åren 2015–2016 påverkade och genomsyrade verk-
samheten i samtliga ansvarsområden.

Inom bildningscentralens ansvarsområden har verksamhetsmiljön och verksamheten påverkats 
av bl.a. följande:
• Bildningscentralens administrativa personal på chefsnivå har reducerats både inom ansvars-

området för småbarnsfostran och musei- och kultur. I en del av daghemmen har föreståndar-
skapet organiserats på ett nytt och kostnadseffektivt sätt. 

• Två förskolegrupper fl yttades till fi nska skolcentret och två gruppfamiljedaghem ändrades till 
daghemsgrupper.

• Skolornas timresurs minskade fr.o.m. början av läsåret 2014–2015
• Skolnätsutredningen blev klar i april och den behandlades i fullmäktige i oktober. Fullmäktige 

antecknade utredningen för kännedom och beslutade att en helhetsplan för skolverksamheten 
ska uppgöras under år 2015. 

• Finska skolcentrets nybyggnad och grundrenoveringen av den gamla delen blev klar på som-
maren och togs i bruk vid inledningen av höstterminen. 

• En mångprofessionell styrgrupp för elevhälsa har inlett sin verksamhet.
• Staten har beviljat fritidsväsendet understöd för uppsökande ungdomsarbete. Med understö-

det kunde fritidsväsendet anställa tre uppsökande ungdomsarbetare. Ansvarsområdet för ut-
bildning beviljades statligt understöd för minskning av undervisningsgrupper och specialun-
derstöd för att befrämja jämlikheten inom utbildningen åren 2014 och 2015.

• Ett regionalt utredningarbete inom andra stadiets utbildning har inletts i december. Målsätt-
ningen med utredningen är att fi nna en regional lösning på andra stadiets utbildning och att 
trygga utbildningsmöjligheterna inom andra stadiet även framöver för ungdomarna i staden.

• Fritidsväsendet har aktivt deltagit i att förverkliga ungdomsgarantin mångprofessionellt bl.a. 
via projektet Lyckad ungdomsgaranti som koordineras av Alliansen för ungdomsarbete.

• Fritidsväsendet har anställt arbetslösa ungdomar med Sanssikortti.
• Kulturverksamheten har i huvudsak följt de uppställda målen och evenemang har arrangerats 

för olika målgrupper, i olika delar av staden. 
• Stadsmuséet lyckades över de uppsatta målsättningen vad gäller besökarantal, katalogisera-

de föremål och antalet evenemang.
• Närbiblioteket i Valkom drogs in fr.o.m. 1.1.2014. Fullmäktige beslutade i november att dra in 

närbiblioteket i Bruket fr.o.m. 1.1.2015. 

Skolnätsutredningen och kommunstrukturutredningarna sysselsatte centralens administrativa 
personal exceptionellt mycket. 
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Utfallet för de ekonomiska målen 2014

Bildningscentralens resultaträkning  

Centralens anslag som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige är det externa verk-
samhetsbidraget.

C40 Bildningscentralen

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄND-
RINGAR

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL 

2014

Försäljningsintäkter 1 262 1 212 103 1 315 1 342 27 2 %

Avgift sintäkter 990 999 -100 899 1 078 179 20 %

Understöd och bidrag 496 235 235 404 169 72 %

Hyresintäkter 192 61 61 184 123 201 %

Övriga verksamhetsintäkter 34 19 -3 16 39 23 139 %

Verksamhetens intäkter 2 974 2 526 2 526 3 047 522 21 %

varav interna 280 129 129 272 143 111 %

Personalkostnader -18 350 -19 044 -12 -19 056 -18 518 538 -3 %

Köp av tjänster -6 533 -6 548 -6 548 -6 332 216 -3 %

Material, förnödenheter och varor -812 -794 -794 -741 53 -7 %

Understöd -1 661 -1 610 -1 610 -1 589 20 -1 %

Övriga verksamhetskostnader -4 145 -3 980 -3 980 -3 660 320 -8 %

Verksamhetens kostnader -31 501 -31 976 -12 -31 988 -30 842 1 146 -4 %

varav interna -6 521 -6 423 -6 423 -5 926 496 -8 %

Verksamhetsbidrag -28 527 -29 450 -12 -29 462 -27 794 1 668 -6 %

varav interna -6 241 -6 294 -6 294 -5 654 640 -10 %

Verksamhetsbidrag, extern -22 286 -23 157 -12 -23 168 -22 140 1 028 -4 %

Avskrivningar och nedskrivningar -90 -92 -92 -159 -67 72 %

Utfallet för verksamhetsintäkter
Centralens förverkligade externa verksamhetsintäkter överskred budgeten med ca 380 000 euro.
Under 2014 har bildningscentralen sökt och fått extern fi nansiering för olika projekt och utveck-
lingsverksamhet till ett belopp på ca 400 000 euro. Summan överskrider det budgeterade med ca 
170 000 euro. De största enskilda projekten har varit: Jämställdhet, Uppsökande ungdomsarbete, 
minskning av undervisningsgruppernas storlek, Comenius-projekten, skolornas klubbverksamhet 
och medborgarinstitutens Kvalitet! Laatua! -projekt.

De externa försäljningsinkomsterna överskreds med ca 114 000 euro. Detta beror i huvudsak på
hemkommunfaktureringen inom småbarnsfostran och utbildning.

Också avgiftsintäkter infl öt mera än beräknat. Avgiftsintäkterna inom småbarnsfostran ökade med
ca 98 000 euro jämfört med bokslutet 2013 och överskred budgeten med ca 68 000 euro. Den fria 
bildningens avgiftsintäkter överskred budgeten med ca 20 000 euro.
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Utfallet för verksamhetskostnader
Bildningscentralens verksamhetsenheter har hållit sig inom den av fullmäktige fastställda budget-
ramen. Centralens förverkligade externa verksamhetskostnader underskred budgeten med ca 
650 000 euro. 

De största inbesparingarna hänförde sig till anslagen för personalkostnaderna. Utvecklingen no-
terades redan i delårsrapporterna. 

Inom köptjänster och köp av material, förnödenheter och varor underskred användningen budget-
anslagen. Den största besparingen hänför sig till köp av kundtjänster. Färre Lovisaelever än be-
räknat har gått i skolor i andra kommuner. 

Också användningen av anslaget för understöd underskreds bl.a. för att både hemvårdsstödets 
kommuntillägg och kommuntillägget till privatvårdsstödet betalades ut till ett mindre belopp än be-
räknat.

Den största enskilda överskridningen i de övriga verksamhetskostnaderna härrör sig från avskriv-
ning av fordringar som är äldre än två år, ca 22 000 euro. Indrivningen av fordringarna fortsätter.

Med beaktande av de interna verksamhetskostnaderna underskrids budgeten med ca 1 147 000 
euro. Den största besparingen, totalt ca 376 000 euro, i de interna verksamhetskostnaderna här-
rör sig från de interna hyrorna. Skolornas byggytor har granskats 2014 medan den interna kva-
dratmeterhyran var oförändrad.

Utfallet för personalkostnader
Personalkostnaderna underskred budgeten med ca 538 000 euro. Jämfört med bokslutet 2013 
ökade centralens personalutgifter med 0,9 %. Ökningen hänför sig till ansvarsområdet för Små-
barnsfostran. Särskilt det stora antalet barn under 3 år i dagvård ökade behovet att anställa till-
läggspersonal för att personaldimensioneringen skulle fylla lagens krav. Ansvarsområdets anslag 
för personalkostnader överskreds på grund av större kostnader för förtidspensionsutgiftsbaserade 
och pensionsutgiftsbaserade avgifter. 

Å andra sidan underskred de övriga ansvarsområdena sina personalkostnadsanslag.

Den största besparingen i jämförelse med budgeten visar ansvarsområdet ”Utbildning”. Delvis be-
ror detta på en kalkylerad budgetering av semesterpengen men det är också i övrigt utmanande 
att uppskatta UKTA –personalens löneanslagsbehov. För budgeten 2015 har beräkningssättet 
ändrats. Jämfört med bokslutet 2013 har ansvarsområdets personalkostnader minskat.

Bildningscentralen fi ck personalersättningar, såsom sjukdagpenning, moderskapspenning och 
föräldrapenning till ett belopp som överskred budgeten med ca 76 000 euro. Under året har cen-
tralen kritiskt granskat sitt rekryteringsbehov.

Centralens sjukfrånvaro minskade med 412 arbetsdagar jämfört med 2013.
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Utfallet för nyckelmålen 2014

Utfallet för de mål som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige 

Bildningscentralens mål för verksamheten:
1. Kunden och kommuninvånaren 

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  upprätt hålla och utveck-
la bildningstjänster inom 
hela området och för alla 
invånare i staden.

Servicenätet är funkti onellt 
och samti digt ekonomiskt 
hållbart. Eventuella föränd-
ringar i centralens service-
nät och serviceutbudet ge-
nomförs behärskat.

Utvecklingsplanen för skolnätet 
färdigställs. Biblioteksnätet mins-
kas. Ett  närbibliotek stängs 2014.

Förverkligat:
Skolnätsutredningen blev klar 
enligt den uppgjorda ti dtabellen. 
Fullmäkti ge antecknade utred-
ningen för kännedom i oktober 
och beslutade att  en helhetsplan 
för skolverksamheten uppgörs 
2015.

Biblioteksnätet har reduce-
rats.  Valkom närbibliotek drogs 
in fr.o.m. 1.1.2014. Fullmäkti ge 
beslutade i november att  dra in 
närbiblioteket i Bruket fr.o.m. 
1.1.2015
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2. Attraktivitet och konkurrenskraft 

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Serviceutbudet har som 
mål att  göra vardagen smi-
digare och befrämja en ak-
ti v friti d genom att  med-
verka ti ll att  skapa en posi-
ti v bild av staden, ti ll att  öka 
stadsbornas trivsel och ti ll 
att  nya invånare vill fl ytt a 
ti ll orten.

Att  uppfylla de krav lagen 
ställer och dessutom erbju-
da små och stora upplevel-
ser, med vars hjälp man på 
ett  positi vt sätt  kan skilja sig 
från andra.

Utvecklingen av invånarantalet 
och att  granska hur serviceutbu-
det motsvarar förändringar i an-
talet invånare.

Intern kontroll, att  utveckla tjäns-
terna och reagera på behoven av 
förändring.

Förverkligat:
Inom bildningscentralen har bl.a. 
antalet barn inom småbarns-
fostran och antalet elever inom 
den grundläggande utbildningen 
förblivit så gott  som oförändrat. 
Eft erfrågan på dagvårdsplatser 
har ökat.

Förverkligat:
Bildningscentralen utvecklar kon-
ti nuerligt sina tjänster och strävar 
ti ll att  svara på förändringsbehov. 

Ökningen i eft erfrågan på dagvårds-
platser har delvis kunnat lösas ge-
nom att  personalen fl ytt ar internt.

3. Personal och ledarskap

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

En öppen verksamhetskul-
tur som baserar sig på en 
kunnig och moti verad per-
sonal som mår bra.

Ett  öppet och fungerande 
samarbete mellan stadens 
centraler och en öppen 
verksamhetskultur i växel-
verkan med kommuninvå-
narna.

Interna utbildningar, som främjar 
att  målet uppnås.

Att  inom staden utveckla nya for-
mer av samarbete.

Rekrytering av formellt behöriga 
lärare eff ekti veras.

Förverkligat:
Interna utbildningar har ordnats gäl-
lande bl.a. centralens utvecklings-
plan. Undervisningspersonalen har 
fått  fortbildning lokalt via det regio-
nala Osaava/ Kunnig- projektet.

Förverkligat:
Nya arbetsmetoder söks konti nu-
erligt via de mångprofessionella 
grupperna, som fungerar mellan 
centralerna. Ytt erligare deltar tred-
je sektorn i en del av grupperna.

Förverkligat:
Rekryteringen av lärarna har ef-
fekti verats bl.a. genom att  för-
bätt ra annonsernas synlighet i 
media och via olika elektroniska 
rekryteringskanaler.

4. Ekonomi

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Ekonomin sköts planmäs-
sigt och följs upp.

De bindande målen i bud-
geten uppfylls.

Att  uppfölja utf allet av budge-
ten, upprätt a prognoser, reage-
ra på avvikelser och ledningens 
åtgärder.

Förverkligat:
Bildningscentralens förvaltning, 
ansvarsområden och enheter har 
konti nuerligt följt upp förverkli-
gandet av budgeten. Eff ekti ve-
ringsprogrammets åtgärder har 
förverkligats:  Bl.a. har skolor-
nas ti mresurs reducerats, Valkom 
närbibliotek och Senso har dra-
gits in.  Bildningscentralen har 
hållit sig inom den av fullmäkti ge 
fastställda budgetramen.
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BILDNINGSCENTRALEN ENLIGT ANSVARSOMRÅDEN

Förvaltning och utveckling
Ansvarspersoner: bildningsdirektören, ekonomiplaneraren, planeraren

Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten
Ansvarsområdets målsättning var att upprätthålla och utveckla bildningstjänsterna på hela områ-
det och för alla invånare. Inom centralen har de olika ansvarsområdena fortsatt med att uppgöra 
förfaringssätt och direktiv samt utvecklat nya samarbetsformer med olika aktörer, vilka har möjlig-
gjort en jämlik behandling av kommuninvånarna. Centralens förvaltning har reducerats och inom 
förvaltningen har man skapat nya mångprofessionella samarbetsformer och arbetssätt.

Inom centralen har de olika ansvarsområdena satsat på att få extern fi nansiering till olika utveck-
lingsprojekt, vilket har medverkat till satsningar på utveckling av utbildningen samt barns och 
ungas välbefi nnande. Förverkligandet och den fortsatta planeringen av anpassningsprogrammet, 
skolnätsutredningen, den regionala utredningen för andra stadiet samt kommunstrukturutredning-
arna har avspeglat sig på ansvarsområdets verksamhet.

Utfallet för (operativa) nyckelmålen 2014
Granskning av servicenät och -utbud

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Ett  fungerande och ekono-
miskt hållbart servicenät.

Granska strukturerna för 
tjänsteinnehavar- och för-
troendevaldaorganisati o-
nen.

Att  åstadkomma ett  fung-
erande servicenät för att  
uppnå en balanserad eko-
nomi.

Centralens direktör och ansvars-
områdescheferna bereder alter-
nati v ti ll nämnderna så att  för-
ändringarna är möjligast behärs-
kade.

Resurserna används möjligast ef-
fekti vt för att  uppnå eff ekti vitet 
och en hållbar ekonomi.

Förverkligat:
Åtgärder som eff ekti veringspro-
grammet 2014 innehöll och be-
redningen av nya åtgärder för 
2015 och 2016 har inlett s. Skol-
nätsutredningen blev klar enligt 
uppgjord ti dtabell och den be-
handlades i fullmäkti ge i okto-
ber. Fullmäkti ge beslutade att  en 
helhetsplan för skolverksamhe-
ten uppgörs år 2015.

Man strävar ti ll att  ordna funk-
ti onerna i centralen möjligast ef-
fekti vt. Vid eventuella pensione-
ringar strävar man ti ll att  omor-
ganisera arbetsuppgift er där det 
är möjligt.

Inom bildningens förvaltning har 
arbetsuppgift erna omfördelats 
p.g.a. pensioneringar.
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Deltagande i de regionala gymnasieprojekten

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  delta i de regionala ut-
vecklingsprojekten gällande 
gymnasieutbildningen.

- Regional utveckling av 
den fi nskspråkiga gymna-
sieutbildningen (Lappträsk, 
Borgå, Askola). 

- Regional utveckling av 
den svenskspråkiga gym-
nasieutbildningen (Sibbo, 
Borgå, Kotka).

Centralens direktör och gymna-
siernas rektorer deltar akti vt i 
processerna.

Förverkligat:
Rektorn för Myllyharjun lukio 
har akti vt deltagit i det regionala 
fi nskspråkiga gymnasienätverks-
samarbetet.

Den regionala svenskspråkiga 
gymnasieutredningen har färdig-
ställts. Ett  operati vt samarbets-
avtal har godkänts. Avtalet trä-
der i kraft  1.1.2015.

Arbetet med en regional utred-
ning om andra stadiet har inlett s 
i december. Målsätt ningen med 
utredningen är att  fi nna en re-
gional lösning på andra stadiets 
utbildning och att  trygga utbild-
ningsmöjligheterna inom andra 
stadiet även framöver för ungdo-
marna i staden.

Balanserad ekonomi

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  följa upp budgetens ut-
fall och göra upp progno-
ser, reagera på avvikelser 
och ledningens åtgärder.

Budgetens målsätt ningar 
uppfylls.

Rapportering om ekonomin 
och behövliga åtgärder av 
ledningen samt eventuella 
anpassningsåtgärder.

Behärskade kostnader, ekono-
misk verksamhet, utveckling av 
nya arbetsformer, ständig för-
bätt ring och eff ekti vering av pro-
cesserna och servicekedjorna.

Förverkligat:
Bildningscentralens förvaltning, 
ansvarsområden och enheter har 
konti nuerligt följt upp förverkli-
gandet av budgeten. Eff ekti ve-
ringsprogrammets åtgärder har 
förverkligats. 

Bildningscentralen har hållit  sig 
inom den av fullmäkti ge fastställ-
da budgetramen.

SWE Tilinpäätös 2014 valtuusto 10.6.2015 VALMIS.indd   78 6/12/2015   8:12:20 AM



79

Utfallet för de ekonomiska målen 2014

C400 Förvaltning och utveckling

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter 87 38 38 40 3 7 %

varav interna 6 10 10 -10

Verksamhetens kostnader -1 073 -1 071 -1 071 -1 014 58 -5 %

varav interna -49 -47 -47 -42 6 -12 %

Verksamhetsbidrag -986 -1 034 -1 034 -974 60 -6 %

varav interna -43 -38 -38 -42 -4 10 %

Verksamhetsbidrag, extern -943 -996 -996 -932 64 -6 %

Avskrivningar och nedskrivningar -44 -44 -44 -111 -67 152 %

Avskrivningarna av grundreparationerna som utfördes innan kommunfusionen i bildningscentra-
lens lokaler (Karlskronabulevarden 8) korrigerades retroaktivt för att motsvara avskrivningspla-
nen. Avskrivningstiden för aktielägenheternas grundreparationer är 5 år då den för fastigheternas 
del är 20 år.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

Bokslut 2013 Budget 2014 Utf all 2014

Nett okostnader, euro/invånare 63,6 66,6 ext. 67,3 ext.

(69,0 + int.) (70,0 + int.)

I budgeten användes invånarantalet 15 541 och i bokslutet 15 493 invånare.
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Dagvård och småbarnsfostran
Ansvarsperson: chefen för småbarnsfostran

Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten
Under hösten 2014 har barnantalet inom småbarnsfostran ökat markant. Utbudet av dagvårds-
platser har ökats, främst i centrum av Lovisa där behovet varit som störst, för att kunna bevilja alla 
behövande barn en dagvårdsplats. Barnprognosen visar dock ett sjunkande antal barn för åren 
framöver, vilket har påverkat beslutet att inte öka dagvårdsplatser permanent utan tillfälligt.

Det ökade antalet barn, som varit i behov av deltids- eller heldagsvård under hösten 2014, har 
minskat antalet deltagare i öppna daghemmet Treffi s verksamhetspunkter i centrum av Lovisa. 
Det har möjliggjort att Treffi s kunnat erbjuda verksamhet i Isnäs en dag i veckan. I Isnäs är barn-
antalet för tillfället högre än tidigare. 

Då den fi nska förskolan fl yttade från Määrlahden päiväkoti och Rauhalan päiväkoti till Länsiharjun 
koulu har båda daghemmen fått utrymme för annan verksamhet. I Määrlahden päiväkoti grunda-
des en ny daghemsgrupp. Detta gjorde det möjligt att kunna avsluta gruppfamiljedaghemmet Huli-
vili, som verkat i för ändamålet obekväma och otillräckliga utrymmen, som staden hyrt. I Rauhalan 
päiväkoti grundades en fi nsk lekklubb som började sin verksamhet i september 2014.
 
Den svenska förskoleverksamheten har fungerat i Generalshagens utrymmen redan under ett 
år. De utrymmen som de tidigare förfogat över i Villekulla daghem togs i början av 2014 i bruk för 
gruppfamiljedaghemmet Björnungarnas barn och personal, när deras utrymmen fi ck grava inne-
luftsproblem. Björnungarnas hyresavtal sades upp och hösten 2014 grundades en ny daghems-
grupp i Villekulla daghem och Björnungarnas verksamhet lades ner. 

Behovet av skiftesvård har hållit sig på ungefär samma nivå som under föregående år, men be-
hovet av veckoslutsvård har varit mindre. Att ordna veckoslutsvård i två skilda daghem har krävt 
tilläggsresurser i personalen.

123 barn omfattades av specialdagvårdens stödåtgärder. Det är en ökning på 31 barn jämfört med 
år 2013. Ökningen är störst bland mångkulturella barn (82 %) och de barn som är under uppfölj-
ning av dagvårdspersonalen (85 %). Dessa barn har ofta behov av stöd i sin tal- och språkutveck-
ling.
 
Utvecklandet av kvaliteten inom småbarnsfostran har fortsatt målmedvetet. Fortbildning har ord-
nats på egen ort, men personalen har även deltagit i skolning på annan ort. En plan för skolnings-
behovet samt uppföljningen av deltagandet sker regelbundet i samband med utvecklingssamtalen 
med personalen. 

Inför hösten 2014 sammanslogs fem daghemsföreståndaruppgifter till två administrativa dag-
hemsföreståndaruppgifter för tiden 1.8.2014–31.7.2015. Den ena daghemsföreståndaren ansva-
rar för två daghem och den andra för tre. Tidigare arbetade dessa fem daghemsföreståndare även 
i barngrupp. I barngrupperna anställdes tillräckligt med barnträdgårdslärare, för att motsvara la-
gens krav. Detta arrangemang kommer att utvärderas våren 2015.
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Utfallet för (operativa) nyckelmålen 2014
Erbjuda barnfamiljer fungerande och kvalitativt goda tjänster inom småbarnsfostran 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Tillräckliga och mångsidiga 
tjänster inom småbarns-
fostran.

Vårdarrangemang  som 
motsvarar familjernas vård-
behov och stöder barnets 
välmående.

En regelbunden granskning av 
tjänsternas ti llräcklighet i för-
hållande ti ll behovet av tjänster  
samt reagerande på förändrings-
behov. 

Förverkligat:
Ändring av två gruppfamiljedaghem 
ti ll daghemsgrupper i samband 
med fl ytt ning av verksamheten ti ll 
daghemsutrymmen har ökat an-
talet dagvårdsplatser. I några barn-
grupper har antalet personal utö-
kats för att  få ökat antal dagvårds-
platser när behovet varit stort.

Upprätthålla och vidareutveckla en barnvänlig stadsbild 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Fungerande och kvalitati vt 
goda tjänster för barnfamil-
jer som lockar nya invånare 
ti ll staden.

Tillgång ti ll mångsidig dag-
vårdsservice.

Specialdagvårdens tjäns-
ter ti llgängliga för alla barn 
som är i behov av stöd. 

Stöd för hemvård av barn.

Dagvårdsformerna utvecklas ge-
nom att  utvidga lekverksamhe-
ten och om möjligt grunda en 
språkbadsgrupp i centrum om-
rådet. 

Barnets behov av stöd identi fi e-
ras i ti digt skede och nödvändiga 
stödåtgärder tas i bruk.
Mångprofessionellt samarbete 
och ti digt ingripande. 

Kommunti llägg ti ll hemvårds-
stöd utbetalas ti ll föräldrar med 
barn under tre år.

Delvis förverkligat:
En ny fi nsk lekklubb har börjat 
sin verksamhet i Rauhalan päivä-
koti  1.9.2014.

