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Stadsdirektörens förord
Budgeten för 2016 och ekonomiplanen för 2017–2018 har upprättats i gott samarbete med centralerna.  Till kommuner-
nas verksamhetsfält hänför sig dock otaliga utmaningar och reformbehov, vilka under de kommande åren djupt kom-
mer att inverka på kommunernas verksamhet och roll. Om det reformprojekt som statsmakten planerat kring social- och 
hälsovården genomförs, innebär det att ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna fråntas kommunerna och därmed 
minskar kommunernas utgifter i genomsnitt med 50 %. Syftet är att genomföra reformen från och med ingången av 
2019. Såvida projektet genomförs kvarstår det för kommunerna att upprätthålla regionens och den egna kommunens 
livskraft, vilket på ett betydande sätt kommer att avspeglas på kommunernas budgeter i fortsättningen. Detta innebär 
också i praktiken att kommunernas främsta uppgift inte är att producera och ordna tjänster, utan de facto att agera i en 
nätverksbaserad verksamhetsmiljö, där var och en aktör har sitt eget uppgiftsfält