För att  grunda språkbadsgrup-
per inom småbarnsfostran och 
utbildningen skulle det ha krävts 
ti lläggsresurser för såväl under-
visningspersonal som lokaler. 
Därför kunde dett a inte förverkligas.

Förverkligat:
Resurskoeffi  cienter har tagits i bruk.

En arbetsgrupp för specialdag-
vården har grundats.

Förverkligat:
Utbetalningen av kommunti llägg 
ti ll hemvårdsstöd har förverkli-
gats enligt planen.

Upprätthålla personalens välmående i arbetet 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Upprätt hålla personalens 
välmående och ork i arbe-
tet.

En moti verad, välmående 
personal. 
Minskning av sjukfrånva-
ron. 

Regelbundna utvecklingssamtal.

Mentorskap för nya chefer.

Tillgång ti ll arbetshandledning 
vid behov.

Förverkligat:
De årliga utvecklingssamtalen 
har hållits i alla enheter. Närche-
ferna har deltagit i utvecklings-
samtalsskolning.

Förverkligat:
För varje nyanställd närchef har 
utsett s en stödperson inom små-
barnsfostran och erbjudits möj-
lighet att  kontakta en utbildad 
mentor inom Lovisa stad.

Förverkligat:
Arbetshandledning för persona-
len har kunnat ordnas när det 
funnits behov.
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NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Upprätt hålla personalens 
yrkeskunnighet.

Regelbunden fortbildning 
för hela personalen.

Cheferna sporrar sin personal att  
delta i skolningar i enlighet med 
skolningsplanen.

Gemensamma skolningar för 
hela personalen i Lovisa. 

Förverkligat:
Närcheferna har anvisat perso-
nal ti ll fortbildning som följer 
skolningsplanen och stöder dag-
hemmets verksamhetsinriktning.

Förverkligat:
Fortbildning för hela personalen 
inom småbarnsfostran ordnades 
den 20.9.2014.

En förutsägbar och planenlig ekonomi 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

En förutsägbar och planen-
lig ekonomihushållning.

De bindande målen i bud-
geten uppfylls.

En stram uppföljning av budge-
ten även på enhetsnivå. 
Rätt  allokering av personalutgif-
terna.
Ett  ekonomiskt tänkande som en 
del av vardagen. 

Förverkligat:
Anställning av ny personal/vika-
rie har övervägts från fall ti ll fall, 
dock så att  lagenliga bestämmel-
ser gällande personaldimensio-
nering följts.

De under 3-åriga barnens stora 
antal i dagvården hösten 2014 
har ökat behovet av ti lläggsper-
sonal i daghemmen.

Utfallet för de ekonomiska målen 2014

C410 Dagvård och småbarnsfostran 

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter 811 786 786 914 128 16 %

varav interna 1

Verksamhetens kostnader -7 558 -7 785 -4 -7 789 -7 833 -44 1 %

varav interna -1 206 -1 225 -1 225 -1 230 -5

Verksamhetsbidrag -6 747 -6 999 -4 -7 003 -6 919 84 -1 %

varav interna -1 205 -1 225 -1 225 -1 229 -4

Verksamhetsbidrag, extern -5 542 -5 774 -4 -5 778 -5 690 89 -2 %

Avskrivningar och nedskrivningar -3 -3 -3 -3

Dagvårdsavgifter infl öt mera än beräknat. Jämfört med bokslutet 2013 var ökningen ca 98 000 
euro och budgeten överskreds med ca 68 000 euro. Också försäljningsinkomster infl öt ca 50 000 
euro mera än budgeterat. Det är svårt att i förväg beräkna antalet daghemsplatser och – tjänster 
som under året säljs till andra kommuner.
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Ansvarsområdets externa verksamhetskostnader överskred budgeten med ca 39 000 euro. Över-
skridningen beror på personalkostnaderna. Jämfört med bokslutet 2013 ökade ansvarsområdes 
personalkostnader med 7 %.  Särskilt det stora antalet barn under 3 år i dagvård ökade behovet 
att anställa tilläggspersonal för att personaldimensioneringen skulle fylla lagens krav. Överskrid-
ningen av ansvarsområdets personalkostnadsanslag i bokslutet var ca 105 000 euro och den be-
rodde till största delen på ökade kostnader för förtidspensionsutgiftsbaserade och pensionsutgifts-
baserade avgifter. Besparingar noteras bland annat i utbetalningen av kommuntillägg och köp av 
kundtjänster.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

Bokslut 2013 Budget 2014 Utf all 2014

Antalet barn i åldern 0–6 år 1 050 884

I daghemsvård

antal barn 464 480 502

euro/barn, nett o 6 611 6 893 ext. 6 719 ext.

(9 249 + int.) (8 968 + int.)

I gruppfamiljedagvård

antal barn 61 60 43

euro/barn, nett o 8 319 7 952 ext. 9 287 ext.

(9 264 + int.) (10 850 + int.)

I familjedagvård

antal barn 25 20 26

euro/barn, nett o 11 026 14 000 ext. 11 136 ext.

(14 328 + int.) (11 430 + int.)

Totalt i dagvård

i behov av ti digt och särskilt stöd 92 90 123

i behov av skift esvård 33 40 35

Hemvårdsstöd

lagstadgade, barn 293 270 305

kommunti llägg, familjer 274 240 273

Stöd för privatvård

lagstadgade, barn 32 45 24

kommunti llägg, familjer 30 45 23

Öppen småbarnsfostran

Treffi  s/familjer/år 194 180 183

barn i lekklubbar 26 40 33

I antalet familjer som fått kommuntillägg till hemvårdsstöd har räknats varenda familj som fått kom-
muntillägg under år 2014, oberoende om de fått kommuntillägg för hela året eller endast för t.ex. 
en månad. Utbetalningarna har minskat mot slutet av året.
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Utbildning
Ansvarspersoner: utbildningschefen och skolornas rektorer/föreståndare

Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten
Det fi nskspråkiga skolcentrets byggnadsarbeten framskred enligt tidtabellen och nybygget blev 
klart sommaren 2014. Beslut om att bilda en sammanhållen grundskola och skolcentrets rektors-
arrangemang gjordes i slutet av året.

Skolnätsutredningen blev klar i april. 

En mångprofessionell styrgrupp för elevhälsa har inlett sitt arbete i enlighet med den nya elev-
vårdslagen.

Undervisningspersonalen har erbjudits mångsidig fortbildning via det regionala Osaava/Kunnig-
projektet. 

Arbetet med den nya läroplanen har inletts. 

Arbetet med uppgörandet av en utvecklingsplan för centralen har fortsatt i samarbete med de öv-
riga ansvarsområdena.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat specialunderstöd för åtgärder som främjar utbild-
ningsmässig jämställdhet i grundskolorna.

Utfallet för (operativa) nyckelmålen 2014

Förberedelser för den nya läroplanen 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Uppdatering av läropla-
nerna.

Processen för den nya loka-
la läroplanen inleds.

Grundande av läroplansarbets-
grupper.

Deltagande i nati onella utbild-
ningar.

Förverkligat:
En ledningsgrupp för läroplans-
processen (lp) har ti llsatt s. Lä-
rarna har haft  en fortbildnings-
dag i anknytning ti ll läroplanen.  
En del av lärarna har deltagit i 
NALP- utbildning (Narrati vt läro-
plansarbete). 

Ledningsgruppen/rektorsteamet 
har deltagit i Utbildningsstyrel-
sens och Regionförvaltningsver-
kets utbildningsti llfällen.
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Utvecklande av samarbetet 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Befästa verksamhetsmodel-
ler inom allmänt, intensi-
fi erat och särskilt stöd (tre-
stegsmodellen).

Befästande av verksamhets-
modellerna i VOM-under-
visningen.

Utvecklande av elevvården 
och samarbetet med grund-
trygghetscentralen.

Befästa nya  verksamhets-
modeller för intensifi erat 
och särskilt stöd.

VOM-undervisningen fl yt-
tas ti ll fi nska skolcentrumet.

Vi satsar på att  främja barns 
och ungdomars välbefi n-
nande med hjälp av ett  
mångprofessionellt sam-
arbete.

Informati on via speciallärarna.

Lokalerna som byggts för VOM-
undervisningen tas ibruk.

Regelbundna mångprofessionel-
la träff ar mellan bildningen och 
grundtryggheten.

Vi skapar gemensamma verk-
samhets- och samarbetsformer 
samt förverkligar projekt som 
stöder välmåendet.

Förverkligat:
De fi nskspråkiga ambulerande 
speciallärarna har ett  team som 
leds av Harjuntaustan koulus 
rektor. De svenskspråkiga am-
bulerande speciallärarna leds av 
Parkskolans rektor. 

En styrgrupp i samband med den 
nya elevvårdslagen har ti llsatt s. 
En handbok för trestegsstödet 
har blivit klar.

Förverkligat:
Toi och vom-undervisningen (un-
dervisning enligt verksamhets-
område) har startat i nya utrym-
men i augusti  2014. 

Förverkligat:
Träff ar och utbildningsti llfällen 
har arrangerats bland annat gäl-
lande den nya elevvårdslagen 
och den organisati on som den 
förutsätt er.

Skolnätets utvecklingsplan 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Slutf öra utvecklingsplanen 
för skolnätet.

Utbildningen och skolnätet 
utvecklas så att  utbildnings-
kostnaderna hålls på skälig 
nivå utan att  kvaliteten på 
undervisningen och eff ekti -
viteten lider.

Arbetsgruppen bereder alter-
nati va verksamhetsmodeller för 
beslutsfatt andet.

Förverkligat:
Skolnätsutredningen blev klar 
enligt den uppgjorda ti dtabellen. 
Fullmäkti ge antecknade utred-
ningen för kännedom i oktober 
och beslutade att  en helhetsplan 
för skolverksamheten uppgörs 
år 2015.

Arbetet med centralens utvecklingsplan inleds 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Arbetet med centralens ut-
vecklingsplan inleds.

Enheternas chefer introdu-
ceras i utvecklingsarbetet.

Lokala fortbildningsti llfällen an-
ordnas. Deltagande i nati onel-
la fortbildningar. (KuntaKesu ja 
ToppKompetens).

Förverkligat:
Arbetet med centralens utveck-
lingsplan har fortsatt .
Utbildningschefen har deltagit i 
KuntaKesu och ToppKompetens 
– utbildningar.

Det har anordnats utvecklings-
seminarier för förtroendevalda 
och rektorer. Rektorsteamet har 
erhållit coaching i samband med 
att  arbetet med utvecklingspla-
nen inleddes.
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Utfallet för de ekonomiska målen 2014

C420 Utbildning

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter 1 214 1 074 1 074 1 241 167 16 %

varav interna 3 2 2 3

Verksamhetens kostnader -16 233 -16 490 -16 490 -15 515 974 -6 %

varav interna -3 244 -3 250 -3 250 -2 711 540 -17 %

Verksamhetsbidrag -15 019 -15 416 -15 416 -14 274 1 142 -7 %

varav interna -3 241 -3 248 -3 248 -2 708 540 -17 %

Verksamhetsbidrag, extern -11 777 -12 167 -12 167 -11 566 601 -5 %

Avskrivningar och nedskrivningar -1

Verksamhetsintäkternas ökning består av extern fi nansiering som sökts för olika projekt och ut-
vecklingsverksamhet, ca 89 000 euro över budgeterat och den på avtal och lag grundade hem-
kommunfaktureringen, ca 74 000 euro över budgeterat.

Verksamhetskostnaderna har underskridit budgeten. De största inbesparingarna hänför sig till
personalkostnaderna. Delvis beror detta på en kalkylerad budgetering av semesterpengen men 
det är också i övrigt utmanande att uppskatta UKTA – personalens löneanslagsbehov. För bud-
geten 2015 har beräkningssättet ändrats. Jämfört med bokslutet 2013 har ansvarsområdets per-
sonalkostnader minskat med 0,4 %. Ansvarsområdet har också kritiskt granskat sitt rekryterings-
behov.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

Bokslut 2013 Budget 2014 Utf all 2014

Antal

Skolor 18 18 18

Förskolegrupper/Antalet elever i förskolan*) 16,5*)/165 16/143 16,5/151,5

Antalet grundskoleundervisningsgrupper/
antalet elever

103,5/1 470,5 107/1 497 105/1 494

Överförda ti ll särskilt stöd, % 9,3**) 9,7 9,3

Antalet grundskolelever/skolgångsbiträde 25***) 42 41,2

Ekonomi

Förskolkostnader/elev, nett o, euro 5 169 5 577 ext. 5 158 ext.

(6 163 + int.) (5 632 + int.)

Förskolans skjutskostnader/elev, nett o, euro 663 701 612

Grundläggande utbildningskostnader/elev, 
nett o, euro

7 234 7  599 ext. 7 266 ext.

(9 706 + int.) (9 023 + int.)

Grundläggande utbildningens skjutskostnader/
elev, nett o, euro

789 799 822

*) förskolan integrerad med åk 1 och 2; i tre skolor läsåret 13–14 och i fyra grupper läsåret 14–15 
**) 151,5 elever år 2013 och 153 elever 2014
***) 59 personer år 2012 och år 2013 och 60 personer år 2014
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Gymnasie- och yrkesutbildning
Ansvarspersoner:  bildningsdirektören samt rektorerna

Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten
Gymnasierna har under året aktivt deltagit i de regionala gymnasienätverkens verksamhet. Gym-
nasierna bildade nationella nätverk med små gymnasier och upprätthöll och utvecklade sina inter-
nationella kontakter. I Myllyharjun lukio har man under år 2014 gjort omfattande reparationer. I gym-
nasierna har såväl de studerandes som lärarnas möjligheter till användning av IT-teknik förbättrats.

På hösten tog staden ställning till lagförslag som berörde både andra stadiets fi nansiering och 
upprätthållartillstånd. En regional utredning om andra stadiets utbildning inleddes i slutet av året.

Utfallet för (operativa) nyckelmålen 2014

Att trygga och utveckla en tidsenlig och kvalitativ gymnasieutbildning 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Utöka gymnasiernas drag-
ningskraft .

En höjning av elevantalet 
i jämförelse med läsåret 
2013–2014.

Att  akti vt delta i regionala 
utvecklingsprojekt för gym-
nasieutbildningen.

Att  utveckla det internati onella 
samarbetet för de studerande 
och lärarna.

Att  utveckla bl.a. nätbaserad un-
dervisning och fl exibla undervis-
ningsarrangemang. Vidare för-
bätt ras lärarnas och elevernas 
kunskaper inom IKT och samar-
betet med företagarna inom fö-
retagsamhetsfostran utvecklas.  

Att  hitt a nya samarbetsparter 
och verksamhetsformer.

Delvis förverkligat:
De båda gymnasierna har aktivt ut-
vecklat och utökat det internationella 
samarbetsnätverket. Antalet stude-
rande sjönk i jämförelse med år 2013.

Förverkligat:
Förberedelserna för ibruktagan-
de av den digitala studentexa-
men år 2016 har fortsatt . Lärar-
na har via olika samarbetsnät-
verk deltagit i utbildningar om 
nätbaserade kurser och utveck-
ling av IKT-färdigheter.

Företagsamhetsfostran syns i de 
båda gymnasiernas läroplaner. 

Att utveckla det lokala och det regionala samarbetet 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  delta i de regionala ut-
redningarna inom gymna-
sieutbildningen.

- Att  utveckla den fi nsksprå-
kiga gymnasieutbildningen 
(Lappträsk, Borgå, Askola).

- Att  utveckla den svensk-
språkiga gymnasieutbild-
ningen (Sibbo, Borgå, 
Kotka).

Centralens direktör och gymna-
siernas rektorer tar akti vt del av 
processen.

Förverkligat:
Rektorn för Myllyharjun lukio har ak-
ti vt deltagit i det regionala fi nsksprå-
kiga gymnasienätverkssamarbetet.

Den regionala svenskspråkiga 
gymnasieutredningen har färdig-
ställts. Ett  operati vt samarbets-
avtal har godkänts. Avtalet trä-
der i kraft  1.1.2015.

Arbetet med en regional utred-
ning om andra stadiet har inlett s 
i december. Målsätt ningen med 
utredningen är att  fi nna en re-
gional lösning på andra stadiets 
utbildning och att  trygga utbild-
ningsmöjligheterna inom andra 
stadiet för ungdomarna i staden
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Andra stadiets yrkesinriktad utbildning säkerställs för östra Nyland till exempel genom att erbju-
da Lovisa som ett alternativ där svenskspråkig verksamhet kan placeras.

En förutsägbar och planenlig ekonomi 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  följa upp budgetens ut-
fall och göra upp prognoser, 
reagera på avvikelser inom 
det egna ansvarsområdet.

Budgetens målsätt ningar 
uppfylls.

Rapportering om ekonomin 
och behövliga åtgärder.

Behärskade kostnader, ekono-
misk verksamhet, utveckling av 
nya arbetsformer.

Förverkligat:
Budgetens nyckelmålsätt ningar 
har uppfyllts.

Ekonomirapporteringen har skett  
två gånger/år. Gymnasiernas 
verksamhetskostnader har un-
derskridits något.

Utfallet för de ekonomiska målen 2014

C430 Gymnasie- och yrkesutbildning 

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter 44 16 16 58 42 267 %

varav interna 1 1 1 1

Verksamhetens kostnader -1 865 -1 807 -1 807 -1 768 39 -2 %

varav interna -470 -401 -401 -398 4 -1 %

Verksamhetsbidrag -1 821 -1 792 -1 792 -1 710 82 -5 %

varav interna -469 -400 -400 -396 4 -1 %

Verksamhetsbidrag, extern -1 352 -1 391 -1 -1 392 -1 314 78 -6 %

Ökningen av verksamhetsintäkterna består av extern fi nansiering som har sökts till olika projekt 
och utvecklingsarbete.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

Bokslut 2013 Budget 2014 Utf all 2014

Antalet studerande 187,5 189 176

Antalet undervisningsti mmar 376 370 364

Nett o, euro/studerande 7 165 7 274 ext. 7 439 ext.

(9 393 + int.) (9 692 + int.)
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Fritt bildningsarbete  
Ansvarspersoner: bildningsdirektören samt rektorn

Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten
Valkon kansalaisopisto förverkligade 6 736 timmar timmar år 2014, varav 4 453 i Lovisa d.v.s. 66 
%. I Lappträsk förverkligades 1 126 timmar d.v.s. 17 % samt i Pyttis 17 % d.v.s. 1 157 timmar. I 
Lovisa svenska medborgarinstitut förverkligades 5 285 timmar, så att man i Lovisa genomförde 
4 504 timmar d.v.s. 85 %, i Lappträsk 596 timmar d.v.s. 11 % och i Pyttis 185 timmar d.v.s. 4 %.

Utfallet för (operativa) nyckelmålen 2014

Att upprätthålla ett fi nskspråkigt och svenskspråkigt kursutbud i likhet med den nuvarande omfattningen

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Kursutbudet motsvarar ef-
terfrågan och förverkligas i 
enlighet med ti mantalet för 
statsandelarna.

Timantalet mellan de pla-
nerade och förverkligade 
ti mmarna hålls i balans, an-
talet studerande hålls kon-
stant eller ökar.

Verksamhetsprocessen  följer de 
föreskrift er som är skrivna i kurs-
planeringsdirekti ven.

Förverkligat;                       
Statsandelsti mmar:
- Lovisa Mi: 4 499
- Vako: 5 756
Förverkligade ti mmar:  
- Lovisa Mi: 5 285                            
- Vako: 6 736
Kurser har förverkligats över de 
egentliga statsandelarna men 
inom budgetramarna

Att förstärka en verksamhetskultur som gynnar samhörighet och nätverksbildning

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Samarbete med övriga lä-
roinrätt ningar och parter så 
att  det motsvarar kraven i 
den nya lagen samt stärker 
det fria bildningsarbetets 
betydelse och synlighet.

Bibehållande av de nuva-
rande samarbetsformerna 
och inledande av nya i mån 
av möjlighet.

De i årsplanen inskrivna samar-
betsplaner och -projekt.

Förverkligat:
Lokalt: Stödföreningen för 
Almska huset, Stödgruppen Kug-
gom ,Mi –föreningen, Valkon 
ko:n opistolaisyhdistys, Lovisa-
nejdens dansinsti tut och cirkus-
skola, Avoinna – Öppet. Grund-
läggande konstundervisning.

Regionalt: Osaava ja oppiva 2020 
– viiden uusmaalaisen opiston 
yhteishanke, PostKunnig, fri bild-
ning i Södra Finland, Öppna uni 
i Östnyland: Borgå Mi, Sibbo Mi, 
Åbo Akademi/Enhet för livslångt 
lärande

En verksamhet som är ekonomiskt hållbar och ändamålsenlig

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Hållbar ekonomi. Uppfylla budgetmålsätt -
ningarna.

Förbätt ring och eff ekti vering av 
processerna och servicekedjorna.

Förverkligat                                                                                       
Delårsrapport har uppgjorts två 
gånger/år. Verksamhetsintäk-
terna (bl.a. inkomster för kursav-
gift er) varit högre än beräknat. 
Således blev nett okostnaderna/
studerande samt nett okostna-
derna/undervisningsti mme lägre 
än beräknat.

SWE Tilinpäätös 2014 valtuusto 10.6.2015 VALMIS.indd   89 6/12/2015   8:12:21 AM



90

Utfallet för de ekonomiska målen 2014

C440 Fritt bildningsarbete

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter 255 209 209 219 10 5 %

varav interna 10 3 3 11 8

Verksamhetens kostnader -1 130 -1 102 -1 102 -1 069 33 -3 %

varav interna -154 -108 -108 -136 -28 26 %

Verksamhetsbidrag -875 -894 -894 -850 44 -5 %

varav interna -144 -105 -105 -125 -20 19 %

Verksamhetsbidrag, extern -731 -789 -789 -726 63 -8 %

Verksamhetsintäkterna överskred budgeten för avgifternas del med ca 20 000 euro.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

Bokslut 2013 Budget 2014 Utf all 2014

Studerande, MI/Vako 1 395/1 808
= 3 203

1 400/1 800
= 3 200

1 388/1 817
=3 205

Undervisningsti mmar, MI/Vako 5 464/6 911
=12 375

5 500/7 000
= 12 500

5 285/6 736
= 12 021

Nett okostnader, euro/studerande 228 247 ext. 226 ext.

(279 + int.) (265 + int.)

Nett okostnader, euro/undervisningsti mme 59 63 ext. 60 ext.

(71 + int.) (71 + int.)
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Fritidsväsendet 
Ansvarsperson: chefen för fritidsväsendet

Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten
Verksamheten inom verksamhetsområdet har fungerat i enlighet med målsättningarna. Fritidsvä-
sendets ekonomiska resultat är bra tack vare extern projektfi nansiering on inbesparingar på per-
sonalsidan. Fritidsväsendet har beviljats extern fi nansiering för uppsökande ungdomsarbete och 
utvecklande av hobbyverksamhet.

Fritidsväsendet har 2014 varit med i följande nationella projekt: Kraft i åldern, Specialidrott och 
Lyckad ungdomsgaranti. 

Utfallet för (operativa) nyckelmålen 2014

Ett fungerande ungdoms- och idrottsväsende som betjänar stadens invånare jämlikt i hela kommunen 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Akti va och mångsidiga för-
eningar i hela kommunen.

Friti dsväsendet stöder för-
eningsverksamheten.

Understöd beviljas enligt verk-
samhetens bredd.

Friti dsnämndens förenings-
understöd år 2014: 
ungdomsföreningar 26 381 euro 
(17 föreningar) och 
idrott sföreningar 46 607 euro 
(28 föreningar)

Ungdomsväsendet är en aktiv aktör och samarbetspartner i ärenden som berör ungdomen 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Ungdomslokaler i olika de-
lar av kommunen.

Det nuvarande breda nätet 
upprätt hålls.

Egen verksamhet och samarbete 
med tredje sektorn.

Som egen verksamhet: Forum, 
Valkom och Bruket. I samarbete 
med tredje sektorn Forsby, 
Tessjö och Liljendal.

Uppsökande ungdomsverk-
samhet.

Unga i behov av stöd nås. Unga hjälps att  anlita sådana 
tjänster som främjar deras ti ll-
växt

De uppsökande ungdomsarbe-
tarna hade år 2014 över 200 
kunder.

En lyckad ungdomsgaranti . Finlands ungdomssamar-
bete Allians rf gör en utred-
ning över ungdomsgaranti n 
i bl.a. Lovisa. Stati sti k om 
ungdomsarbetslöshet, unga 
utan studieplats och unga 
utan examen.

För att  ungdomsgaranti n 
ska förverkligas anställer fri-
ti dsnämnden tre lönesub-
venti onsberätti  gade ungdo-
mar för ått a månader.

Finlands ungdomssamarbete 
Alliansen rf gör en utredning om 
förverkligande av ungdomsgaran-
ti n i Lovisa, Lojo och Kervo.

Till exempel vaktmästerifunkti o-
nerna i idrott shallarna, fyra må-
nader på våren och fyra på hös-
ten.

Projektet avslutades i juni 2014.
Ungas och professionellas syn på 
hur ungdomsgaranti n förverkli-
gas och kunde utvecklas.

Friti dsväsendet hade huvudsakli-
gen tre unga anställda med 
Sanssi-kortet.

Idrottsväsendets uppgift är att skapa allmänna förutsättningar för idkandet av idrott och motion

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Specialidrott  ti ll kommuner-
na 2013–14. Utvecklings-
projekt för specialidrott .

Förfrågan ti ll föreningarna,  
grundkartering av special-
idrott en.

Förfrågan, grundkartering och ut-
vecklingsplan.

Förfrågan, grundkarteringen och 
utvecklingsplanen är gjorda.

SWE Tilinpäätös 2014 valtuusto 10.6.2015 VALMIS.indd   91 6/12/2015   8:12:21 AM



92

En förutsägbar och planenlig ekonomi 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

En förutsägbar och planen-
lig ekonomihushållning.

Budgetens målsätt ningar 
uppfylls.

Rapportering om ekonomin 
och behövliga åtgärder av 
ledningen samt eventuella 
anpassningsåtgärder.

En stram uppföljning av budge-
ten även på enhetsnivå. 

Rätt  allokering av personalutgif-
terna.

Ett  ekonomiskt tänkande som en 
del av vardagen.

Friti dsväsendet har hållit sin 
budget.

Det ekonomiska tänkande är en 
del av vardagen.

Utfallet för de ekonomiska målen 2014

C450 Fritidsväsendet

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter 444 286 286 438 152 53 %

varav interna 259 113 113 257 144

Verksamhetens kostnader -1 669 -1 716 -7 -1 723 -1 683 40 -2 %

varav interna -903 -883 -883 -912 -29 3 %

Verksamhetsbidrag -1 226 -1 430 -7 -1 437 -1 245 192 -13 %

varav interna -644 -770 -770 -655 114 -15 %

Verksamhetsbidrag, extern -582 -661 -7 -667 -590 78 -12 %

Avskrivningar och nedskrivningar -6 -7 -7 -7

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

Bokslut 2013 Budget 2014 Utf all 2014

BEVILJADE UNDERSTÖD/INVÅNARE, euro 
(15 493 invånare)

Idrott sväsendet 3,15 2,96 3,11

Ungdomsväsendet 1,71 1,87 1,70

Ungdomsväsendets öppethållning: kvällar/vecka 13 13 13

IDROTTSHALLARNAS ANVÄNDNINGSGRAD

Idrott shallen 95 % 100 %  95 %

Agricolahallen 95 % 100 %  95 %

Liljendal idrott shus 70 % 75 %  70 %

Valkom allakti vitetshus 75 % 85 %  75 %

Ishallen 100 % 100 % 100 % 

Ordnade evenemang 70 80 70
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Musei- och kulturväsendet
Ansvarsperson:  chefen för biblioteks- och kulturväsendet

Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten
Efter att chefen för musei- och kulturväsendet blivit pensionerad vårvintern 2014 delades hennes 
uppgifter mellan den nya museiintendenten och chefen för biblioteksväsendet. Verksamheten har 
ordnats inom ramen för budgetanslagen.

Utfallet för (operativa) nyckelmålen 2014

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Mångsidigt kulturutbud för 
alla åldersgrupper på två 
språk inom hela staden.

Erbjuda alla invånare kul-
turupplevelser av olika slag.

Antal arrangerade evene-
mang/år.

Arrangera evenemang och ut-
ställningar, stå i kontakt med för-
eningar.

Utökad informati on och mark-
nadsföring.

Kulturbyrån ordnade ensam eller 
i samarbete
56 evenemang, 
3 utställningar (ytt erom museets 
utställningar) och 3 klubbar.
Informati onsverksamheten och 
marknadsföringen intensifi era-
des.

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Okatalogiserat material åt-
gärdas i museet.
Databaserad katalogisering 
inleds.

Mätare: Antal föremål. Hög prioritet på katalogiserings-
arbetet, som sköts parallellt med 
utställningsverksamheten.

Katalogiseringsarbetet prioritera-
des. Materialet digitaliserades i 
omfatt ande mängd.

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Akti v utställningsverksam-
het i Kommendantshuset.

Antal utställningar/år. Planering i god ti d, eff ekti v an-
vändning av egen personal.

I Kommendantshuset ordnades 5 
specialutställningar.

Utfallet för de ekonomiska målen 2014

C460 Musei- och kulturväsendet

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter 73 79 0 79 84 5 6 %

varav interna

Verksamhetens kostnader -710 -716 1 -715 -710 5 -1 %

varav interna -109 -106 -106 -104 2 -1 %

Verksamhetsbidrag -637 -638 1 -636 -626 10 -2 %

varav interna -109 -106 -106 -104 2 -1 %

Verksamhetsbidrag, extern -528 -532 1 -530 -522 9 -2 %
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Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

Bokslut 2013 Budget 2014 Utf all 2014

Kostnad/invånare, nett o 34,02 34,2 ext. 33,67 ext.

(41,03 + int.) (40,40 + int.)

Antal katalogiserade föremål 200 500 1 209

Antal museibesökare

   Kommendantshuset 5 066 3 000 3 883

   Bruket & Virböle 10 000 10 500 9 361

Antal kulturevenemang 95 75 56

Antal utställningar, Kommendantshuset 6 4 5

Beträff ande antalet katalogiserade museiföremål överskreds målnivån. I Bruket och i Virböle följdes besökarmängden noggranna-
re upp än under ti digare år. Beträff ande antalet kulturevenemang underskreds målnivån, vilket i första hand berodde på personal-
ombyten och långa sjukledigheter. Dessutom bör noteras, att  anslagen minskades jämfört med föregående år, och att  kulturbyrån 
ordnade några stora och lyckade, men dyra evenemang (bl.a. Picnic on the Beach, Dagismusik).

Biblioteksväsendet
Ansvarsperson:  chefen för biblioteks- och kulturväsendet

Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten
Stängningen av Valkom närbibiliotek syns bl.a. som sjunkande lånesiffror. Låneaktiviteten tycks 
överlag sjunka. Verksamheten har ordnats inom ramen för budgetanslagen.

Utfallet för (operativa) nyckelmålen 2014

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  verkställa anpassnings-
planen för att  minska kost-
naderna.

Att  inleda nedskärning-
ar i biblioteksnätet och 
att  stänga ett  närbibliotek 
2014.

Att  stänga och tömma Valkom 
närbibliotek samt utsträcka bok-
busstjänsterna även ti ll Valkom. 

Biblioteksmaterialet i Valkom 
bibliotek avskrevs från biblio-
teksdatabasen och donerades 
åt byaföreningen som fortsatt e 
med utlåningsverksamhet. Bok-
bussen stannade i Valkom varje 
vecka.

Att  ta i bruk elektroniskt 
material och förmedla in-
formati on om dett a.

Att  årligen utöka mängden 
elektroniskt material som 
erbjuds bibliotekens kun-
der. 

Mätare: Att  följa upp mäng-
den och användningen av 
elektroniskt material.

Att  kunderna kan ta del av det 
elektroniska materialet, åtmins-
tone ePress. Att  marknadsföra 
tjänsten och vägleda kunderna i 
dess användning.

EPress anskaff ades, tjänsten 
marknadsfördes och kunderna 
handleddes i användningen.

Att  anställa behörig perso-
nal ti ll lediga uppgift er, att  
uppdatera uppgift sbeskriv-
ningarna och att  utveckla 
personalens kunnande.

För att  personalen i biblio-
teken i Lovisa ska uppfylla 
de nya behörighetskraven 
i biblioteksförordningen 
ska antalet behörig perso-
nal ökas. 

Mätare: Antalet formellt 
behöriga arbetstagare.

Att  satsa på rekrytering. 
Att  anställa formellt behöriga ar-
betstagare ti ll lediga uppgift er. 

Att  omorganisera arbetsuppgift er 
enligt behov, att  uppdatera upp-
gift sbeskrivningarna och att  dela 
med sig av sitt  kunnande.

Nytt  och komplett erande kun-
nande rekryterades ti ll biblio-
teksväsendet. Kunnande och ar-
betsuppgift er fördelades mellan 
enheterna.
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Utfallet för de ekonomiska målen 2014

C470 Biblioteksväsendet

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter 46 39 39 54 15 39 %

varav interna

Verksamhetens kostnader -1 262 -1 288 -2 -1 290 -1 251 39 -3 %

varav interna -386 -402 -402 -394 8 -2 %

Verksamhetsbidrag -1 216 -1 249 -2 -1 251 -1 196 55 -4 %

varav interna -386 -402 -402 -394 8 -2 %

Verksamhetsbidrag, extern -831 -847 -1 -848 -802 46 -5 %

Avskrivningar och nedskrivningar -38 -39 -39 -38 1 -3 %

Personalkostnaderna underskred budgeten pga. sjukledigheter, vilka ersatt es endast delvis med vikarier.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

Bokslut 2013 Budget 2014 Utf all 2014

Anslag för bokinköp 91 579 92 700 85 063

Bokinköp st. 6 592 6 000 5 987

Helhetsutlåning 226 071 220 000 210 038

Utlåning/invånare 14,57 14,2 13,56

Verksamhetsställen 6 bibliotek
1 bokbuss
1 läshörna

+ depositi oner

5 bibliotek
1 bokbuss
1 läshörna

+ depositi oner

5 bibliotek
1 bokbuss

2 läshörnor
+ depositi oner

Gällande bokinköpen och lånemängden syns bl.a. verkningarna av stängningen av Valkom närbibliotek. Låneakti viteten har två 
rad i streck varit,  och tycks fortf arande vara, sjunkande. En läshörna grundades i samarbete med byaföreningen ti ll Valkom i det 
stängda bibliotekets utrymmen.
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TEKNISKA CENTRALEN
Ansvarsperson: tekniska direktören

Händelser 2014 som inverkat på tekniska centralens omvärld och verksamhet
Tekniska centralen uppnådde under årets lopp mycket väl de mål som ställdes upp i budgeten. 
Huvudvikten i verksamheten låg på ekonomin. Detta innebar också att man till exempel inte repa-
rerade byggnader och infrastruktur om det inte var nödvändigt. Den gynnsamma, varma och snö-
fattiga vintern minskade också kostnaderna. 

Investeringarna hölls inom budgetramarna. Det fi nska skolcentret färdigställdes och togs i bruk. Inves-
teringen i trålhamnen verkställdes inte eftersom staten inte beviljade stöd för projektet i detta skede.

Intern kontroll genomfördes på tillräcklig nivå för att man kunde konstatera att kontrollen inte har 
väsentliga brister. Riskkartläggningen gjordes så långt att man vet att de största ekonomiska ris-
kerna utgörs av byggnadernas och den övriga infrastrukturens skick. En betydande del av bygg-
naderna är gamla och de har inte totalrenoverats under de senaste årtiondena. Genom aktivt in-
gripande har man kunnat förhindra att riskerna realiseras. 

Utfallet för de ekonomiska målen 2014

Tekniska centralens resultaträkning 

Centralens anslag som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige är det externa verk-
samhetsbidraget.

C60 Tekniska centralen

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄND-
RINGAR

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL 

2014

Försäljningsintäkter 574 579 579 590 11 2 %

Avgift sintäkter 383 306 306 364 57 19 %

Understöd och bidrag 48 56 56 19 -37 -65 %

Hyresintäkter 7 108 7 090 7 090 6 584 -505 -7 %

Övriga verksamhetsintäkter 301 160 160 908 748 466 %

Verksamhetens intäkter 8 414 8 192 1 8 192 8 466 274 3 %

varav interna 6 482 6 502 6 502 5 995 -507 -8 %

Personalkostnader -4 364 -4 454 -13 -4 467 -4 079 388 -9 %

Köp av tjänster -5 885 -5 994 -5 994 -6 662 -668 11 %

Material, förnödenheter och varor -2 844 -2 900 -2 900 -2 792 109 -4 %

Understöd -3 -7 1 -6 -4 2 -32 %

Övriga verksamhetskostnader -595 -574 -1 -575 -459 115 -20 %

Verksamhetens kostnader -13 690 -13 929 -14 -13 943 -13 996 -53 0 %

varav interna -1 029 -936 -936 -976 -39 4 %

Verksamhetsbidrag -5 276 -5 738 -13 -5 751 -5 530 221 -4 %

varav interna 5 452 5 565 5 565 5 019 -546 -10 %

Verksamhetsbidrag, extern -10 728 -11 303 -13 -11 316 -10 549 767 -7 %

Avskrivningar och nedskrivningar -2 163 -2 200 -2 200 -2 222 -22 1 %
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Utfallet för verksamhetsintäkter
Verksamhetsintäkterna överskred budgeten. Största orsaken till detta är att försäljningen av han-
dels- och industritomter översteg det beräknade.

Utfallet för verksamhetskostnader
Verksamhetskostnaderna hölls inom budgeten. Reserveringar på 660 000 euro gjordes för av-
stjälpningsplatser. Också efter detta är de totala kostnaderna nästan förenliga med budgeten. 
Besparings- och effektiveringsåtgärderna inbringade i stort sett de beräknade besparingarna. På 
grund av den milda och snöfattiga vintern gjordes tämligen stora besparingar. Året var klart gynn-
sammare än ett normalår.

Utfallet för personalkostnader
Personalkostnaderna underskred budgeten. Den huvudsakliga orsaken är att inga nya personer 
anställdes för uppgifter som blev lediga eller att anställningen skett med fördröjning. En liten del 
av personalunderskottet ersattes med köpta tjänster.

Utfallet för nyckelmålen 2014

Utfallet för de mål som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige  

Tekniska centralens mål för verksamheten:
1. Kunden och kommuninvånaren 

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  tjänsterna uppfyller de 
lagstadgade kraven.

Att  de lagstadgade kraven 
uppfylls.

Tjänsterna som har producerats. Tjänsterna har uppfyllt de lag-
stadgade kraven.

Att  investeringarna uppfylls 
planenligt.

Att  investeringarna uppfylls 
enligt ti dtabell.

Att  uppfölja utf allet av budgeten. Investeringarna har genomförts 
enligt budgeten.

2. Attraktivitet och konkurrenskraft 

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  utveckla samhällsstruk-
turen.

En positi v samhällsutveck-
ling.

Respons gällande näringsliv och 
utveckling.

Responsen gällande näringsliv 
har i huvudsak varit positi v.

3. Personal och ledarskap

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

En öppen verksamhetskul-
tur som baserar sig på en 
kunnig och moti verad per-
sonal som mår bra.

Ett  öppet och fungerande 
samarbete mellan stadens 
centraler och en öppen 
verksamhetskultur i växel-
verkan med kommuninvå-
narna.

Interna utbildningar, som främjar 
att  målet uppnås.

Att  inom staden utveckla nya for-
mer av samarbete.

Verksamhetskulturen har varit 
öppen.

Nya samarbetsformer har sökts.

4. Ekonomi

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  ekonomin sköts plan-
enligt.

Att  de bindande målen i 
budgeten uppfylls.

Att  uppfölja utf allet av budge-
ten, upprätt a prognoser, reage-
ra på avvikelser och ledningens 
åtgärder.

Man höll sig inom budgeten och 
behövde inte under året reagera 
kraft igt på avvikelser.
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TEKNISKA CENTRALEN ENLIGT ANSVARSOMRÅDEN

Förvaltnings-, ekonomi- och byråtjänster
Ansvarsperson: ekonomiplaneraren

Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten
Anmälningsförfarandet vid byggande ändrades 1.7.2014, då det blev lagstadgat att anmäla upp-
gifter om entreprenader och passersedlar inom byggbranschen. Lovisa stads byggarbetsplatser 
anmäls via tjänsten veronumero.fi . Tekniska centralen vidaresäljer tjänsten till Lovisa Hamn Ab 
och Affärsverket Lovisa Vatten. Byggplatserna har specifi cerats med byggplatsidentifi kationer i 
byggplatsregistret. Alla företag som har verksamhet på byggplatsen ska registrera sig under den-
na byggplatsidentifi kation. Beroende på rollen meddelas arbetstagaruppgifter och entreprenad-
uppgifter. Under årets lopp ordnades utbildning om ärendet för lokala företagare och den egna 
personalen. I och med den lagstadgade skyldigheten har övervakningen på byggplatserna inten-
sifi erats betydligt. Också den interna uppföljningen har blivit intensivare.

Det att nämnderna övergått till elektronisk föredragningslista frigör resurser av byråsekreterarna. 
Den frigjorda resursen tillgodogörs effektivt med målsättningen att frigöra de sakkunnigas arbets-
tid för arbeten inom deras egna kompetensområden.
 
I och med budgetarbetet för 2015 har man tagit del av det nya ekonomiförvaltningsprogrammet 
Kuntax.

Utfallet för (operativa) nyckelmålen 2014

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  intensifi era verksamhe-
ten. Ändringar som anpass-
ningsåtgärderna medför.

Nöjd kund/arbetstagare. Att  
upprätt hålla servicenivån.

Tydliga uppgift sbeskrivningar. 
Att  upplysa hela personalen om 
processerna för anpassningsåt-
gärder.

Man prutar inte på servicenivån 
trots att  man i fortsätt ningen blir 
tvungen att  inrikta resurserna på 
annat sätt . Då personalen mins-
kar på annat håll inom centralen, 
ökar trycket på att  samla in så 
mycket ”byråarbete” som möjligt 
t.ex. av arbetstagarna på depån 
ti ll byråsekreterarna på kansliet. 
Uppgift sbeskrivningarna kom-
mer i fortsätt ningen att  genomgå 
mera förändringar än man vant 
sig vid. (EH)

Intern redovisning Att  uppdatera de interna 
hyrorna 2014, hyres- och 
serviceavtal.

Fasti ghetsenlig redovisning, be-
slut om målnivån d.v.s. hyrans 
innehåll våren 2014.

Målet har inte uppnått s, eft er-
som man var tvungen att  inrikta 
mera resurser i investeringspro-
grammet är beräknat. (AK)

Att  följa upp budgetutf al-
let och att  göra upp prog-
noser, att  reagera på avvi-
kelser. Ledningens åtgärder.  
Att  föra in anpassningspro-
grammet i prakti ken.

Att  hålla sig inom budget-
ramarna.

Ekonomirapportering och 
behövliga ledningsåtgärder 
utgående från den.

Anpassningsåtgärderna under 
2014.

För att  hålla sig inom budgeten 
förutsätt s att  anpassningsåtgär-
derna inleds i prakti ken redan ge-
nast i början av budgetåret.

Fastän ti dtabellen för inledan-
det av anpassningsåtgärderna 
var mycket stram, tycker jag att  
man lyckats bra. Uppföljningen 
av budgetutf allet har här varit ett  
avgörande vikti gt drivfj äder och 
behövliga ledningsåtgärder har 
vidtagits utan dröjsmål. (EH) 
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Utfallet för de ekonomiska målen 2014

C601 Förvaltnings-, ekonomi- och byråtjänster

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter 62 1 1 43 42 3881 %

varav interna 61 42 42

Verksamhetens kostnader -536 -516 -516 -473 44 -8 %

varav interna -57 -34 -34 -38 -4 11 %

Verksamhetsbidrag -474 -515 -515 -430 86 -17 %

varav interna 3 -34 -34 4 38 -111 %

Verksamhetsbidrag, extern -478 -481 -481 -434 47 -10 %

Avskrivningar och nedskrivningar -32 -11 -11 -11 2 %

Det externa ekonomiska utfallet inom ansvarsområdet var nästan enligt prognosen. Lite bespa-
ringar uppnåddes inom vart och ett utgiftsslag. Den största inverkan var att KomPL-avgifterna och 
de förtidspensionsutgiftsbaserade avgifterna minskade.
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Byggnadstillsyn och miljövård
Ansvarsperson: ledande byggnadsinspektören

Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten
Den nya byggnadsordningen för Lovisa stad har godkänts av stadsfullmäktige 9.4.2014 och har 
trätt ikraft 31.5.2014.

Planen för övervakningen är gjord och den står som grund för nya miljöskyddslagens (1.9.2014) 
krav på ett program för övervakning. Effektiveringen av användningen av det elektroniska data-
programmet (Tekla) inom miljövårdens dagliga arbete har fortsatt.

Utfallet för (operativa) nyckelmålen 2014

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  uppdatera byggnadsti ll-
synens och befolkningsre-
gistercentralens byggnads-
register.

Registeruppgift er som mot-
svarar varann.

Att  granska byggnadsregister-
uppgift erna.

Jämförelsen är utf örd och regist-
ren är uppdaterade.

Att  göra upp ett  program 
för miljövårdsövervakning.

Att  programmet har upp-
gjorts.

Att  göra upp ett  övervaknings-
program delvis som ett  lärdoms-
provsarbete.

Miljövårdens program för över-
vakning godkändes av byggnads- 
och miljönämnden 5.6.2014.

Att  utveckla miljövårds-
övervakningen.

Innehållskrav:
– att  verkställa inspekti oner
– att  ge rapporter ti ll 100 % 
i elektronisk form.

Att  intensifi era användningen av 
det elektroniska systemet.

C:a 100 inspekti oner är utf örda 
och inspekti onerna är införda i 
det elektroniska systemet.

Att  föra in uppgift erna 
om de olika skedena för 
bygglov som beviljats före 
2010.

Alla oavslutade bygglov in-
förs i systemet och samti -
digt genomgås fasti ghets-
skatt eförteckningarna.

Att  göra en förteckning över upp-
gift erna om de olika skedena och 
att  föra in dem.

De bygglov som har beviljats före 
2010 har införts i registret och 
uppdaterats.

Att  följa upp budgetutf allet 
och att  göra upp prognoser 
samt att  reagera på av-
vikelser och på att  ledning-
en vidtar behövliga åtgär-
der.

Att  hålla sig inom budget-
ramarna.

Ekonomirapportering och 
behövliga ledningsåtgärder 
utgående från den.

Att  följa upp kostnaderna. Att  
idka verksamheten på ett  ekono-
miskt sätt . Att  söka nya verksam-
hetssätt . Att  konti nuerligt för-
bätt ra och intensifi era processer-
na och servicekedjorna.

Inga anmärkningsvärda avvikel-
ser har kunnat konstaterats i 
budgetutf allet. 

Raportering ti ll nämnden har ut-
vecklats.
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Utfallet för de ekonomiska målen 2014

C61 Byggnadstillsyn och miljövård

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter 297 292 292 315 22 8 %

varav interna 4 3 3 6 3

Verksamhetens kostnader -667 -613 -613 -682 -69 11 %

varav interna -108 -21 -21 -93 -72 343 %

Verksamhetsbidrag -370 -321 -321 -367 -47 15 %

varav interna -104 -18 -18 -87 -69 385 %

Verksamhetsbidrag, extern -266 -303 -303 -280 22 -7 %

Verksamhetens intäkter har ökat med 7 % jämfört med föregående år och är samtidigt lite större 
än de budgeterade. I de externa utgifterna har en liten inbesparing gjorts, främst beroende på att 
den ena lovsekreteraren har jobbat deltid under en del av året.

Miljövården har behandlat fl era tillståndsärenden än uppskattat, vilka hämtat inkomster som inte 
på förhand varit förutsägbara.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

Bokslut 2013 Budget 2014 Utf all 2014

Nett outgift er/invånare

byggnadsti llsyn 5,80 6,12 7,09

miljövård 8,72 10,41 8,22

Tillstånd/lov och utlåtanden

byggnadsti llsyn 364 380 361

miljövård 128 200 157

Övervakningsbesök

byggnadsti llsyn 1 163 1 100 1 196

miljövård 160 250 160

För byggnadstillsynens del har de behandlade lovens och även de utförda granskningarnas an-
tal hållit sig på samma nivå som tidigare. På grund av målsättningen att få lov som beviljats i de 
gamla kommunerna (lov före 2010) registrerade och uppdaterade, har antalet slutsyner varit för-
hållandevis stort (420 st). 

Antalet behandlade tillstånd och givna utlåtanden har för miljövårdens del ökat. Ökningen ses 
bland utlåtanden som ges till byggnadstillsynen och gäller avledning av avloppsvatten och byg-
gande av jordvärmebrunnar.
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Stadsplanering
Ansvarsperson: stadsarkitekten

Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Planläggnings- och arkitektbyrån
Planläggningen har framskridit i enlighet med planläggningsprogrammet. För Nedrestaden upp-
gjordes en omfattande byggnadshistorisk inventering som grund för ändringen av detaljplanen. En 
konsult har berett en delgeneralplan som omfattar området från Gråberg till Valkom. På uppdrag 
av vindkraftsaktörer håller konsulter på att utarbeta två delgeneralplaner för vindkraft. Inom plan-
läggningen har cirka trettio detaljplaner anhängiggjorts. Ungefär hälften av dem är i aktivt skede.

Byrån för fastighetsdata och geografi sk information
Byrån för fastighetsdata och geografi sk information har kontinuerligt till salu cirka 150 tomter för 
egnahemshus. Efterfrågan på tomter har alltjämt varit avtagande. 
 
Fastighetsregisterförandet fl yttades emellertid inte till Lantmäteriverket, utan man beslöt hålla den 
kvar. Byrån har det oaktat fortsatt sitt samarbete med Lantmäteriverket såsom förut vad ombygg-
naden av fastighetsregistret beträffar.

Under 2014 registrerades 14 fastighetsförrättningar, det vill säga 5 fl era än 2013. Fastighetsregis-
terföraren fattade 6 beslut, det vill säga ett beslut mera än 2013.

Användningen av programmet Tekla/GIS har ökat, utvidgats och effektiverats då den nya GIS-in-
genjören övertog sin uppgift.

Utfallet för (operativa) nyckelmålen 2014
Planläggning

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  göra upp detalj- och 
delgeneralplaner i överens-
stämmelse med planlägg-
ningsprogrammet.

Att  få de aktualiserade mest 
betydande detaljplanerna 
godkända eller att  åtmins-
tone få dem att  framskrida.

Beredningen sköts av tjänste-
männen eller i någon mån som 
konsultuppdrag. Behandling i för-
troendemannaorganen.

Detaljplanen för Hagalund och 
några andra små detaljplaner 
godkändes. Andra detaljplaner 
som är i akti vt skede har vidare-
bearbetats.

Att  fortsätt a digitalisering-
en av sammanställnings-
planen.

Sammanställningen av de-
taljplanerna för stadsdelar-
na 5, 7 och 9 är färdig.

Som tjänstemanna-arbete inom 
gamla Lovisa.

Digitaliseringen har fortskridit 
i enlighet med målsätt ningen. 
Sammanställningen av detaljpla-
nerna för stadsdelarna 5, 7 och 9 
är digitaliserad.

Att  fortsätt a delgeneral-
planläggningen med rätt s-
verkan.

Delgeneralplanen för Grå-
berg, Räfsby, Köpbacka och 
Valkom med angränsande 
skärgård är färdig. Delgene-
ralplanerna för vindkraft  är 
färdiga.

Som konsultuppdrag. Utredningarna tog längre ti d än 
beräknat. Ett  utkast är under 
beredning. På uppdrag av vind-
kraft saktörer håller konsulter på 
att  utarbeta två delgeneralpla-
ner för vindkraft . Programmen 
för deltagande och bedömning 
är färdiga.

Att  uppdatera detaljpla-
nerna.

Ordningsföljden är fast-
ställd.

Som tjänstemanna-arbete. Uppdateringen av detaljplaner-
na för Nedrestaden pågår. Övriga 
detaljplaner uppdateras enligt 
behov.
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Byrån för fastighetsdata och geografi sk information

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  utveckla tomtf örsälj-
ningen, se GIS-systemet.

Att  föra över tomtf örsälj-
ningen på staden.

Som konsultuppdrag. Gjorts för bostadstomternas del.

Att  utveckla förrätt nings-
produkti onen.

Att  utveckla processerna. 
Att  göra sig förtrogen med 
styckning och besitt nings-
tagande av områden ti ll-
sammans med byrån för 
samhällsteknik.

Prioritering av förfarandet för 
styckning och besitt ningstagande 
av allmänna områden.

Satt es i gång i slutet av året, fort-
sätt er 2015.

GIS-systemet

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  föra över tomtf örsälj-
ningen ti ll stadens egen 
tjänst.

Att  ta i bruk systemet. Som konsultuppdrag. Gjorts för bostadstomternas del.

Att  sammanställa materia-
let för undantagslov och av-
göranden som gäller plane-
ringsbehov i GIS-systemet.

Att  fortsätt a med att  föra in 
uppgift er i ti llämpningen.

I egen regi. Arbetena har inlett s, fortsätt er 
2015.

Att  uppgöra numeriska bas-
kartor för stadsdelarna Lil-
jendal och Strömfors.

Att  baskartorna för detalj-
planeområdena i Strömfors 
har uppgjorts.

Flygfotograferingarna och upp-
rätt andet av baskartor som kon-
sultuppdrag.

För Strömfors del uppskjuts arbe-
tet ti ll 2015.

Utfallet för de ekonomiska målen 2014

C62 Stadsplanering

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter 765 696 696 1 336 639 92 %

varav interna 6 3 3 5 2

Verksamhetens kostnader -903 -972 -2 -974 -883 91 -9 %

varav interna -40 -36 -36 -42 -6 17 %

Verksamhetsbidrag -138 -276 -2 -278 452 730 -263 %

varav interna -33 -32 -32 -36 -4 12 %

Verksamhetsbidrag, extern -104 -243 -3 -246 489 734 -299 %

Avskrivningar och nedskrivningar -95
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Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

Avdelningens Bokslut 2013 Budget 2014 Utf all 2014

PLANLÄGGNINGS- OCH ARKITEKTBYRÅN

Intäkter 47 229 76 600 23 549

Kostnader -388 565 -400 420 -336 305

Nett o -341 336 -323 820 -312 756

Godkända detaljplaner 1 st, 0,233 ha 4 st, 107,77 ha

Godkända stranddetaljplaner 1 st, 3,84 ha

Undantagslov och avgöranden som gäller plane-
ringsbehov samt utlåtanden ti ll NTM-centralen 
om undantag

10 st 10 st

Utlåtanden om bygglov 29 st 31 st

Offi  ciella planutdrag 220 st 236 st

Kundbesök och -samtal i anknytning ti ll planut-
drag

517 st 648 st

BYRÅN FÖR FASTIGHETSDATA OCH GEOGRAFISK 
INFORMATION

Intäkter 711 882 616 300 1 306 798

Kostnader -474 837 -538 228 -505 445

Nett o 237 045 78 072 801 353

Vinst av tomtf örsäljning 200 178 150 000

Hyresintäkter 411 871 384 000

Fasti ghetsförrätt ningar 14 st

Styckningar av tomter 9 st 12 st

Fasti ghetsregisterförarens beslut 6 st

För tomternas del höjde några enskilda större tomtaffärer försäljningsintäkterna betydligt från det 
budgeterade. Antalet fastighets- och lagfartsregisterutdrag/lagfartsbevis är obetydligt, endast någ-
ra tiotal, eftersom byggnadstillsynen har granskat förenämnda uppgifter från systemet från och 
med 2013 och uppgifterna inte längre behövs som bilagor till ansökningarna om bygglov.
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Byggande och underhåll (avdelning)
Ansvarsperson: chefen för samhällsteknik

Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten
Beträffande underhållet av gator och fastigheter bidrog effektiveringsåtgärderna och det gynn-
samma vädret till att hålla budgeten. 

Investeringar 2014
Investeringsprogrammet förverkligades nästan i sin helhet. Det största projektet var projektet fi n-
ska skolcentret. 

Bland annat följande projekt färdigställdes:
– projektet fi nska skolcentret inklusive närmotionsplats
– utbyggnad av Rosenkulla
– byggande av ventilationssystem i Onnela-Lyckan
– byggande av värmecentral i Övre smedjan i Strömfors bruk
– muddring av hamnområdet vid Skeppsbron
– byggande av Arkitektvägen, Direktörsvägen och Linkgatan.

Trålhamnsprojektet genomfördes inte, ingen statsfi nansiering beviljades.

Projekten under 100 000 euro genomfördes i huvudsak
– planerna för vägbelysningsprojekten i glesbygderna färdigställdes
– lekpark byggdes i Pernå kyrkby
– tillgänglig lekpark på Skeppsbroområdet
– gator totalrenoverades i Tessjö och Valkom.

Påbörjade men inte slutförda projekt:
– utomhusbelysningsprojektet fortsätter 
– ändringsarbeten på Bangatan
– Jorvas anslutning.

Utfallet för (operativa) nyckelmålen 2014

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (Förfaringssätt ) UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Att  spara energi. Energiförbrukningen Att  uppnå en besparing på 1 % 
bl.a. genom att  utreda de fast-
igheter, i vilka det är möjligt att  
sänka innertemperaturen, utan 
att  det medför investeringskost-
nader.

Utgående från förhandsuppgift er 
kan man konstatera att  man nått  
besparingsmålet. Exakta förbruk-
ningsuppgift er fi nns ti ll förfogan-
de i mars 2015. (AK)

Att  stadsbilden är trivsam 
och att  gatunätet är i gott  
skick.

Nöjda invånare. Att  belägga gator på en sam-
manlagd sträcka av 3 000 meter.

Gator belades på en samman-
lagd sträcka av 2 100 meter.

Att  eff ekti vera underhållet 
av gator.

Kostnader/m Att  i underhållet använda sköt-
sel- och underhållssätt  som läm-
par sig för olika slags miljöer.

Försök med regional entrepre-
nad i Liljendal och Pernå kyrkby.

Att  följa upp budgetens ut-
fall, att  prognosti sera, att  
reagera på avvikelser och 
att  ledningen vidtar behöv-
liga åtgärder.

Att  hålla sig inom budgeten. 

Ekonomirapportering och 
behövliga ledningsåtgärder 
utgående från den. 

Att  följa upp kostnaderna, att  
idka verksamhet på ett  ekono-
miskt sätt , att  söka nya verksam-
hetssätt  och att  konti nuerligt för-
bätt ra och eff ekti vera processer-
na och servicekedjorna.

Eff ekti veringsåtgärderna under 
året och det gynnsamma vädret 
bidrog ti ll att  hålla budgeten.
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Utfallet för de ekonomiska målen 2014

C63 Byggande och underhåll

(1 000 euro)

BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET 
FÖRÄND-
RINGAR

BUDGET 
2014 

EFTER 
FÖRÄNDR.

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR.
BG 2014/
UTFALL 

2014

FÖRÄNDR. 
%

BG 2014/
UTFALL  2014

Verksamhetens intäkter 7 290 7 202 7 202 6 772 -430 -6 %

varav interna 6 411 6 495 6 495 5 942 -554

Verksamhetens kostnader -11 584 -11 828 -11 -11 839 -11 958 -119 1 %

varav interna -824 -845 -845 -803 42 -5 %

Verksamhetsbidrag -4 294 -4 626 -11 -4 637 -5 185 -549 12 %

varav interna 5 586 5 650 5 650 5 138 -512 -9 %

Verksamhetsbidrag, extern -9 881 -10 276 -11 -10 287 -10 324 -37 0 %

Avskrivningar och nedskrivningar -2 036 -2 189 -2 189 -2 211 -22 1 %

Kontot för ”underhåll av områden” inom kostnadsstället ”allmänna områden/avfallshantering” un-
der ansvarsområdet byggande och underhåll överskreds 2014 på grund av bland annat sanering-
en av avstjälpningsplatsen i Valkom (inverkningen i euro 78 423,08).

Därtill gjordes nya reserveringar för framtida reparationsbehov, för avstjälpningsplatsen i Valkom, 
Lurens avstjälpningsplats och för Industrigränd 2 i Forsby, sammanlagt 660 000 euro. På motsva-
rande sätt återkallades den tidigare bildade nödvändiga reserveringen för Lurens, 209 000 euro.

Verksamhetsintäkterna för ansvarsområdet utföll nästan såsom beräknat.

Hyresintäkterna minskade på grund av att hyresintäkterna för hamnhuset bortföll och bland annat 
för att hyresavtalet för det före detta kommunhuset i Strömfors upphörde (TYL Pulteri).

Verksamhetskostnaderna överskrids huvudsakligen på grund av reserveringarna ovan och kost-
naderna för efterbehandlingen av avstjälpningsplatsen i Valkom 2014. Besparingar uppnåddes i 
personalutgifterna (depåns situation). 

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

Avdelningens Bokslut 2013 Budget 2014 Utf all 2014

Nett outgift er/invånare 738 805 809

Gator som ska underhållas, km 104  103 103

Fasti gheter som ska underhållas, m2-vy ca 93 300
- försäljning av 

fasti gheter

ca 93 300   (hus-
försäljningen påbörjas 

våren 2015) AK

Räddningsverksamhet, euro/invånare 134 143 142

Räddningsväsendet
Stadens budget för 2014 innefattade en reservering på 2 108 800 euro för räddningsverkets drifts-
ekonomiutgifter. Driftsekonomiutgifterna för 2014 uppgick inalles till 2 086 556 euro.
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Utfall av anslag och beräknade inkomster

2013
Bokslut

Urspr. 2014
Budget

BG 
förändring

2014
Budget

BS 2014
Utf all

Av -
vikelse 

Använd.
%

C6 VAL       

 Inkomster, externa 24 000 24 000 24 640 640 102,7 %

 Inkomster, interna

 Utgift er, externa -304 -37 250 -37 250 -42 222 -4 972 113,3 %

 Utgift er, interna -11 -20 -20 -1 292 -1 272

 NETTO, extern -304 -13 250 -13 250 -17 582 -4 332 132,7 %

 NETTO, intern -11 -20 -20 -1 292 -1 272

C8 REVISIONSNÄMNDEN

 Inkomster, externa

 Inkomster, interna

 Utgift er, externa -43 177 -35 146 -4 000 -39 146 -36 007 3 139 92,0 %

 Utgift er, interna

 NETTO, extern -43 177 -35 146 -4 000 -39 146 -36 007 3 139 92,0 %

 NETTO, intern

C10 STADSFULLMÄKTIGE

 Inkomster, externa

 Inkomster, interna

 Utgift er, externa -104 377 -111 450 -111 450 -114 685 -3 235 102,9 %

 Utgift er, interna -5 064 -3 693 -3 693 -4 955 -1 262 134,2 %

 NETTO, extern -104 377 -111 450 -111 450 -114 685 -3 235 102,9 %

 NETTO, intern -5 064 -3 693 -3 693 -4 955 -1 262 134,2 %

C11 STADSSTYRELSEN        

 Inkomster, externa 1 417 344 1 337 617 1 337 617 1 354 444 16 827 101,3 %

 Inkomster, interna 80 0,0 %

 Utgift er, externa -1 236 881 -1 242 078 48 566 -1 193 512 -1 113 776 79 736 93,3 %

 Utgift er, interna -7 951 -7 684 -7 684 -11 246 -3 562 146,4 %

 NETTO, extern 180 463 95 539 48 566 144 105 240 668 96 563 167,0 %

 NETTO, intern -7 871 -7 684 -7 684 -11 246 -3 562 146,4 %
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2013
Bokslut

Urspr. 2014
Budget

BG 
förändring

2014
Budget

BS 2014
Utf all

Av -
vikelse 

Använd.
%

C5 ALLMÄN FÖRVALTNING OCH KONCERNFÖRVALTNING      

 Inkomster, externa 6 654 473 6 158 581 6 158 581 6 048 711 -109 870 98,2 %

 Inkomster, interna 5 901 181 5 820 292 5 820 292 5 596 279 -224 013 96,2 %

 Utgift er, externa -13 405 584 -13 539 797 -8 338 -13 548 135 -12 574 756 973 379 92,8 %

 Utgift er, interna -622 880 -616 408 -616 408 -601 342 15 066 97,6 %

 NETTO, extern -6 751 111 -7 381 216 -8 338 -7 389 554 -6 526 045 863 509 88,3 %

 NETTO, intern 5 278 301 5 203 884 5 203 884 4 994 937 -208 947 96,0 %

C30 GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN      

 Inkomster, externa 9 772 508 9 470 650 9 470 650 9 128 147 -342 503 96,4 %

 Inkomster, interna 92 054 137 400 137 400 210 774 73 374 153,4 %

 Utgift er, externa -55 367 897 -56 085 872 -15 021 -56 100 893 -56 434 006 -333 113 100,6 %

 Utgift er, interna -4 626 014 -4 682 234 -4 682 234 -4 599 911 82 323 98,2 %

 NETTO, extern -45 595 389 -46 615 222 -15 021 -46 630 243 -47 305 858 -675 615 101,4 %

 NETTO, intern -4 533 960 -4 544 834 -4 544 834 -4 389 138 155 696 96,6 %

C40 BILDNINGSCENTRALEN       

 Inkomster, externa 2 693 734 2 396 845 2 396 845 2 775 709 378 864 115,8 %

 Inkomster, interna 280 229 128 655 128 655 271 652 142 997 211,1 %

 Utgift er, externa -24 979 606 -25 553 469 -12 005 -25 565 474 -24 915 438 650 036 97,5 %

 Utgift er, interna -6 521 269 -6 422 727 -6 422 727 -5 926 239 496 488 92,3 %

 NETTO, extern -22 285 872 -23 156 624 -12 005 -23 168 629 -22 139 729 1 028 900 95,6 %

 NETTO, intern -6 241 040 -6 294 072 -6 294 072 -5 654 587 639 485 89,8 %

C60 TEKNISKA CENTRALEN

 Inkomster, externa 1 932 126 1 690 188 1 690 188 2 471 154 780 966 146,2 %

 Inkomster, interna 6 481 755 6 501 517 6 501 517 5 994 546 -506 971 92,2 %

 Utgift er, externa -12 660 597 -12 993 121 -13 202 -13 006 323 -13 020 237 -13 914 100,1 %

 Utgift er, interna -1 029 380 -936 198 -936 198 -975 655 -39 457 104,2 %

 NETTO, extern -10 728 471 -11 302 933 -13 202 -11 316 135 -10 549 083 767 052 93,2 %

 NETTO, intern 5 452 375 5 565 319 5 565 319 5 018 892 -546 427 90,2 %
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2013
Bokslut

Urspr. 2014
Budget

BG 
förändring

2014
Budget

BS 2014
Utf all

Av-
vikelse 

Använd.
%

STADEN TOTALT        

 Inkomster, externa 22 470 185 21 077 881 21 077 881 21 802 805 724 924 103,4 %

 Inkomster, interna 12 755 299 12 587 864 12 587 864 12 073 251 -514 613 95,9 %

 Utgift er, externa -107 798 423 -109 598 183 -4 000 -109 602 183 -108 251 127 1 351 057 98,8 %

 Utgift er, interna -12 812 569 -12 668 964 -12 668 964 -12 120 640 548 324 95,7 %

 NETTO, extern -85 328 238 -88 520 302 -4 000 -88 524 302 -86 448 321 2 075 981 97,7 %

 NETTO, intern -57 270 -81 100 -81 100 -47 389 33 711 58,4 %

VATTENAFFÄRSVERKET

 Inkomster, externa 3 212 532 3 421 300 3 421 300 3 263 463 -157 837 95,4 %

 Inkomster, interna 201 511 190 000 190 000 185 889 -4 111 97,8 %

 Utgift er, externa -2 756 617 -2 632 478 -2 632 478 -2 459 142 173 336 93,4 %

 Utgift er, interna -144 241 -108 900 -108 900 -138 500 -29 600 127,2 %

 NETTO, extern 455 915 788 822 788 822 804 321 15 499 102,0 %

 NETTO, intern 57 270 81 100 81 100 47 389 -33 711 58,4 %

STADEN  + VATTENAFFÄRSVERKET TOTALT       

 Inkomster, externa 25 682 717 24 499 181 24 499 181 25 066 268 567 087 102,3 %

 Inkomster, interna 12 956 810 12 777 864 12 777 864 12 259 140 -518 724 95,9 %

 Utgift er, externa -110 555 040 -112 230 661 -4 000 -112 234 661 -110 710 269 1 524 393 98,6 %

 Utgift er, interna -12 956 810 -12 777 864 -12 777 864 -12 259 140 518 724 95,9 %

 NETTO, extern -84 872 323 -87 731 480 -4 000 -87 735 480 -85 644 000 2 091 480 97,6 %

 NETTO, intern
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Ursprunglig
budget

Förändringar
i budgeten

Budget eft er
förändringar

Utf all
 

Avvikelse
 

Verksamhetens intäkter      

Försäljningsintäkter 10 192 476 10 192 476 9 530 819 -661 657

Avgift sintäkter 6 064 800 6 064 800 6 520 969 456 169

Understöd och bidrag 2 826 645 2 826 645 2 992 460 165 815

Övriga verksamhetsintäkter 1 993 960 1 993 960 2 762 044 768 084

Tillverkning för eget bruk

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader -50 341 925 -50 341 925 -48 866 764 1 475 161

Köp av tjänster -45 763 520 -4 000 -45 767 520 -46 167 242 -399 722

Material, förnödenheter och varor -6 021 393 -6 021 393 -5 762 477 258 916

Understöd ti ll övriga -6 153 400 -6 153 400 -6 199 532 -46 132

Understöd ti ll aff ärsverk

Övriga verksamhetskostnader -1 317 945 -1 317 945 -1 255 111 62 834

Verksamhetsbidrag -88 520 302 -4 000 -88 524 302 -86 448 321 2 075 981

Skatt einkomster 64 100 000 64 100 000 63 077 689 -1 022 311

Statsandelar 24 600 000 24 600 000 24 776 343 176 343

Finansiella intäkter och -kostnader

Ränteintäkter från övriga 13 000 13 000 29 071 16 071

Ränteinkomster från aff ärsverk

Övriga fi nansiella inkomster från övriga 1 539 000 1 539 000 1 659 647 120 647

Ersätt ning för grundkapitalet från aff ärsverk

Räntekostnader -712 000 -712 000 -421 406 290 594

Övriga fi nansiella kostnader -7 000 -7 000 -919 6 081

Årsbidrag 1 012 698 -4 000 1 008 698 2 653 558 1 644 860

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan -2 920 656 -2 920 656 -2 904 168 16 488

Nedskrivningar

Extraordinära poster

Extraordinära intäkter 6 787 000 6 787 000 6 762 700 -24 300

Extraordinära kostnader

Räkenskapsperiodens resultat -1 907 958 6 783 000 4 875 042 6 512 090 1 637 048

Ökning (-)/minskning (+) av avskrivningsdiff erens 177 000 177 000 177 376 376

Ökning (-)/minskning (+) av reserver

Ökning (-)/minskning (+) av fonder

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) -1 730 958 6 783 000 5 052 042 6 689 466 1 637 424

RESULTATRÄKNINGENS UTFALL, extern
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Specifi kation av skatteinkomster

Ursprunglig
budget

Förändringar
i budgeten

Budget eft er
förändringar

Utf all
 

Avvikelse
 

Skatt einkomster 2014 64 100 000 64 100 000 63 077 689 -1 022 311

 Kommunal inkomstskatt 47 900 000 47 900 000 47 622 768 -277 233

 Fasti ghetsskatt 7 300 000 7 300 000 7 304 485 4 485

 Andelar av intäkter av samfundsskatt 8 900 000 8 900 000 8 150 437 -749 563

År Inkomstskatt eprocent Beskattningsbar inkomst milj. euro Avvikelse %

 2011 19,75 243,1 milj

 2012 19,75 251,3 milj 3,4

2013 19,75 256,2 milj 1,9

2014 kalkyl 19,75 251,5 milj. -1,8

Specifi kation av statsandelar
Ursprunglig

budget
Förändringar
i budgeten

Budget eft er
förändringar

Utf all
 

Avvikelse
 

Statsandelar 2014 24 600 000 24 600 000 24 776 343 176 343

Statsandel för kommunal basservice, inkl. utjämn. 30 100 000 30 100 000 30 082 570 -17 430

Statsandel pga utjämning av skatt einkomster -2 590 000 -2 590 000 -2 411 503 178 498

Övriga statsandelar för undervisning och kultur -3 210 000 -3 210 000 -3 193 063 16 937

Utjämning pga systemförändring 300 000 300 000 298 338 -1 662
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LOVISA STAD, INVESTERINGSDELENS UTFALL 2014 (1 000 EURO)

 Projekt

Kost-
nads-
kalkyl 

Använd-
ning un-
der ti di-
gare år

Ur-
sprung-
lig 
budget 
2014

Föränd-
ringar 
i bud-
geten 
2014

Eft er 
budget-
föränd-
ringar 
2014

Utf all 
2014

Av-
vikelse 
2014

Pågå-
ende 
arbeten 
31.12

An-
vänt av 
kostn.
beräkn. 
31.12

Allmän förvaltning och koncernförvaltning         

 Över 100 000 euro projektvis:

 Markanskaff ning, nytt jande av förköpsrätt 200 200 31 169

Bostadsprodukti on, höjning av akti ekapital 990 330 330 258 72 258

Inköp och försäljning av hamnakti er 4 559 4 559 11 347 -6 788

Gästbåthamnens servicebyggnad 104

Rådhuset 820

Förnyande av ekonomisystem 120 120 30 150 162 -12 162 162

Ekuddens område

Skogsbilväg 26

Hamnen, vägförbindelser, fälten, el 130 130 130 130

 Hamnen, ombyggnad av Långa kajen 1 500

Trålhamnen 1 030 1 030 1 030 54 976 54 54

 
Hamnen, reparati on av Norra kajens 
brott ställe

150

Projekt under 100 000 euro

Hamnens lager 35 35 35

Adas och Gladas hus 80 80 79 1 79

Utveckling av krishanteringsberedskapen 30 30 31 -1 31

Investeringsutgift er totalt: 4 870 1 955 4 589 6 544 11 962 -5 418 216 584

Investeringarnas fi nansieringsandel

NTM-centralen 90 % -927 -927 -927

Försäljning av markområden -200 -200 -791 592

Bokföringsmässig försäljning av
hamnens anläggningsti llgångar

-100 -6 183 6 183

Investeringarnas fi nansieringsandelar totalt: -100 -1 127 -1 126 -6 974 5 848

Investeringsutgift er nett o: 4 770 828 4 589 5 418 4 988 430 216 584
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 Projekt

Kost-
nads-
kalkyl

Använd-
ning un-
der ti di-
gare år

Ur-
sprung-
lig 
budget 
2014

Föränd-
ringar 
i bud-
geten 
2014

Eft er 
budget-
föränd-
ringar 
2014

Utf all 
2014

Av- 
vikelse 
2014

Pågå-
ende 
arbeten 
31.12

An-
vänt av 
kostn.
beräkn. 
31.12

Grundtrygghetscentralen         

 Över 100 000 euro projektvis:

Onnela-Lyckan servicehus 200 200 200 180 20 180

 Huvudhälsostati onen

 HVC, tandvårdens centralisering 170 170 207 -37

Brandkårshuset (socialbyrån) 250

Liljendal hälsogård/utbyggnad Rosenkulla 247 247 247 237 10 237

Grundtrygghetens kontorslokal 300

Hambergska hemmet 300

Serviceboende del I 6 150 150 150 42 108 42 42

Serviceboende del II 3 150

Serviceboende del III 3 150

Projektet Taasiagården 630 30 30 18 12 18

 Projekt under 100 000 € (Grundtryggheten, lösöre)

Hemvårdens verksamhetsstyrningsprogram 72 72 21 51 21 21

e-arkiv 94 94 53 41 53 53

 Projekt under 100 000 euro (lokaltjänster)

Tandvårdsklinikens elarbeten 50 50 51 -1

Förnyande av Taasiagårdens fönster 90 -50 40 40

Mobila nedkylningsapparater ti ll omsorgsen-
heter

20 20 20

Investeringsutgift er totalt: 14 377 826 247 1 073 869 204 116 551

Investeringarnas fi nansieringsandel     

Investeringarnas fi nansieringsandelar totalt:

Investeringsutgift er nett o: 14 377 826 247 1 073 869 204 116 551
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  Projekt

Kost-
nads-
kalkyl 

Använd-
ning un-
der ti di-
gare år

Ur-
sprung-
lig 
budget 
2014

Föränd-
ringar 
i bud-
geten 
2014

Eft er 
budget-
föränd-
ringar 
2014

Utf all 
2014

Av- 
vikelse 
2014

Pågå-
ende 
arbeten 
31.12

An-
vänt av 
kostn.
beräkn. 
31.12

Bildningscentralen         

 Över 100 000 euro projektvis:  

Fotbollsplan (konstgjord gräsmatt a) 850

Ishallsprojekt 2 500

 Energisparande investeringar

 Finska skolcentret 12 100 5 880 806 6 686 6 313 373 1 683 6 313

Finska skolcentrets närmoti onsplats 150 150 150 374 -224 374

Finska skolcentret/Myllyharjun koulu 570 570 570 582 -12 582

 Lovisanejdens högstadium 105 105 105 113 -8 113

 Strömfors/Kirkonkylän koulu 250

 StrömforsKirkonkylän päiväkoti 156

 Kommendantshuset (museum)

Forsby närmoti onsplats 170

Valkom närmoti onsplats 170

Generalshagens skola 145

Skolinvesteringar 2015–2019 20 000

Forum, ungdoms- och kulturcenterprojekt 220

Utbildningssamkommuner 105 105 128 -23 128

Projekt under 100 000 euro (lokaltjänster+ 
bildning)

Ombyggnad av gårdsplanernas lekplatser 30 30 29 1 29

Koskenkylän koulu, bostad ti ll undervisn.
lokaler

50 50 38 12 38

Brandvarningssystem 20 20 21 -1 21

Anskaff ning av övervakningsapparatur 15 15 16 -1 16

Sanering av automati ksystem 50 50 51 -1 51

Lovisa Gymnasium 35 35 32 3 32

Förbätt ring av skolornas säkerhet 60 60 60 60

 Generalshagens skola 15 15 4 11 4

Investeringsutgift er totalt: 37 386 7 085 806 7 891 7 761 130 1 683 7 761

Investeringarnas fi nansieringsandel

Fotbollsplan (konstgjord), inkomster -200

 Energiasparande investeringar, inkomster -27 27

 Finska skolcentret, projekt -3 510 -3 510 -3 510 -171 -3 339

 Finska skolcentret, projekt -190 -190 -190 -163 -27

Understöd, ishall, konstgjord gräsplan

Investeringarnas fi nansieringsandel totalt: -3 900 -3 700 -3 700 -361 -3 339

Investeringsutgift er nett o: 33 486 3 385 806 4 191 7 400 -3 209 1 683 7 761
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 Projekt

Kost-
nads-
kalkyl 

Använd-
ning un-
der ti di-
gare år

Ur-
sprung-
lig 
budget 
2014

Föränd-
ringar 
i bud-
geten 
2014

Eft er 
budget-
föränd-
ringar 
2014

Utf all 
2014

Av- 
vikelse 
2014

Pågå-
ende 
arbeten 
31.12

An-
vänt av 
kostn.
beräkn. 
31.12

Tekniska centralen         

 Över 100 000 euro projektvis:

 Lovisa brandstati on 4 704

Gråbergs bostadsområde 678

 
Utveckling av övriga statsdelars 
bostadsområden

131

Byggande och reparati on av utomhusbe-
lysning

200 48 200 200 218 -18 266

Farleden i Lovisaviken 900 514 500 500 490 10 1 004

Gator på aff ärs- och industriområden 57 400 400 387 13 444

Grundläggande reparati on av Strandvägen 785

Tekniska centralens Wille-arbetsmaskin

Strandbulevarden 1 300

E-18 projekt 1 000 500 500 397 103 397 397

Lovisavikens östra strand 100 100 100 100

Sågudden

 
Projekt under 100 000 euro (lokaltjänster) 
Tekniska depån

7 101 -101 108

 Depåns stall och tak 30 30 30

 Depåns kontorsutrymmen 50 50 50

 Projekt under 100 000 euro (samhällstjänster) 65 266

Värmecentralsprojektet 78 78 87 -9 87

Ombyggnad av gator/Valkom, Notkolavägen 30 90 120 121 -1 121

Drott ninggatans arrangemang 60 -45 15 17 -2 17

Jorvasvägens korsning 30 30 32 -2 32

Planering av Eskilomvägen

Bangatan + gator i övriga stadsdelar 95 95 98 -3 98

Planering av Linkgatan och Ilmarinengatan 80 80 87 -7 87

Stenbeläggning av gator 40 -40

Grundläggande sanering av broar 30 -30

Asfaltering 100 10 110 113 -3 113

Asfaltering, grundläggande sanering 300 10 310 309 1 309

Valkom avstjälpningplats, åtgärder 25 -25

Lekplan, utbyggnad 25 25 24 1 24

Grundläggande reparati on av Ungerns mur 50 -50

Dagvatt en-Västra porten 70 -55 15 15

Tekniska centralens maskiner 55 20 75 68 7 68

Gatubelysning i planeområden 40 40 3 37 3

Gatubelysning i glesbygden 30 30 11 19 11

Grundläggande reparati on av bryggor 50 50 54 -4 54

Förnyande av gravstenars grund och av 
gräsmatt a

10 -10

Investeringsutgift er totalt: 8 989 1 500 2 805 48 2 853 2 617 236 663 3 243

Investeringarnas fi nansieringsandelar totalt: 

   Värmecentral projekt -28

Investeringsutgift er nett o: 8 989 1 500 2 805 48 2 853 2 589 236 663 3 243
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AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN 

INVESTERINGARNAS UTFALL 2014, 1 000 EURO

 Projekt

Kost-
nads-
kalkyl 

Använd-
ning un- 
der ti di-
gare år

Ur-
sprung-
lig 
budget 
2014

Föränd-
ringar 
i bud-
geten 
2014

Eft er 
budget-
föränd-
ringar 
2014

Utf all 
2014

Av-
vikelse 
2014

Pågå-
ende 
arbeten 
31.12

An-
vänt av 
kostn.
beräkn. 
31.12

VATTENAFFÄRSVERK: VATTEN OCH AVLOPP         

 Över 100 000 euro projektvis:  

 Sanering av gamla ledningar 200 200 200 460 -260 460

 Stomlinjer Pernå–Lovisa 4 871 201 1 940 1 940 747 1 193 948

 Vatt encistern 2 525 325 1 800 1 800 1 285 515 1 429 1 610

 Spökbacka avlopp 197 197 -197 197

Avloppsreningsverk 69 69

 E18 projekt 100 68 100 100 127 -27 195

 Projekt under 100 000 euro

 Tomtanslutningar, vatt en och avlopp 20 20 9 11 9

 Industriområden 20 20 213 -193 213

 Bostadsområden 120 120 11 109 11

 Avloppspumpstati oner och reningsverk 30 30 8 22 8 8

 Regnvatt enavlopp 70 70 105 -35 105

Vatt enaff ärsverkets investeringsutgift er totalt: 7 893 662 4 300 4 300 3 162 1 138 1 437 3 824

Vatt enaff ärsverkets investeringsinkomster totalt:

Vatt enaff ärsverkets totala investeringar nett o: 

Staden totalt: 

 Projekt

Kost-
nads-
kalkyl 

Använd-
ning un-
der ti di-
gare år

Ur-
sprung-
lig 
budget 
2014

Föränd-
ringar 
i bud-
geten 
2014

Eft er 
budget-
föränd-
ringar 
2014

Utf all 
2014

Av- 
vikelse 
2014

Pågå-
ende 
arbeten 
31.12

An-
vänt av 
kostn.
beräkn. 
31.12

Investeringsutgift er totalt:         

Allmän förvaltning och koncernförvaltning 4 870 1 955 4 589 6 544 11 962 -5 418 216 584

Grundtrygghetscentralen 14 377 826 247 1 073 869 204 116 551

Bildningscentralen 37 386 7 085 806 7 891 7 761 130 1 683 7 761

Tekniska centralen 8 989 1 500 2 805 48 2 853 2 617 236 663 3 243

Investeringsutgift er totalt: 65 622 1 500 12 671 5 690 18 361 23 209 -4 848 2 678 12 139

Investeringarnas inkomstf inansiering totalt:

Allmän förvaltning och koncernförvaltning -100 -1 127 -1 126 -6 974 5 848

Grundtrygghetscentralen

Bildningscentralen -3 900 -3 700 -3 700 -361 -3 339

Tekniska centralen -28

Investeringarns inkomstf inansiering totalt: -4 000  -4 827  -4 826 -7 362 2 509 

STADEN TOTALT, NETTO 61 622 1 500 7 844 5 690 13 535 15 847 -2 339 2 678 12 139

Av inkomsterna i investeringsdelen bildas 6 973 500 euro av balansvärdet på egendomen som överläts ti ll hamnbolaget (anläggnings-
ti llgångar ti ll ett  värde av 6 183 000 euro och markegendom ti ll ett  värde av 791 000 euro, se sida 112). Vid aff ären uppstod dessutom 
en realisati onsvinst på sammanlagt 6 762 700 euro. Denna realisati onsvinst bokfördes i resultaträkningens extraordinära intäkter.
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LOVISA STAD
UTFALL FÖR INVESTERINGAR 2014

Allmän förvaltning och koncernförvaltning
För markanskaffning hade det gjorts en allmän reservering på 200 000 euro, varav största delen 
blev oanvänd på grund av det ringa utbudet av områden lämpliga för anskaffning.

Av de anslag som reserverats för bostadsproduktion placerades 260 000 euro som kapitalinves-
tering i Fastighets Ab Pernå Bostäders nybygge i Forsby.

Lovisa hamn bolagiserades 1.9.2014. Affären genomfördes i huvudsak som en apportöverlåtelse. 
Köpesumman uppgick till sammanlagt 13 645 217 euro, varav teckningspriset för aktier utgjorde 
ca 11,3 miljoner euro.

Lovisa stad ansökte 28.1.2014 om stöd ur Europeiska fi skerifonden för att reparera kajerna i trål-
hamnen i Valkom. I investeringsplanen reserverades ett anslag på 1 030 000 euro för detta än-
damål. Summan inbegriper en uppskattning av stödet ur fi skerifonden. Projektet beviljades inte 
fi nansiering. Beskedet om det slutgiltiga beslutet kom 25.11.2014 och projektet förföll i sin helhet.

Försäljningen av fastigheter genomfördes planenligt.

Grundtrygghetscentralen
Tillbyggnaden av Rosenkulla blev klar och ändringen av tandvårdslokalerna på hälsovårdscen-
tralen blev färdig. Ventilationen på Onnela–Lyckan totalrenoverades och den första fasen för 
byggande av serviceboende inleddes. Projekten gick planenligt framåt och anslagen räckte till. 
Utfallet för grundtrygghetens projekt under 100 000 euro var budgetenligt.

Bildningscentralen
Nybygget, renoveringen av de gamla lokalerna och närmotionsplatsen i fi nska skolcentret blev klara 2014.

Två klassrum i Lovisanejdens högstadium renoverades.

Bildningscentralens projekt under 100 000 euro utföll budgetenligt.

Tekniska centralen
På industriområdet anlades Arkitektvägen och en del av Direktörsvägen. Kostnaderna i anknyt-
ning till projektet E18 var något mindre än planerat i detta skede.

I Valkom och Tessjö har gator totalsanerats och Linkgatan i Valkom anlades. På Bangatan utför-
des ändringar vid skolcentret. Nya gator fi ck permanent beläggning på en sammanlagd sträcka av 
2,1 kilometer och dessutom totalrenoverades permanentbeläggning i viss mån.

Muddringen vid Skeppsbron blev klar. Däremot totalrenoverades inte kajerna i Trålhamnen efter-
som staden inte fi ck stöd av staten som planerat.

Projektet för ombyggnad av utomhusbelysning fortsatte enligt plan.

I Pernå kyrkoby byggdes det en lekpark. Dessutom byggdes det en tillgänglig lekpark invid Skeppsbron.

Värmecentralen på bruksområdet i Strömfors byttes ut till ett system som utnyttjar jordvärme och 
även övriga projekt under 100 000 euro utföll i huvudsak enligt planerna.
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Ursprunglig 
budget

Förändringar
 i budgeten

Budget eft er 
förändringar

Utf all Avvikelse

      

Verksamhet och investeringar      

Kassafl ödet i verksamheten      

Årsbidrag 1 012 698 -4 000 1 757 520 2 653 558 896 038

Extraordinära poster 6 787 000 6 787 000 6 762 700 -24 300

Rätt elseposter ti ll internt ti llförda medel -7 078 600 -7 078 600

Kassafl öde för investeringarnas del

Investeringsutgift er -12 671 000 -5 690 000 -18 361 000 -23 208 858 -4 847 858

Finansieringsandelar för investeringsutgift er 4 627 000 4 627 000 388 638 -4 238 362

Överlåtelseintäkter för nytti  gheter ti ll bestående 
akti va

200 000 200 000 14 102 252 13 902 252

Verksamhet och investeringar, nett o -6 831 302 1 093 000 -5 738 302 -6 380 310 -1 390 830

 

Finansieringsverksamhet

Förändringar i utlåningen

Ökning av utlåningen ti ll andra -216 904 -216 904

Ökning av utlåningen ti ll aff ärsverk

Minskning av utlåningen  ti ll andra

Minskning av utlåningen ti ll aff ärsverk

Förändringar i lånestocken

Ökning av långfristi ga lån 14 000 000 14 000 000 2 000 000 -12 000 000

Minskning av långfristi ga lån -4 210 000 -4 210 000 -3 100 940 1 109 060

Förändring av kortf risti ga lån 6 478 954 6 478 954

Förändringar i eget kapital

Övriga förändringar i likviditeten -3 009 000 -3 009 000 -1 577 681 1 431 319

Inverkan på likviditeten -50 302 1  093 000 1 042 698 -2 796 881 -4 588 401

FINANSIERINGSDELENS UTFALL
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SAMMANDRAG AV FULLMÄKTIGE GODKÄNDA BINDANDE ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER

  Anslag  1 000 euro   Beräknade inkomster 1 000 euro   

EXTERNA

Bind- 
ning 
N B

Ur-
sprunglig 
budget

För-
änd-
ring i 
budg.

Budget 
eft er 

föränd-
ring

Utf all Av-
vikelse

Ur-
sprunglig 
budget

För-
änd-
ring i 
budg.

Budget 
eft er 

föränd-
ring

Utf all Av- 
vikelse

DRIFTSEKONOMIDEL            

Val N 37 37 42 -5 24 24 25 1

Revisionsnämnden N 35 4 39 36 3

Fullmäkti ge N 111 111 115 -3

Stadsstyrelsen N 1 242 -49 1 193 1 114 80 1 338 1 338 1 354 17

Allmän förvaltning och kon-
cernförvaltning

N 13 540 8 13 548 12 575 973 6 159 6 159 6 049 -110

Grundtrygghetscentralen N 56 086 15 56 101 56 434 -333 9 471 9 471 9 128 -343

Bildningscentralen N 25 553 12 25 565 24 915 650 2 397 2 397 2 776 379

Tekniska centralen N 12 993 13 13 006 13 020 -14 1 690 1 690 2 471 781

RESULTATRÄKNINGSDEL  

Skatt einkomster 64 100 64 100 63 078 -1 022

Statsandelar 24 600 24 600 24 776 176

Ränteinkomster 13 13 29 16

Övriga fi nansieringsinkomster 1 539 1 539 1 660 121

Ränteutgift er 712 712 422 290

Övriga fi nansieringsutgift er 7 7 10 -3

Extraordinära poster 6 787 6 787 6 763 -24

INVESTERINGSDEL  

Allmän förvaltning och kon-
cernförvaltning

B 1 955 4 589 6 544 11 962 -5 418 1 127 1 127 6 974 5 847

Grundtrygghetscentralen B 826 247 1 073 869 204

Bildningscentralen B 7 085 806 7 891 7 761 130 3 700 3 700 361 -3 339

Tekniska centralen B 2 805 48 2 853 2 617 236 28 28

FINANSIERINGSDEL  

Förändringar av utlåningen  

Ökning av utlåningen  209 -209

Minskning av utlåningen  

Förändringar av lånestocken  

Ökning av långfristi ga lån B 14 000 14 000 2 000 -12 000

Minskning av långfristi ga lån B 4 210 4 210 3 101 1 109

Förändring av kortf risti ga lån  6 479 6 479

Förändringar av eget kapital  

Inverkan på likviditeten  2 958 1 093 4 051 4 051 2 797 2 797

BUDGETEN TOTALT  130 155 6 787 136 942 135 193 1 750 130 157 6 787 136 944 136 747 -198

* N = Bindning nett oanslag/-beräknad inkomst

B = Brutt oanslag/-beräknad inkomst
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Bokslutskalkyler
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RESULTATRÄKNING, extern 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

Verksamhetsintäkter

Försäljningsintäkter 12 786 909,95 13 833 401,38

Avgift sintäkter 6 520 969,05 6 278 404,08

Understöd och bidrag 2 992 459,50 3 204 928,36

Övriga verksamhetsintäkter 2 765 930,53 25 066 269,03 2 365 982,38 25 682 716,20

Tillverkning för eget bruk

Verksamhetskostnader

Personalkostnader

   Löner och arvoden -37 332 304,83 -37 557 857,62

   Lönebikostnader

      Pensionskostnader -10 292 971,78 -10 521 775,89

      Övriga lönebikostnader -2 081 756,39 -2 218 109,78

Köp av tjänster -46 823 497,72 -45 507 779,65

Material, förnödenheter och varor -6 627 780,27 -7 185 738,40

Understöd -6 199 532,46 -6 150 694,62

Övriga verksamhetskostnader -1 352 425,82 -110 710 269,27 -1 413 083,86 -110 555 039,82

Verksamhetsbidrag -85 644 000,24 -84 872 323,62

Skatt einkomster 63 077 688,98 65 422 306,45

Statsandelar 24 776 342,60 26 228 607,56

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 29 071,42 12 955,69

Övriga fi nansiella intäkter 1 659 647,27 2 216 539,00

Räntekostnader -421 846,21 -309 988,26

Övriga fi nansiella kostnader -9 825,08 1 257 047,40 -19 377,03 1 900 129,40

Årsbidrag 3 467 078,74 8 678 719,79

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan -3 763 990,06 -3 766 970,89

Nedskrivningar -325 003,64

Extraordinära poster

Extraordinära intäkter 6 762 699,85

Extraordinära kostnader 6 762 699,85 -64 000,00 -64 000,00

Räkenskapsperiodens resultat 6 465 788,53 4 522 745,26

Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdiff erens 197 648,51 197 648,51

Ökning (-) eller minskning (+) av reserver

Ökning (-) eller minskning (+) av fonder -500 000,00 

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 6 663 437,04 4 220 393,77
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FINANSIERINGSANALYS 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

Kassafl ödet i verksamheten

Årsbidrag 3 467 078,74 8 678 719,79

Extraordinära poster 6 762 699,85 -64 000,00

Korrekti vposter ti ll internt ti llförda medel -7 078 599,60 3 151 178,99 -306 791,63 8 307 928,16

Kassafl ödet för investeringarnas del

Investeringsutgift er -26 370 756,70 -10 832 596,38

Finansieringsandelar för investeringsutgift er 388 638,32 150 796,00

Försäljningsinkomster av ti llgångar bland bestående akti va 14 102 252,10 -11 879 866,28 366 386,29 -10 315 414,09

Verksamhetens och investeringarnas kassafl öde -8 728 687,29 -2 007 485,93

Kassafl ödet för fi nansieringens del

Förändringar i utlåningen

Ökning av utlåningen -208 695,49 -47 485,21

Minskning av utlåningen -208 695,49 -47 485,21

Förändringar i lånestocken

Ökning av långfristi ga lån 2 000 000,00 5 000 000,00

Minskning av långfristi ga lån -3 100 940,00 -3 644 344,73

Förändring av kortf risti ga lån 8 478 953,77 7 378 013,77 497 693,45 1 853 348,72

Förändringar i eget kapital

Övriga förändringar i likviditeten

Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital -26 981,08 25 404,01

Förändring av omsätt ningsti llgångar 1 687,59 27 607,13

Förändring av fordringar -2 206 028,07 1 121 992,06

Förändring av räntefria skulder 997 841,97 -1 233 479,59 896 919,97 2 071 923,17

Kassafl ödet för fi nansieringens del 5 935 838,69 3 877 786,68

Förändring av likvida medel -2 792 848,60 1 870 300,75

Förändring av likvida medel

Likvida medel 31.12 4 855 653,62 7 648 502,22

Likvida medel 1.1 7 648 502,22 5 778 201,47

-2 792 848,60 1 870 300,75
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BALANSRÄKNING 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

AKTIVA 

BESTÅENDE AKTIVA 94 093 777,44 78 253 452,83

Immateriella ti llgångar 611 748,63 686 698,70

Immateriella rätti  gheter 50 119,83 50 119,83

Övriga utgift er med lång verkningsti d 561 628,80 636 578,87

Förskott sbetalningar

Materiella ti llgångar 66 183 850,88 62 211 429,33

Mark- och vatt enområden 8 130 154,83 8 890 274,19

Byggnader 29 816 177,96 20 855 755,14

Fasta konstrukti oner och anordningar 23 321 836,63 24 358 178,44

Maskiner och inventarier 798 570,82 851 382,92

Övriga materiella ti llgångar 1 681,88 1 681,88

Förskott sbetalningar och pågående nyanläggningar 4 115 428,76 7 254 156,76

Placeringar 27 298 177,93 15 355 324,80

Akti er och andelar 25 044 205,97 13 310 048,33

Masskuldebrevslånefordringar

Övriga lånefordringar 1 923 853,54 1 767 248,05

Övriga fordringar 330 118,42 278 028,42

FÖRVALTADE MEDEL 1 271 291,64 1 236 665,68

Statliga uppdrag 4 568,04 7 018,51

Donati onsfondernas specialtäckningar 1 195 663,60 1 158 587,17

Övriga förvaltade medel 71 060,00 71 060,00

RÖRLIGA AKTIVA 11 168 549,77 11 757 057,89

Omsätt ningsti llgångar 90 391,73 92 079,32

Material och förnödenheter 90 391,73 92 079,32

Fordringar 6 222 504,42 4 016 476,35

Långfristi ga fordringar 2 359 817,88 65 256,68

  Kundfordringar 22 708,80 22 708,80

  Lånefordringar 2 337 109,08 42 547,88

  Övriga fordringar

  Resultatregleringar

Kortf risti ga fordringar 3 862 686,54 3 951 219,67

  Kundfordringar 1 386 327,13 1 546 832,97

  Lånefordringar

  Övriga fordringar 1 926 915,65 1 609 641,36

  Resultatregleringar 549 443,76 794 745,34

Finansiella värdepapper 692 821,82 893 131,82

Akti er och  andelar 117 821,82 118 131,82

Placeringar i penningmarknadsinstrument 75 000,00 75 000,00

Masskuldebrevslånefordringar 200 000,00

Övriga värdepapper 500 000,00 500 000,00

Kassa och bank 4 162 831,80 6 755 370,40

AKTIVA TOTALT 106 533 618,85 91 247 176,40
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BALANSRÄKNING 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

PASSIVA

EGET KAPITAL 62 702 619,43 56 039 182,39

Grundkapital 46 015 260,61 46 015 260,61

Anslutningsfond

Övriga egna fonder 500 000,00 500 000,00

Över-/underskott  från ti digare räkenskapsperioder 9 523 921,78 5 303 528,01

Räkenskapsperiodens över-/underskott  6 663 437,04 4 220 393,77

AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER 1 675 344,62 1 872 993,13

Ackumulerad avskrivningsdiff erens 1 675 344,62 1 872 993,13

Frivilliga reserveringar

AVSÄTTNINGAR 766 400,00 329 246,70

Avsätt ning för pensioner 106 400,00 116 400,00

Övriga avsätt ningar 660 000,00 212 846,70

FÖRVALTAT KAPITAL 1 203 037,60 1 195 392,72

Statliga uppdrag 33 627,52 32 113,93

Donati onsfondernas kapital 1 169 410,08 1 163 278,79

Övrigt förvaltat kapital

FRÄMMANDE KAPITAL 40 186 217,20 31 810 361,46

Långfristi gt 15 523 888,07 14 624 828,07

Masskuldebrevslån

Lån från fi nansinsti tut och försäkringsinrätt ningar 13 292 500,00 14 358 340,00

Lån från off entliga samfund 228 150,00 263 250,00

Lån från övriga kreditgivare 2 000 000,00

Erhållna förskott 3 238,07 3 238,07

Skulder ti ll leverantörer

Övriga skulder/Anslutningsavgift er och övriga skulder

Resultatregleringar

Kortf risti gt 24 662 329,13 17 185 533,39

Masskuldebrevslån

Lån från fi nansinsti tut och försäkringsinrätt ningar 10 065 840,00 3 541 886,23

Lån från off entliga samfund 35 100,00 80 100,00

Lån från övriga kreditgivare

Erhållna förskott 344,00

Skulder ti ll leverantörer 6 811 201,52 5 918 675,58

Övriga skulder 1 029 456,06 1 086 638,83

Resultatregleringar 6 720 387,55 6 558 232,75

PASSIVA  TOTALT 106 533 618,85 91 247 176,40
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KONCERNRESULTATRÄKNING 2014 2013

Verksamhetsintäkter 55 546 905,71 54 753 674,57

Verksamhetskostnader -138 153 755,19 -136 717 484,24

Andel av intressesamfundens vinst (förlust) 28 493,25 16 410 ,86

Verksamhetsbidrag -82 578 356,23 -81 947 398,81

Skatt einkomster 63 018 120,43 65 361 284,18

Statsandelar 24 776 342,60 26 228 607,56

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 53 835,53 44 628,19

Övriga fi nansiella intäkter 1 684 838,42 2 231 274,91

Räntekostnader -787 893,91 -725 569,77

Övriga fi nansiella kostnader -158 943,60 -146 097,38

Årsbidrag 6 007 943,24 11 046 728,88

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan -6 212 618,40 -6 052 229,10

Räkenskapsperiodens över- och underparvärden

Nedskrivningar -1 828,48 -327 585,78

Extraordinära poster -67 132,60

Räkenskapsperiodens resultat -206 503,64 4 599 781,40

Bokslutsdispositi oner 37 371,73 -463 650,17

Minoritetsandelar -14 369,15 -48 768,69

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) -183 501,06 4 087 362,54
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KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS 2014 2013

Kassafl ödet i verksamheten

Årsbidrag 6 007 943 11 046 729

Extraordinära poster -67 133

Korrekti vposter ti ll internt ti llförda medel -256 574 -183 338

Investeringarnas kassafl öde 5 751 369 10 796 258

Investeringsutgift er -23 724 555 -14 558 097

Finansieringsandelar för investeringsutgift er 420 421 154 984

Försäljningsinkomster av ti llgångar bland bestående akti va 7 397 928 474 167

Verksamhetens och investeringarnas kassafl öde -10 154 837 -3 132 688

Finansieringens kassafl öde

Förändringar i utlåningen

Ökning av utlåningen -210 329 -47 485

Minskning av utlåningen 7 441 78

Förändringar i lånestocken

Ökning av långfristi ga lån 5 652 427 5 516 636

Minskning av långfristi ga lån -5 831 340 -5 163 635

Förändring av kortf risti ga lån 6 858 213 2 552 425

Förändringar i eget kapital 128 771 59 591

Övriga förändringar i likviditeten 3 159

Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital -29 037 28 374

Förändring av omsätt ningsti llgångar -47 913 15 524

Förändring av fordringar -454 004 1 286 801

Förändring av räntefria skulder 1 642 449 1 146 866

Finansieringens kassafl öde 7 716 679 5 398 334

Förändring av likvida medel -2 438 158 2 265 646

Förändring av likvida medel

Likvida medel 31.12 9 170 481 11 608 639

Likvida medel 1.1 11 608 639 9 342 993

-2 438 158 2 265 646
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KONCERNBALANSRÄKNING 2014 2013

AKTIVA 

BESTÅENDE AKTIVA 102 180 914,62 91 926 162,65

Immateriella ti llgångar 1 181 168,77 1 269 714,90

Immateriella rätti  gheter 110 719,61 136 437,49

Övriga utgift er med lång verkningsti d 1 070 449,16 1 129 887,53

Förskott sbetalningar 3 389,88

Materiella ti llgångar 98 808 074,92 88 044 999,26

Mark- och vatt enområden 10 218 323,00 10 078 038,98

Byggnader 55 754 000,90 39 901 889,36

Fasta konstrukti oner och anordningar 23 474 283,90 24 969 085,51

Maskiner och inventarier 2 496 036,39 2 490 093,16

Övriga materiella ti llgångar 288 954,27 320 280,31

Förskott sbetalningar och pågående nyanläggningar 6 576 567,44 10 285 611,94

Placeringar 2 191 670,93 2 611 448,49

Andelar i intressesamfund 168 000,08 150 841,09

Övriga akti er och andelar 1 657 064,79 2 084 017,40

Masskuldebrevslånefordringar

Övriga lånefordringar 19 594,47 83 718,00

Övriga fordringar 347 011,59 292 872,00

FÖRVALTADE MEDEL 1 355 603,14 1 324 431,22

RÖRLIGA AKTIVA 15 843 782,05 17 595 766,75

Omsätt ningsti llgångar 796 739,21 386 252,83

Fordringar

Långfristi ga fordringar 78 153,10 83 591,90

Kortf risti ga fordringar 5 798 408,91 5 517 283,34

Finansiella värdepapper 1 026 899,55 1 526 689,74

Kassa och bank 8 143 581,28 10 081 948,94

AKTIVA TOTALT 119 380 299,81 110 846 360,62
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KONCERNBALANSRÄKNING 2014 2013

PASSIVA

EGET KAPITAL 47 626 138,48 48 104 040,99

Grundkapital 46 015 260,61 46 015 260,61

Anslutningsfond 50 456,38 50 456,38

Övriga egna fonder 2 562 471,50 2 517 928,49

Över-/underskott  från ti digare räkenskapsperioder -869 846,26 -4 618 264,34

Räkenskapsperiodens över-/underskott  -183 501,06 4 087 362,54

Föreningars och sti ft elsers grundkapital 51 297,31 51 297,31

MINORITETSANDELAR 228 793,47 263 969,07

AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER 2 682 091,49 2 852 742,31

Ackumulerad avskrivningsdiff erens 1 700 756,26 1 941 941,92

Frivillliga reserveringar 981 335,23 910 800,39

AVSÄTTNINGAR 1 317 034,65 779 741,05

Avsätt ning för pensioner 130 286,25 140 286,25

Övriga avsätt ningar 1 186 748,40 639 454,80

FÖRVALTAT KAPITAL 1 291 982,86 1 289 847,48

FRÄMMANDE KAPITAL 66 234 258,86 57 556 019,72

Långfristi gt räntebärande främmande kapital 33 623 963,16 31 591 478,81

Långfristi gt räntefritt  främmande kapital 1 234 973,27 751 060,81

Kortf risti gt räntebärande främmande kapital 12 286 032,24 7 403 445,54

Kortf risti gt räntefritt  främmande kapital 19 089 290,19 17 810 034,56

PASSIVA TOTALT 119 380 299,81 110 846 360,62
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Noter till bokslutet
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NOTER ANGÅENDE BOKSLUTSPRINCIPER

KOMMUNENS BOKSLUTS-, VÄRDERINGS- OCH PERIODISERINGSPRINCIPER

Uppgifternas jämförbarhet med föregående räkenskapsperiod
Under räkenskapsperioden bolagiserades Lovisa Hamn Ab 1.9.2014. På grund av bildandet av 
aktiebolaget och i samband med överlåtelsen av mark- och vattenområdena på hamnområdet fi ck 
Lovisa stad en bokföringsmässig vinst på 6 762 699,85 euro. Denna vinst bokfördes i intäkterna 
för extraordinära poster. Affären gjordes huvudsakligen som en apportöverlåtelse, och på grund 
av överlåtelsen av stora anläggningstillgångsposter avviker också stadens fi nansieringskalkyl och 
utfallet av investeringarna från föregående år. Detta försvårar för sin del jämförelsen av räken-
skapsperioderna. Köpesumman för Lovisa Hamn Ab var 13 645 217 euro, varav värdet för över-
låtelsen av markområdena uppgick till sammanlagt 7 163 000 euro. 

I räkenskapsperiodens resultat har man gjort en reserv för återställande av förorenad mark på den 
äldre avstjälpningsplatsen i Valkom genom att bokföra en post för avsättningar på 500 000 euro.  
    
Som under tidigare räkenskapsperioder har värdesättningen av markområden fortsättningsvis 
gjorts delvis baserat på anskaffningspriset och delvis på medeltalet.    
  
Semesterlöneperiodiseringen i bokslutet 2014 uppgår till inalles 5 739 146,50 euro.   
 
Övriga bokslutsuppgifter

Helsingfors hovrätt avgjorde tvisten gällande uppsägningen av Tiina Keskimäki till förmån för Lo-
visa stad. Besvärstillståndet hos högsta förvaltningsdomstolen, som Tiina Keskimäki ansökt om, 
hade vid tidpunkten för bokslutet ännu inte beviljats.       
      
I högsta förvaltningsdomstolen har anhängiggjorts PAP Group Oy:s besvär över marknadsdom-
stolens beslut gällande upphandling av entreprenad för ett brandlarmsystem till Lovisa stads häl-
sovårdscentral.      

BESTÅENDE AKTIVA

Materiella och immateriella tillgångar
Bestående aktivas materiella och immateriella anskaffningar är antecknat i balansen enligt an-
skaffningskostnader minskat med avskrivningar enligt plan och till investeringarna erhållna fi -
nansieringsbidrag. Planen för avskrivningarna är på förhand uppgjord och godkänd i fullmäktige 
12.12.2012 § 132 .

Placeringar
Placeringar bland bestående aktiva tas upp i balansräkningen till anskaffningutgiften eller ett lägre 
värde. 

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna tas upp i balansen till anskaffningsvärde.

Finansieringstillgångar
Fordringarna tas upp i balansen till det nominella värdet eller till ett lägre sannolikt värde.
Värdepapper som ingår i fi nansieringstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgif-
ten eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris.
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PRINCIPERNA FÖR UPPRÄTTANDE AV KONCERNBOKSLUTET

Koncernbokslutets omfattning
I koncernbokslutet har samtliga dottersamfund sammanställts.
I koncernbokslutet har samtliga samkommuner sammanställts där staden är medlem. 

Interna transaktioner
Koncernsamfundens interna intäkter  och kostnader samt fordringar och skulder har eliminerats.  
Intäkter och kostnader samt fordringar och skulder mellan koncernsamfunden och de samkom-
muner där kommunen är delägare har eliminerats förutom i fråga om transaktioner av ringa bety-
delse.

Eliminering av internt innehav
Stadens och dess dottersamfunds interna innehav har eliminerats enligt parivärdemetoden.

Minoritetsandelar
Minoritetsandelarna har avräknats från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkning-
en samt från koncernens eget kapital i koncernbalansen.

Korrigering av planmässiga avskrivningar
Avskrivningarna på fastigheter som ingår i de bestående aktiva materiella tillgångarna för dotter-
samfunden har korrigerats så att de motsvarar avskrivningar enligt plan och utgiftsresternas diffe-
rens har bokförts som rättelse av dottersamfundens avskrivningar i koncernresultaträkningen och 
den differens som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder som en korrigering av över- eller un-
derskott från tidigare räkenskapsperioder i koncernbalansen.

Intressesamfund
Intressesamfunden har sammanställts i koncernbokslutet enligt kapitalandelsmetoden. 
Uppgifterna för Lovisa Hamn Ab har införts utgående från deras bokslut 1.9.2014–31.12.2014.    
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NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

VERKSAMHETENS INTÄKTER PER VERKSAMHETSOMRÅDE

2014 2013

Val 24 640,00

Revisionsnämnden

Fullmäkti ge

Allmän förvaltning och koncernförvaltning 7 403 155,01 8 071 817,34

Grundtrygghetscentralen 9 128 147,45 9 772 507,75

Bildningscentralen 2 775 709,21 2 693 733,71

Tekniska centralen 2 471 154,26 1 932 125,89

Totalt 21 802 805,93 22 470 184,69

Vatt enaff ärsverket

Omsätt ning 3 254 919,46 3 204 155,66

Övriga inkomster av aff ärsverksamhet 8 543,64 8 375,85

Verksamhetsintäkter totalt 25 066 269,03 25 682 716,20

SPECIFIKATION AV SKATTEINKOMSTER

2014 2013

Kommunens inkomstskatt 47 622 767,58 48 662 041,75

Andel av samfundsskatt eintäkter 8 150 436,52 9 718 582,56

Fasti ghetsskatt 7 304 484,88 7 041 682,14

Skatt einkomster totalt 63 077 688,98 65 422 306,45

SPECIFIKATION AV STATSANDELARNA

2014 2013

Statsandel för kommunal basservice (utan utjämningar) 30 082 570,20 30 486 510,56

Utjämningen av statsandelar på basis av skatt einkomster -3 193 062,60 -1 886 832,00

Utjämning ti ll följd av systemändringen 298 338,00 298 338,00

Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet -2 411 503,00 -2 669 409,00

Statsandelar sammanlagt 24 776 342,60 26 228 607,56

SPECIFIKATION AV EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER

KONCERNEN KOMMUNEN

2014 2013 2014 2013

Extraordinära intäkter

Bolagisering av Lovisa hamn, försäljningsvinst 6 762 699,85

Extraordinära intäkter totalt 6 762 699,85

Extraordinära kostnader

Ersätt ningen i förlikningsavtalet med Ergo Ter-
veyspalvelut Oy   

-64 000,00 -64 000,00

Försäljningsförlust vid  försäljningen av Evanti a 
Oy:s akti er  

-3 132,60

Extraordinära kostnader totalt -67 132,60 -64 000,00
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PRNCIPER FÖR AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN

Avskrivningsmetod
Avskrivningsti d inv.

fr.o.m. 1.1.2013
Avskrivningsti d 

ti digare

Immateriella ti llgångar
Utvecklingsutgift er lineär avskrivning 3 år 3 år
Immateriella rätti  gheter lineär avskrivning 5 år 5 år
Aff ärsvärde lineär avskrivning 5 år 5 år
Övriga utgift er med lång verkningsti d

Adb-programvara lineär avskrivning 3 år 3 år
Hyreslägenheter, grundrenoveringsutgift er lineär avskrivning 15 år 15 år
Övriga lineär avskrivning 3 år 3 år

Materiella ti llgångar
Land- och vatt enområden ingen avskrivning
Byggnader och konstrukti oner

Förvaltnings- och insti tuti onsbyggnader lineär avskrivning 20 år 30 år
Fabriks- och produkti onsbyggnader lineär avskrivning 20 år 20 år
Ekonomibyggnader lineär avskrivning 10 år 15 år
Friti dsbyggnader lineär avskrivning 20 år 20 år
Bostadsbyggnader lineär avskrivning 30 år 30 år
Hamnens förvaltnings- och insti tuti onsbyggnader lineär avskrivning 30 år 30 år
Hamnens fabriks- och produkti onsbyggnader lineär avskrivning 25 år 30 år
Övriga byggnader lineär avskrivning 20 år 20 år

Fasta konstrukti oner och anläggningar

Gator, vägar, torg och parker lineär avskrivning 15 år 15 år

Broar, bryggor och badstränder lineär avskrivning 10 år 10 år

Hamnens ledningsnät och anläggningar lineär avskrivning 15 år 15 år
Hamnens markanläggningar lineär avskrivning 20 år 20 år
Övriga mark- och vatt enanläggningar lineär avskrivning 15 år 15 år
Vatt endistributi onsnät lineär avskrivning 30 år 35 år
Avloppsnät lineär avskrivning 30 år 35 år
Områdes- och fj ärrvärmenät lineär avskrivning 20 år 20 år
Elledningar, transformatorstati oner, anordn. för utomhusbelysning lineär avskrivning 15 år 15 år
Telefonnät, central och abonnentcentraler lineär avskrivning 10 år 10 år
Naturgasnät lineär avskrivning 20 år 20 år
Övriga rör- och kabelnät lineär avskrivning 15 år 20 år
Anläggningsmaskiner och anordn. vid el-, vatt en- och dyl. lineär avskrivning 10 år 15 år
Fasta lyft - och fl ytt anordningar lineär avskrivning 10 år 15 år
Trafi kregleringsanordningar lineär avskrivning 10 år 10 år
Övriga fasta maskiner, anordningar, konstrukti oner lineär avskrivning 10 år 10 år

Maskiner och inventarier
Fartyg av järn lineär avskrivning 15 år 15 år
Fartyg av trä och andra fl ytande arbetsmaskiner lineär avskrivning 8 år 8 år
Övriga transportmedel lineär avskrivning 4 år 5 år
Övriga rörliga arbetsmaskiner lineär avskrivning 5 år 5 år
Övriga tunga maskiner lineär avskrivning 10 år 10 år
Övriga lätt a maskiner lineär avskrivning 5 år 5 år
Sjukhus-, hälsovårds- och dylika anordningar lineär avskrivning 5 år 8 år
Adb-utrustning lineär avskrivning 3 år 3 år
Övriga anordningar  och inventarier lineär avskrivning 3 år 3 år
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PRINCIPER FÖR AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN

Avskrivningsmetod Avskrivningsti d

Övriga materiella ti llgångar

Naturresurser avskrivning enligt an-
vändning

Värde- och konstf öremål ingen avskrivningsti d

Förskott  och oavslutade projekt ingen avskrivningsti d

Placeringar bland bestående akti va

Akti er och andelar ingen avskrivningsti d

Upphandling av bestående akti va immateriella och materiella ti llgångar som underskrider 10 000 euro bokförs som årskostna-
der (akti veringsgräns).

Genomsnitt liga avskrivningar och investeringar 2010-2016

Avskrivning enligt plan 18 636 973

Egen anskaff ningsutg. för investeringar som är föremål för avskrivning 44 663 095

Avvikelse € -26 026 122

Avvikelse % -58,3 %

Avvikelsen är väsentlig då den översti ger 10 %. Under ekonomiplanti den infaller stora lokalprojekt vars avskrivningar ej ännu är 
påbörjade.

FÖRSÄLJNINGSVINSTER OCH -FÖRLUSTER

KONCERNEN KOMMUNEN

2014 2013 2014 2013

Övriga verksamhetsintäkter

Akti eöverlåtelsevinster 134 436,00 95 312,09 66 042,95

Försäljningsvinster av mark- och vatt enområden 822 743,54 200 179,76 745 046,95 200 178,02

Övriga försäljningsvinster 46 201,86 71 791,67 8 006,10 59 541,43

Försäljningsvinster totalt 1 003 381,40 367 283,52 753 053,05 325 762,40

Övriga verksamhetskostnader

Övriga försäljningsförluster 3 202,80 4 447,65

Försäljningsförluster totalt 3 202,80 4 447,65

DIVIDENDINTÄKTER OCH RÄNTEINTÄKTER PÅ GRUNDKAPITAL

2014 2013

Dividend på andelskapital

Grundkapitalräntor av samkommuner 115 812,25 115 812,25

Dividendintäkter 1 513 005,51 2 097 045,09

Totalt 1 628 817,76 2 212 857,34
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BALANSENS NOTER

MATERIELLA OCH IMMATERIELLA TILLGÅNGAR (inkl. aff ärsverk)

Immateriella 
ti llgångar

Materiella ti llgångar

Immate-
riella
rätti  g- 
heter

Övriga ut-
gift er

med lång
verk-

ningsti d

Mark- och 
vatt en-

områden
Byggnader

Fasta
anlägg-

ningar och
konstruk-
ti oner

Maskiner
och

inventa-
rier

Övriga
materi-

ella
ti llgångar

Pågående
arbeten

Totalt

Anskaff nings-
utgift er 1.1

50 120 636 579 8 890 274 20 855 755 24 358 178 851 383 1 682 7 254 157 62 898 128

Ökningar 16 798 31 180 5 776 588 4 530 329 309 622 3 972 082 14 636 599

Finansieringsandelar -191 796 -196 842 -388 638

Minskningar -791 299 -247 911 -5 520 975 -26 314 -6 586 500

Överföringar 5 096 883 2 013 927 -7 110 810

Avskrivningar -91 748 -1 473 341 -1 862 781 -336 121 -3 763 990

Nedskrivningar

Anskaff nings-
utgift er 31.12

50 120 561 629 8 130 155 29 816 178 23 321 836 798 570 1 682 4 115 429 66 795 599

Uppskrivningar

Betydande ti lläggs-
avskrivningar
Bokföringsvärde 
31.12

50 120 561 629 8 130 155 29 816 178 23 321 836 798 570 1 682 4 115 429 66 795 599

PLACERINGAR BLAND BESTÅENDE AKTIVA

Akti er och andelar

Dott er-
samfund

Andelar i 
sam-

kommuner

Övriga ägar-
intresse-
samfund

Övriga
akti er och

andelar

Grundkapital-
placering
aff ärsverk

Totalt

Anskaff ningsutgift  1.1 3 086 389 8 720 173 907 161 596 325 15 493 633 28 803 681

Ökningar 11 605 717 128 441 11 734 158

Minskningar

Anskaff ningsutgift  31.12 14 692 106 8 848 614 907 161 596 325 15 493 633 40 537 839

Nedskrivningar

Uppskrivningar

Bokföringsvärde 31.12 14 692 106 8 848 614 907 161 596 325 15 493 633 40 537 839
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DOTTERSAMFUND, SAMKOMMUNANDELAR SAMT ÄGARINTRESSESAMFUND

Kommunens koncernandel (1 000 €)

Namn Hemort Kommu-
nens 
ägar-
andel

Koncer-
nens 
ägar-
andel

av 
eget 

kapital

av 
främmande

kapital

av räken-
skapsperio-
dens vinst/

förlust

Dott ersamfund

Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään vuokratalot Lovisa 100,00 % 100,00 % -1 980 2 261 14

Ruotsinpyhtään Eläkeläisasuntojen sääti ö Lovisa 100,00 % 100,00 % -221 295 -10

Kiinteistö Oy Kauppakulma Lovisa 56,92 % 56,92 % -22 1 -16

Tesjoen Liikekulma kk Oy Lovisa 83,80 % 83,80 % -36 2 -6

Liljendal Värme Lovisa 99,00 % 99,00 % 1 226 8

Lovisanejdens Vatt en Ab Lovisa 81,04 % 81,04 % 52 1 820 34

Fast.Ab Siknät Oy Lovisa 100,00 % 100,00 % -408 269

Fast.Ab Neutronborg Kiint.Oy Lovisa 100,00 % 100,00 % -221 19

As.Oy Loviisan Vatro Bost.Ab Lovisa 100,00 % 100,00 % -192 263

Rauhalan liiketalo kesk. Oy Lovisa 61,60 % 61,60 % -427 88 -10

Fast.Ab Lov-asuntokiinteistöt Oy Lovisa 62,50 % 62,50 % -317 620 -18

Fast.Ab Wahlborg Kiint.Oy Lovisa 95,23 % 95,23 % 333 595

Fast.Ab Stenborg Kiint.Oy Lovisa 54,50 % 54,50 % -134 369

Fast.Ab Pernå bostäder Lovisa 100,00 % 100,00 % -1 628 5 931 -70

Pensionärshussti ft elsen i Pernå rf Lovisa 100,00 % 100,00 % -344 684 20

Loviisan liikuntahallisääti ö Lovisa 100,00 % 100,00 % -553 -49

Fast.Ab Talludden Lovisa 71,10 % 71,10 % -548 345

Fast.Ab Lugnet Lovisa 51,00 % 51,00 % 1 114

Bostads Ab Liljendal Åstrand Lovisa 100,00 % 100,00 % -122 1 275 -32

Fasti ghets Ab Liljendal Bostäder Lovisa 100,00 % 100,00 % -765 595 -3

Lovisa Hamn Ab Lovisa 100,00 % 100,00 % -6 748 87 -6 748

Totalt -14 279 15 859 -6 886

Samkommuner

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt H:fors 0,96 % 0,96 % 39 5 513 45

Eteva ky Mäntsälä 1,42 % 1,42 % 19 740 15

Inveon ky Borgå 25,51 % 25,51 % 1 098 330 -63

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Borgå 15,41 % 15,41 % -840 3031 56

Nylands förbund H:fors 1,02 % 1,02 % 4 19

Kårkulla samkommun Pargas 3,12 % 3,12 % 27 556 -23

Totalt 347 10 189 30

Ägarintressesamfund

Bostads Ab Mickelsbo Lovisa 31,9 % 8

Fasti ghets Ab Mariegatan 12 Lovisa 31,2 % 39 4

Kiint.Oy Petjärvenrivi Lovisa 40,0 % 16 7

As. Oy Ruotsinpyhtään Koivularinne Lovisa 40,3 % 62

Fasti ghets Ab Forsby Center Lovisa 34,6 % 291
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SPECIFIKATION AV FORDRINGAR 

2014 2014 2013 2013

Långfristi ga Kortf risti ga Långfristi ga Kortf risti ga

Fordringar på dott ersamfund

Lånefordringar 4 204 283,29 1 753 116,60

Kundfordringar 80 774,12

Fordringar hos ägarintressesamfund

Lånefordringar 56 679,33 56 679,33

Kundfordringar

Fordringar hos aff ärsverk

Lånefordringar 569 359,37 604 088,52

Fordringar på samkommunen

Kundfordringar 911,51 22 790,03

Fordringar sammanlagt 4 830 321,99 911,51 2 413 884,45 103 564,15

VÄSENTLIGA POSTER SOM INGÅR I RESULTATREGLERINGARNA

2014 2013

Kortf risti ga resultatregleringar

Icke erhållna inkomster

Arbets- och näringslivsministeriet, energisparande investeringar 20 796,00

Sti ft elsen Lovisa Åldringsbostäder 25 000,00

FPA, personalens företagshälsovård 197 000,00 220 960,00

Keva 3 800,83

Tyött ömyysvakuutusmaksu 36 692,00

Suomen aluehallintovirasto 31 786,00

Eteva 29 523,00

Pernå Fiskargille 2 016,13

LPA 70 251,46

NTM-centralen i Nyland, apparatur för redukti onsfi ske 18 145,16 80 000,00

NTM-centralen i Nyland 65 914,00 43 000,00

Undervisningsministeriet/justering 17 283,00

Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt/Strömfors 125 951,43

Miljöministeriet, byggande av vindkraft verk 33 775,34

Kårkulla Samkommun 17 167,68

NTM-centralen i Nyland 20 796,00

Borgå stad/hälsoskydd 60 331,00 82 155,00

HNS specialstatsandelar 33 120,00

Övriga resultatregleringar 58 439,64 50 285,43

Kortf risti ga resultatregleringar totalt 549 443,76 794 745,34
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SPECIFIKATION AV EGET KAPITAL KONCERNEN KOMMUNEN

2014 2013 2014 2013

Grundkapital 1.1 46 015 260,61 46 015 260,61 46 015 260,61 46 015 260,61

Ökningar

Minskningar

Grundkapital 31.12 46 015 260,61 46 015 260,61 46 015 260,61 46 015 260,61

Föreningars och sti ft elsers grundkapital 1.1 51 297,31 51 297,31

Ökningar

Minskningar

Föreningars och sti ft elsers grundkapital 31.12 51 297,31 51 297,31

Uppskrivningsfond 1.1 50 456,38 69 871,99

Ökningar

Minskningar -19 415,61

Uppskrivningsfond 31.12 50 456,38 50 456,38

Övriga egna fonder 1.1 2 517 928,49 1 933 580,08 500 000,00

Ökningar 44 543,01 584 348,41 500 000,00

Minskningar

Övriga egna fonder  31.12 2 562 471,50 2 517 928,49 500 000,00 500 000,00

Över-/underskott  från ti d. räkenskapsper. 1.1 -530 901,80 -4 575 002,28 9 523 921,78 5 303 528,01

Från ti digare räkenskapsper. felkorrigering -338 944,46 -43 262,06

Över-/underskott  från ti d. räkenskapsper. 31.12 -869 846,26 -4 618 264,34 9 523 921,78 5 303 528,01

Räkenskapsperiodens över-/underskott -183 501,06 4 087 362,54 6 663 437,04 4 220 393,77

Eget kapital totalt 47 626 138,48 48 104 040,99 62 702 619,43 56 039 182,39

SPECIFIKATION AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS

2014 2013

Avskrivningsdiff erens i anslutning ti ll investeringsreservering 1.1 1 872 993,13 2 070 641,64

Förvaltningsbyggnader -5 564,19 -5 564,19

Övriga byggnader -95 788,79 -95 788,79

Fasta konstrukti oner och anordningar -55 159,25 -55 159,25

Mark- och vatt enkonstrukti oner -35 658,20 -35 658,20

Pernå; vägar och kommunalteknik -5 478,08 -5 478,08

Avskrivningsdiff erens i anslutning ti ll investeringsreservering 31.12 1 675 344,62 1 872 993,13

SKULDER SOM FÖRFALLER SENARE ÄN FEM ÅR KONCERNEN KOMMUNEN

2014 2013 2014 2013

Lån av krediti nsti tut och försäkringsanstalter 9 887 785,10 13 226 981,94 3 475 000,00 3 425 000,00

Lån av off entliga samfund 267 348,75 39 668,96 87 750,00 122 850,00

Långfristi ga lån sammanlagt 10 155 133,85 13 266 650,90 3 562 750,00 3 547 850,00
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AVSÄTTNINGAR

2014 2013

Pensionsansvar 1.1 116 400,00 126 400,00

Ökningar/Minskningar -10 000,00 -10 000,00

Miljöansvar 1.1 772 846,70 212 846,70

Ökningar/Minskningar -112 846,70

Övriga avsätt ningar sammanlagt 766 400,00 329 246,70

FRÄMMANDE KAPITAL

2014 2013
Långfristi gt Kortf risti gt Långfristi gt Kortf risti gt

Skulder ti ll dott ersamfund

Leverantörsskulder 13 934,80 40 307,48

Skulder ti ll samkommuner

Leverantörsskulder 484 436,62 337 659,40

Främmande kapital sammanlagt 498 371,42 377 966,88

VÄSENTLIGA POSTER SOM INGÅR I RESULTATREGLERINGARNA

2014 2013

Kortf risti ga resultatregleringar

Periodisering av  löner och lönebikostnader 5 868 113,68 5 826 723,24

Ränteperiodisering 61 058,31 74 723,47

Statsandelsförskott 400 482,25 397 514,66

Övriga resultatregleringar 390 733,31 259 271,38

Resultatregleringar sammanlagt 6 720 387,55 6 558 232,75

NOTER GÄLLANDE SÄKERHETER OCH GARANTIER

DET SAMMANLAGDA BELOPPET AV LEASINGANSVAR

KONCERNEN KOMMUNEN
2014 2013 2014 2013

Förfaller under följande räkenskapsperiod 199 827,55 541 319,94 69 079,46 97 106,33

Förfaller senare 298 187,94 117 336,08 95 058,48 105 321,06

Sammanlagt 498 015,49 658 656,02 164 137,94 202 427,39

ÖVRIGA ANSVAR OCH GARANTIER

2014 2013 

Borgensförbindelser för samfund inom samma koncern 8 915 799,33 7 927 099,54

Bankgaranti er ti ll övriga 3 547 261,33 3 907 535,67

Ansvar för det ackumulerade underskott et Itä-Uudenmaan ky 1 015 572,57

Andra säkerheter och garanti er 21 833,83 21 087,29

ANSVAR FÖR KOMMUNERNAS GARANTICENTRALS BORGENSANSVAR

2014 2013

Kommunens andel av garanti centralens borgensansvar 31.12 70 699 615,40 67 624 582,65

Kommunens andel av garanti centralens borgensansvar utan täckning 31.12

Kommunens eventuella ansvar för garanti centralens fond 31.12 48 879,71 45 352,75
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NOTER ANGÅENDE PERSONALEN OCH REVISORNS ARVODE 

ANTALET ANSTÄLLDA 31.12.   

2014 2013

Allmän förvaltning och koncernförvaltning 181 201

Grundtrygghetscentralen 427 407

Bildningscentralen 431 453

Tekniska centralen 78 80

Vatt enaff ärsverket 14 14

Totalt 1 131 1 155

ARVODEN TILL REVISOR

2014 2013

Revisionssammanslutning BDO Audiator Oy

Revisionsarvoden 17 414,00 27 145,00

Utlåtanden av revisor 852,50 620,00

Uppgift er som sekreterare för revisionsnämnden 10 035,00 6 600,00

Övriga arvoden 1 637,80 1 163,70

Arvoden sammanlagt 29 939,30 35 528,70

SPECIFIKATION AV NOTER

SPECIFIKATION AV NOTER
Specifi kati on av planavskrivningar och motsvarigheten hos de investeringar som avskrivs enligt plan

Ekonomiplan

2013 2014 2015 2016 2017

Investeringar som avskrivs enligt plan 10 832 596 14 636 599 10 537 000 10 515 000 15 497 000

Finansieringsandelar 150 796 388 638

Investeringarnas självfi nansieringsandel 10 681 800 14 247 960 10 537 000 10 515 000 15 497 000

Avskrivningar enligt plan 3 766 971 3 763 990 3 749 500 3 980 000 4 100 000

Medeltalet för fem år

Avskrivningar enligt plan 3 872 092

Självfi nansieringsandelen för investeringar som 
avskrivs enligt plan

12 295 752

Avvikelse -8 423 660

Avvikelse % -69 %

Avvikelse i jämförelse med planavskrivningarna  -218 %
Avvikelse i jämförelse med investeringar    -69 %
Planavskrivningarna i förhållande ti ll investeringarna 
är således        31 %

SWE Tilinpäätös 2014 valtuusto 10.6.2015 VALMIS.indd   142 6/12/2015   8:12:27 AM



143

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN
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AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN

Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten för Affärsverket Lovisa 
Vatten

Ansvarsperson: chefen för vattentjänster

Det av Lovisa stad ägda Loviisan Vesiliikelaitos – Affärsverket Lovisa Vatten fungerar som ett un-
der stadsstyrelsen i kommunallagens 10a kapitel avsett kommunalt affärsverk. Den viktigaste 
uppgiften för verket är att omhänderha vatten- och avloppsvattenverksamheten på sitt eget verk-
samhetsområde som i huvudsak omfattar stadens tätorter.  

Vattenaffärsverket har i sin verksamhet varit kapabel att sköta den egentliga verksamheten av vat-
ten- och avloppsverken inom ramen för budgeten.  Beträffande slambehandlingen har man beslu-
tat ansluta sig till en anskaffningsring som konkurrensutsätter utnyttjandet av slammet inför kom-
mande år.  Den nya vattencisternen har som vattentornslösning blivit ersatt med en nedre vatten-
cistern.  Avsikten är att få den färdig för användning under våren 2015.   På grund av fl era orsaker 
har försäljningsinkomsterna inte stigit; stadens invånartal och förbrukning har minskat, utrymmen 
står tomma.  Enär inget väsentligt nybyggande har skett, underskred anslutningsavgifterna bud-
geten.  Taxaförhöjning vidtogs med tre procent från årets början.

Utfallet för de ekonomiska målen 2014

Affärsverkets Lovisa Vatten resultaträkning

1 000 euro BOKSLUT 
2013

BUDGET 
2014

BUDGET-
ÄND-

RINGAR

BUDGET 
2014

EFTER 
ÄND-

RINGAR

UTFALL 
2014

FÖRÄNDR. 
€

BUDGET 
2014/

UTFALL2014

FÖRÄNDR. 
%

BUDGET 
2014/

UTFALL 2014

Omsätt ning 3 414 3 611 3 611 3 449 -162 -4,5

- varav interna poster 202 190 190 185 5 -2,6

Övriga intäkter av aff ärsverksamhet 8 2 8 6 268,6

Material och tjänster  1 989         1 812 1 812 1 616 196 10,8

- varav interna poster 99 65 65 95 30 46,1

Personalkostnader 805 827 827 840 13 3,6

Avskrivningar och nedskrivningar 1 140 809 809 860 51 6,3

Övriga kostnader för affärsverksamhet 106 102 102 141 39 37,9

- varav interna poster

Rörelseöverskott  (-underskott ) -627 61 61 1 60 98,3

- varav interna poster

Finansiella intäkter och kostnader 8 -40 -40 -9 31 77,5

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 619 21 21 -8 -29 242,8

- varav interna poster

Ökning (-)/minskning (+) av 
avskrivningsdiff erens

20 20 20 20

RÄKENSKAPSPERIODENS 
ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)

-599 41 41 12 -29 70,7
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Utfallet för verksamhetsintäkter
Omsättningen uppgick inte till det budgeterade främst till följd av tidigare nämnda orsaker. Ökning-
en till föregående år var ca en procent.

Utfallet för verksamhetskostnader
Verksamhetskostnaderna var nära de budgeterade. Avskrivningarna ökade till följd av bokningen 
av avskrivning redan detta räkenskapsår av delvis färdigställda investeringar.

Utfallet för personalkostnader
Personalutgifterna höll sig tillnärmelsevis inom anslagsramen. I personalstyrkan skedde det smär-
re arrangemang.

Utfallet för nyckelmålen 2014

Vattenaffärsverkets mål för verksamheten:

NYCKELMÅL UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN

Nyckelmålet är att  ekonomiskt leverera vatt en ti ll 
konsumenterna på i avtalen nämnda ti llståndsvill-
kor och att  avleda från fasti gheterna uppkomna 
avfallsvatt en ti ll reningsverken för renande enligt 
ti llståndsvillkoren. 

Vatt enaff ärsverket har varit i stånd att  utan större problem avklara sina upp-
gift er. Trots sårbarheten i nätverk och anläggningar  har inga speciella eller 
stora drift savbrott  förekommit under året.

Affärsverkets verksamhet i siffror

Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014

Vatt en m3 m3 m3

Till kunderna levereras rent vatt en 1 048 779 980 000 932 755 

varav man av Lovisanejdens Vatt en köper 678 317 680 000 627 682

Fakturerat 813 431 799 043

Pumpas från egna pumpstati oner: 370 462 305 073

Forsby vatt entag 96 975 91 024

Hagaböle vatt entag 46 043 47 349

Isnäs vatt entag 47 218 40 468

Bryggeribackens vatt entag 165 255 121 846

Valkom vatt entag 19 943 2 871

Petjärvi vatt entag 28 1 515

pris per kubik (moms 0) 1,58 € 1,63 € 1,63 €

Avloppsvatt en m3 m3 m3

Avloppsvatt en behandlas 1 589 087 1 500 000 1 538 642

Fakturerat avloppsvatt en 727 767 731 849

varav på Vårdö reningsverk 1 369 416 1 340 000 1 313 632

i Forsby 60 263 45 000 74 759

i Pernå kyrkby 62 668 40 000 63 075

i Isnäs 37 464 40 000 33 901

i Liljendal 59 276 45 000 53 275

pris per kubik (moms 0) 2,21 € 2,28 € 2,28 €

Vattenförbrukningen har minskat. Det erhålls inga inkomster för läckage- och fl ödesvatten, ej hel-
ler för vatten som brandverket använder. 
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AFFÄRSVERKETS VERKSAMHET ENLIGT ANSVARSOMRÅDEN

Förvaltning
Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten 

Utfallet för nyckelmålen 2014

NYCKELMÅL UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN 

Förverkligandet av den nedre vatt encisternen, 
som ersatt  vatt entornsprojektet, inom granskad 
ti dtabell samt fortsätt andet av generalplanering-
en jämte jordägaravtal och arbeten på över-
föringsavlopp och vatt enförsörjningslinjer på Per-
nå område.

Den nedre vatt encisternen färdigställs och tas i bruk våren 2015.  Projekten i 
Pernå framskrider och vissa avsnitt  har redan byggts.  Fortsatt  planering och 
beredning sker.

Utfallet för de ekonomiska målen 2014

Bokslut 2013 Budget 2014 Utf all 2014

INKOMSTER

UTGIFTER -172 -180 -248

NETTO -172 -180 -248

Direktionens och förvaltningens lönekostnader jämte övriga utgifter för verksamheten. I fakture-
ringsresursen vidtogs nödvändiga arrangemang.

Vatten 
Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Byggandet av den nedre vattencisternen är i praktiken nästan klar. Till följd av motorvägsbygget 
uppkom kostnadsandelar för rörfl yttningar ännu år 2014.

Utfallet för nyckelmålen 2014

NYCKELMÅL UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN 

Fortsätt ning av byggandet av Pernå stomlinjer. Byggandet fortsätt er.  Jordägaravtalen m.m.  gör förverkligandet av projek-
ten långsamt och fördröjer dem.

Vatt encisternprojektets byggnadsskede startar 
senast på vintern 2014.

Byggnadsskedet har startats och färdigställs våren 2015.

Sanering av det befi ntliga vatt enledningsnätet i 
mån av möjlighet.

Sanering har utf örts med två arbetsgruppers styrka.  Väsentliga saneringar 
utgjordes av rören vid Industrigränd, Vintergatan, Järnvägsgatan och Grop-
gränd.  
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Utfallet för de ekonomiska målen 2014

Bokslut 2013 Budget 2014 Utf all 2014

INKOMSTER 1 531 1 805 1 553

UTGIFTER -1 379 -1 226 -1 294

NETTO 152 579 259

Förbrukningen/försäljningen har minskat. Kostnaderna är inte bundna till volymen. Beloppen inne-
håller inte avskrivningar. 

Ett märkbart nybyggnadsprojekt var byggandet av  en kringgående förbindelse från Nya Industri-
området till Fredsby. 

Avloppsvatten
Händelser 2014 som inverkat på omvärlden och verksamheten

Vattenaffärsverket beslutade under slutåret 2014 att ansluta sig till anskaffningsringen för tillgo-
dogörandet avreningsverksslam och bioavfall samtidigt med Östra Nylands Avfallsservice Ab, 
Rosk´n Roll OY/AB, Hangö vatten och avloppsverk, Hyvinge Vatten, Lojo vatten- och avloppsverk, 
Borgå Vatten och Raseborgs Vatten. Avsikten med anskaffningsringen är att den konkurrensutsät-
ter slambehandlingstjänsten å sina medlemmars vägnar. Södra Finlands regionförvaltningsverk 
gav 26.6.2014 beslut om granskning av tillståndförordnandet av miljölovet för Vårdö reningsverk.  
Över beslutet har dock anförts besvär varför behandlingen av ärendet har fl yttats till år 2015.

Utfallet för nyckelmålen 2014

NYCKELMÅL UTFALLET FÖR NYCKELMÅLEN 

Projektet med stomlinje i Pernå fortsätt er. Projektet fortsätt er och framskrider såsom det konstaterats beträff ande vat-
tenprojektet.

Sanering av det befi ntliga avloppsnätet i mån av 
möjlighet.

Man har fortsatt  saneringen  med styrkan av två maskingrupper i objekt 
som  konstaterats som saneringsobjekt för vatt en.  

Sanering av befi ntliga reningsverk i mån av möj-
lighet.

Reningsverken fungerar inom ramen för ti llståndsvillkoren.

Mängden läckande vatt en försöker man minska 
med ti llbudsstående medel.

I samband med sanering kommer blandad  avloppshanetring  bort  och av-
lopps- och fl ödvatt nen avleds separat.

Utfallet för de ekonomiska målen 2014

Bokslut 2013 Budget 2014 Utf all 2014

INKOMSTER 1 883 1 806 1 553

UTGIFTER -1 591 -1 515 -1 133

NETTO  292 291 420

Beloppen innehåller inte avskrivningar.
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Investeringsdelens utfall 2014, 1 000 euro

Projekt

Kost-
nadsbe-
räkning

Använd-
ning un-
der ti di-
gare år

Ur-
sprunglig 

budget 
BG 2014

Föränd-
ringar i 

budgeten  
2014

Budget 
eft er för-

ändringar 
2014

Utf all 
2014

Avvikelse 
2014

Pågående 
arbeten 

31.12

Använt av 
kostnads-

beräkn. 
31.12

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN        

VATTEN OCH AVLOPP

Projekt över 100 000 euro  

Sanering av gamla ledningar 200 200 200 460 -260 460

Stomlinjer Pernå–Lovisa 4 871 201 1 940 1 940 747 1 193 948

Vatt encistern 2 525 325 1 800 1 800 1 285 515 1 429 1 610

Spökbacka avlopp 197 197 -197 197

Reningsverk 69 69

E18 projekt 100 68 100 100 127 -27 195

Projekt under 100 000 euro

Tomtanslutningar, vatt en och 
avlopp

20 20 9 11 9

Industriområden  20 20 213 -193 213

Bostadsområden  120 120 11 109 11

Avloppspumpstati oner och 
reningsverk

 30 30 8 22 8 8

Regnvatt enavlopp  70 70 105 -35 105

VATTENAFFÄRSVERK INV. UTG. 7 893 662 4 300 4 300 3 162 1 138 1 437 3 824

VATTENAFFÄRSVERK INV.INK.  

VATTENAFFÄRSVERK NETTO 7 893 662 4 300 4 300 3 162 1 138 1 437 3 824

Pernå-projektet fortsätter. Stödpengarna till vattenservicen erhålls alltid först efter att ett projekt-
avsnitt färdigställts.
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Intern övervakning
Den interna kontrollen och riskhanteringen kommer att ingå i kommunallagen 1.1.2014. I dess 
paragraf 87, i punkterna c och d införs bestämmelser gällande direktion, direktör och verksam-
hetsberättelse. Direktivet för Lovisa stad trädde ikraft 1.12.2013. Med intern kontroll avses inter-
na förfarings- och verksamhetssätt med vilka man strävar efter att förvissa sig om verksamheten 
är laglig och resultatrik. Den interna kontrollen består i detta nu huvudsakligen av igenkänning 
och dokumentering av verksamhetens risker. Riskerna har betraktats på sektorerna för  ekonomi- 
och ekonomiförvaltning, dataförvaltning, avtalshantering och även i personaladministrationen och 
fastighetsförvaltningen. Stadsfullmäktige har år 2009 fastställt instruktion för affärsverket och di-
rektören (chefen för vattentjänster). Med varje anställd har arbetsavtal ingåtts. I de av direktionen 
beslutade avtalsfrågorna uppgörs ett skriftligt avtal med motparten. Avtal görs också i frågor där 
en privaträttslig fördel det i övrigt kräver. Normal verksamhet uppföljs vid veckovisa arbetsmöten. 
På detta sätt tryggar man även kontinuiteten i ärendena och överföringen av sakuppgifterna, t.ex. 
i fall att det sker personbyten. Även branschens skolningstillfällen beaktas.

Ansvars- och egendomsriskerna har skyddats inom ramen för stadens försäkringsavtal. Underjor-
diska ävensom andra anläggningar och anordningar saneras fortlöpande inom ramen för resur-
serna. Man har länge sökt lösning i behovet av vattencistern för tryggandet av fortlöpande vatten-
leverans. Den ekonomiska risken uppföljs genom fortlöpande granskning av taxor och kostnader. 
Verket har ett fastställt program för kontrollundersökningar och det har även en beredskapsplan. 
Anskaffningarna underlyder lagstiftningen för specialområden. Anskaffningsbeslut har inte förts till 
marknadsdomstolen och över dem har besvär inte anförts annars heller. 

I riskkartläggningen framträder det gamla rörnätets dåliga skick som en största risk samtidigt som 
Strandvägens rör/översvämningsrisken utgör ett specialobjekt.  Risken bör bedömas ur hela sta-
dens synvinkel. Lovisa gamla vattentorn måste ses som kritisk och funktionen av reningsverk kan 
bedömas vara måttlig.

Om planeringskostnaderna för vattentornet som år 2013 ledde till värdenedskrivning har man fört för-
handlling med planerarparten och framställt skadeståndsanspråk. Ett tillfredsställande svar på anspråket 
har inte fåtts.  Ärendet har ytterligare behandlats i vattenaffärsverkets direktion och där har man beslutat 
att använda affärsjuridisk sakkännarhjälp sporrad av Kommunförbundets ställningstagande.                                                                          
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Bokslutskalkyler
R E S U L T A T R Ä K N I N G externa och interna intäkter och kostnader

     01.01-31.12.2014  01.01-31.12.2013

Omsätt ning 3 449 352,01 3 414 042,37

Försäljningsintäkter från utomstående 3 254 919,46 3 204 155,66

Försäljningsintäkter från kommunen 185 888,91 201 510,86

Övriga intäkter från aff ärsverksamheten 8 543,64 8 375,85

Material och tjänster

Material, förnödenheter och varor

Inköp under räkenskapsperioden -865 303,43 -1 102 098,53

Köp av tjänster -751 019,62 -1 616 323,05 -886 956,22 -1 989 054,75

Personalkostnader

Löner och arvoden -642 354,05 -612 522,17

Lönebikostnader

Pensionskostnader -160 995,82 -159 859,94

Övriga lönebikostnader -36 918,99 -840 268,86 -33 448,66 -805 830,77

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan -859 822,51 -814 858,21

Nedskrivningar -859 822,51 -325 003,64 -1 139 861,85

Övriga kostnader för aff ärsverksamhet -141 050,78 -141 050,78 -105 972,92 -105 972,92

Rörelseöverskott -8 113,19 -626 677,92

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 680,09 744,78

Ränteintäkter interna 158,00

Övriga fi nansiella intäkter 17 866,98 15 555,00

Till kommunen betalda räntekostnader -9 180,00

Till övriga betalda räntekostnader -440,46

Ersätt ning för grundkapital

Övriga fi nansiella kostnader -8 906,15 178,46 -8 699,93 7 599,85

Överskott /underskott  före extraordinära poster -7 934,73 -619 078,07

Överskott /underskott  före överföring av reserver -7 934,73 -619 078,07

Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdiff erens 20 272,82 20 272,82

Räkenskapsperiodens överskott /underskott ) 12 338,09 -598 805,25

AFFÄRSVERKETS NYCKELTAL

Avkastning på placerat kapital, % -0,1 -4,4

Avkastning på kommunens placerade kapital, % -0,1 -4,1

Vinst, % -0,2 -18,1
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Aff ärsverket Lovisa vatt en

F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S  BG 2014 2014 2013

Kassafl ödet i verksamheten

Rörelseöverskott  (-underskott ) 61 422,00 -8 113,19 -626 677,92

Avskrivningar och nedskrivningar 808 500,00 859 822,51 1 139 861,85

Finansiella intäkter och kostnader -40 000,00 178,46 7 599,85

Korrekti vposter ti ll internt ti llförda medel

Investeringarnas kassafl öde

Investeringsutgift er -4 300 000,00 -3 161 899,32 -1 342 854,60

Finansieringsandelar för investeringar 130 000,00

Försäljningsinkomster av ti llgångar bland bestående akti va

Verksamhetens och investeringarnas kassafl öde -3 470 078,00 -2 310 011,54 -692 070,82

Finansieringens kassafl öde

Förändringar i utlåningen -3 520,00 -3 220,00

Förändringar i lånestocken

Ökning av långfristi ga lån från kommunen

Ökning av långfristi ga lån från övriga 4 000 000,00

Minskning av långfristi ga lån från kommunen

Minskning av långfristi ga lån från övriga -200 000,00

Förändringar av kortf risti ga lån från kommunen -34 729,15 446 481,03

Förändringar av kortf risti ga lån från övriga 2 000 000,00

Förändringar i eget kapital

Förändringar i grundkapital

Övrig förändring i likviditeten

Förändringar av omsätt ningsti llgångar

Förändringar av fordringar på kommunen 232 009,88

Förändringar av fordringar på övriga 76 878,57 -11 607,53

Förändringar av räntefria skulder ti ll kommunen 267 322,80 -74 095,58

Finansieringens kassafl öde 3 800 000,00 2 305 952,22 589 567,80

Förändring av likvida medel 329 922,00 -4 059,32 -102 503,02

Förändring av likvida medel

Penningmedel    31.12 173 229,77 177 289,09

Penningmedel   1.1 177 289,09 279 792,11

-4 059,32 -102 503,02

AFFÄRSVERKETS NYCKELTAL

Intern fi nansiering av investeringar, % -26,9 -42,9

Intern fi nansiering av kapitalutgift er, % 27,2 60,8

Låneskötselbidrag -3

Likviditet, kassadagar 11 35

Quick rati o 0,4 1,1

Current rati o 0,4 1,1
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B A L A N S R Ä K N I N G  3 1 . 1 2

 AKTIVA 2014 2013

BESTÅENDE AKTIVA

Materiella ti llgångar

Jord- och vatt enområden 37 349,52 37 349,52

Byggnader 2 233 590,57 2 382 563,61

Fasta konstrukti oner och anordningar 12 723 119,28 11 038 194,39

Maskiner och inventarier 19 157,53 32 737,48

Förskott sbetalningar och pågående arbeten 1 437 122,12 16 450 339,02 657 417,21 14 148 262,21

Placeringar

Övriga fordringar 87 900,00 87 900,00 84 380,00 84 380,00

RÖRLIGA AKTIVA

Fordringar

Kortf risti ga fordringar

Försäljningsfordringar 1 034 169,12 1 141 552,99

Övriga fordringar 30 505,30

Resultatregleringar 1 064 674,42 1 141 552,99

Kassa och bankti llgodohavanden 173 229,77 177 289,09

  AKTIVA  17 776 143,21 15 551 484,29

 PASSIVA  2013

EGET KAPITAL

Grundkapital 14 669 180,21 14 669 180,21

Överskott  (underskott ) från ti digare räken-
skapsperioder

-942 868,89 -344 063,64

Räkenskapsperiodens överskott  (underskott ) 12 338,09 13 738 649,41 -598 805,25 13 726 311,32

AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER

Avskrivningsdiff erens 600 648,98 600 648,98 620 921,80 620 921,80

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristi gt främmande kapital

Erhållna förskott 3 238,07 3 238,07 3 238,07 3 238,07

Kortf risti gt främmande kapital

Lån från kommuner 569 359,37 604 088,52

Lån från övriga kreditgivare  2 000 000,00

Leverantörsskulder 554 212,52 292 112,62

Övriga skulder 181 067,68 189 996,71

Resultatregleringar 128 967,18 3 433 606,75 114 815,25 1 201 013,10

  PASSIVA 17 776 143,21 15 551 484,29

AFFÄRSVERKETS NYCKELTAL

Solididtetsgrad, % 80,7 92,3

Relati v skuldsätt ningsgrad, % 99,5 35,2

Ackumulerat överskott  (underskott ), 1 000 euro -931 -943

Lånebestånd 31.12, 1 000 euro 2 569 604
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LOVISA STAD

AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT    

  Bokslut 2014 Elimineringar Resultaträkning

  Stadens    i stadens

  resultaträkn.del Aff ärsverk Staden Aff ärsverk bokslut

Verksamhetsinkomster      

 Försäljningsinkomster, externa 9 530 819 3 256 091 12 786 910

 Försäljningsinkomster, interna 94 764 185 889 -94 764 -185 889

 Avgift sinkomster 6 520 969 6 520 969

 Understöd och bidrag 2 988 973 3 486 2 992 460

 Understöd och bidrag, av staden

 Övriga verksamhetsinkomster 2 762 044 3 886 2 765 931

 Övriga verksamhetsinkomster, interna 43 736 -43 736

Verksamhetsutgift er

 Personalutgift er -48 866 764 -840 269 -49 707 033

 Köpta tjänster -46 167 242 -656 256 -46 823 498

 Köpta tjänster, interna -185 889 -94 764 185 889 94 764

 Material, förnödenheter och varor -5 762 477 -865 303 -6 627 780

Material, förnödenheter och varor, interna

 Understöd -6 199 532 -6 199 532

 Understöd ti ll aff ärsverk

 Övriga verksamhetsutgift er -1 255 111 -97 314 -1 352 426

 Övriga verksamhetsutgift er, interna -43 736 43 736

Verksamhetsbidrag -86 495 710 851 709 47 389 -47 389 -85 644 000

Skatt einkomster 63 077 689 63 077 689

Statsandelar 24 776 343 24 776 343

Finansieringsinkomster och -utgift er

 Ränteinkomster 28 391 680 29 071

Ränteintäkter, interna 9 180 158 -9 180 -158

 Övriga fi nansieringsinkomster 1 641 780 17 867 1 659 647

 Ränteutgift er -421 406 -440 -421 846

 Räntekostnader, interna -158 -9 180 158 9 180

 Övriga fi nansieringsutgift er -919 -8 906 -9 825

Årsbidrag 2 615 191 851 888 38 367 -38 367 3 467 079

Avskrivningar och nedskrivningar

 Avskrivningar enligt plan -2 904 168 -859 823 -3 763 990

Nedskrivningar

Extraordinära poster 6 762 700 6 762 700

Räkenskapsperiodens resultat 6 473 723 -7 935 38 367 -38 367 6 465 789
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AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ STADENS KASSAFLÖDE     

  Bokslut 2014 Elimineringar Finansierings-

  Stadens    analys i

  resultaträkn.del Aff ärsverk Staden Aff ärsverk stadens bokslut

Internt ti llförda medel     

 Årsbidrag 2 615 191 851 888 38 367 -38 367 3 467 079

Extraordinära poster 6 762 700 6 762 700

Korrekti vposter -7 078 600 -7 078 600

 Investeringarnas penningfl öde

 Investeringsutgift er -23 208 857 -3 161 899 -26 370 757

 Finansieringsandelar ti ll investeringsutgift er 388 638 388 638

 Överlåtelseinkomster från bestående akti va 14 102 252 14 102 252

Penningfl ödet för verksamhet och investeringar -6 418 676 -2 310 012 38 367 -38 367 -8 728 687

Finansieringens penningfl öde

Förändringar i utlåning

   Ökning av utlåningsfordringar -216 904 -3 520 11 729 -208 695

   Minskning av utlåningsfordringar 46 458 -46 458

Förändringar i lånebeståndet

    Ökning av långfristi ga lån 2 000 000 2 000 000

    Minskning av långfristi ga lån -3 100 940 -3 100 940

    Förändring av kortf risti ga lån 6 478 954 1 965 271 34 729 8 478 954

 Förändringar i eget kapital

 Övriga förändringar i likviditeten -1 577 681 344 201 -1 233 480

Inverkan på likviditeten -2 788 789 -4 059 3 638 -3 638 -2 792 849
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Noter till bokslutet
BOKSLUTSPRINCIPER
Uppgifternas jämförbarhet med föregående räkenskapsperiod
Semesterlöneperiodiseringen i bokslutet 2014 uppgår till inalles 128 967,18 euro.  
 
Finansiering och banktillgodohavanden
Ett externt och ett internt förbindelsekonto används för stadens och Vattenaffärsverkets in-
bördes penningtransaktioner.
PRINCIPER FÖR AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN
Beräknade avskrivningstider följer Lovisa stads avskrivningsplan inklusive avskrivnings-
procenter och avskrivningsmetoder:

Materiella ti llgångar

  Mark- och vatt enområden ej avskrivning

  Byggnader 

     Fabriks- och produkti onsbyggnader lineär avskrivning 20 år

  Fasta konstrukti oner och anordningar

     Övriga mark- och vatt enkonstrukti oner lineär avskrivning 15 år

     Vatt enledningsnät lineär avskrivning 30 år

     Avloppsledningsnät lineär avskrivning 30 år

     Övriga fasta konstrukti oner och anordningar lineär avskrivning 10 år

Maskiner och inventarier

     Övriga transportmedel lineär avskrivning 5 år

     Övriga rörliga maskiner lineär avskrivning 5 år

     Övriga maskiner och inventarier lineär avskrivning 3 år

Upphandling av bestående akti va immateriella och materiella ti llgångar som underskrider 10 000 euro bok-
förs som årskostnader (akti veringsgräns).

Genomsnitt liga avskrivningar och investeringar 2013–2017

Avskrivning enligt plan   4 857 180

Egen anskaff ningsutgift  för investeringar som är föremål för avskrivning 10 054 754

Avvikelse €      -5 197 574

Avvikelse % -51,7 %

Avvikelsen är betydande om den överskrider 10 %. I planeringsperioden fi nns stora vatt enprojekt vars av-
skrivningar inte ännu har påbörjats.
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MATERIELLA TILLGÅNGAR

  Materiella ti llgångar  
 
 

Mark-
områden

Byggnader
 

Fasta
konstrukti o-

ner

Maskiner
och inventa-

rier

Övriga
materiella 
ti llgångar

Pågående
arbeten

Sammanlagt
 

Anskaff ningsutgift  1.1 37 350 2 382 564 11 038 194 32 737 657 417 14 148 262

Ökningar 1 868 124 1 293 775 3 161 899

Finansieringsandelar

Minskningar

Överföringar 514 070 -514 070

Avskrivningar -148 973 -697 270 -13 580 -859 823

Nedskrivningar

Anskaff ningsutgift  
31.12

37 350 2 233 591 12 723 119 19 158 1 437 122 16 450 339

Uppskrivningar

Väsentliga  ti lläggsav-
skrivningar

Bokföringsvärde 31.12 37 350 2 233 591 12 723 119 19 158 1 437 122 16 450 339

AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER

Avskrivningsdiff erens     2014 2013

Avskrivningsdiff erens i anslutning ti ll investeringsreservering 1.1

Pernå; kommunalteknik 620 921,80 641 194,62

avskrivningsdiff erens på basis  av avskrivningar -20 272,82 -20 272,82

Avskrivningsdiff erens i anslutning ti ll investeringsreservering 31.12 600 648,98 620 921,80

VÄSENTLIGA POSTER SOM INGÅR I RESULTATREGLERINGARNA

       2014 2013

Kortf risti ga resultatregleringar

Periodisering av löner och personalbikostnader 128 967,18 114 815,25

Resultatregleringar sammanlagt 128 967,18 114 815,25

PERSONAL 31.12

       2014 2013

Ordinarie personal 12 12

Delti ds personal 1,4 2
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FÖRTEKCNING ÖVER VERIFIKATSLAG OCH -NUMROR,  ID-SERIER OCH -NUMROR 

Verifi katslag Verifi katnummer ID serie ID nummer

Anläggningsti llgångar 1000 1–137 100 450–586

Inköpsreskontras betalningar/vatt enaff ärsverk 107 1–241 17 2000–2240

Memorialverifi kat 003 1–468 3 3000–3471

Löner/vatt enaff ärsverk 307 1–24 37 200–223

Bankverifi kat 207 1–229 7 2500–2729

Inköpsfakturor vatt enaff ärsverk 407 1–2210 70 8000–9433

Inköpsfakturor vatt enaff ärsverk/skyddade 407 1 71 300–367

Clearing 711 1–9 72 40–48

Inköpsfakturor vatt enaff ärsverk/fi nvoice 007 1 700 4000–4870

Vatt enfakturering 870 1–685 87 2000–2684

Försäljningsreskontra respons/vatt enaff ärsverk 157 1–396 9 1500–1895

SPECIFIKATION AV EGET KAPITAL

Förändringar i eget kapital     2014 2013

Grundkapital  1.1 14 669 180,21 14 669 180,21

Ökning

Minskning

Grundkapital  31.12 14 669 180,21 14 669 180,21

Överskott /underskott  från ti digare räkenskapsperioder 1.1 -344 063,64 -252 216,31

Överföringar -598 805,25 -91 847,33

Överskott /underskott  från ti digare räkenskapsperioder 31.12 -942 868,89 -344 063,64

Räkenskapsperiodens överskott /underskott 12 338,09 -598 805,25

Eget kapital sammanlagt 13 738 649,41 13 726 311,32
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Förteckning över bokföringsböcker och verifi katslag

ID-serier och dess verifi katslag 2014

ID Nummer Verifi katslag Nummer

1 20000–22845 Memorialverifi kat 002 1 - 2837

10 40000–55738 Inköpsfakturor/allmän- och koncernförvaltning 401 1 - 4754

100 60000–70533 Finnvoice (e-faktura) 401–466

11 3000–3600 Inköpsfakturor, skyddade, allmän- och koncernförvaltning 401

110 2000–2550 Annläggningsti llgångar 1000 1 - 545

150 110–132 Sonet/medicin- och centrallager 005 1 - 23

3 700–807 Löner 300 1 - 105

30 16000 Inköpsfakturor/soc- hälso 403 1 - 7106

31 40000–43678 Inköpsfakturor/skyddade, soc - hälso 431 1 - 2852

4 50000–54955 Bankverifi kat 201 1 - 4954

40 30000 Inköpsfakturor/bildningscentralen 404 1 - 6354

41 400 Inköpsfakturor/skyddade, bildningscentralen 404

5 3000–3251 Utkomstskydd 501 1 - 252

50 500–557 Stadens interna 50 1 - 12

60 Inköpsfakturor/tekniska centralen 406 1 - 7183

61 400 Inköpsfakturor/skyddade, tekniska centralen 406

7 2000–2249 Inköpsreskontra/betalningar 101 1 - 250

8 8000–8690 Försäljningsreskontra/kvitt eringar 151 1 - 690

80 1200–1359 Allmän fakturering 800 1 - 160

81 400–464 Insti tut  1 MI 810 1 - 67

82 400–473 Insti tut 1 Vako 820 1 - 74

83 600–661 Hamnen 830 1 - 62

84 300–315 Dagvård 840 1 - 16

86 3000–3516 Tekniska centralen 860 1 - 517

87 2000–2203 Allmän fakturering/bildningscentralen 801 1 - 202

88 200–216 LPA 880 1 - 16

90 1500–1775 HVC fakturering 900 1 - 275

91 800–899 Vårddagsfakturering 901 1 - 100

92 400–419 Arbetsplatshälsovård 902 1 - 21

93 900–1000 Hemvård 903 1 - 101

94 300–326 Kommunfakturering/soc - hälso 904 1 - 27

95 1700–1948 Tandvård 905 1 - 252

96 1000–1140 Allmän fakturering/soc - hälso 906 1 - 141
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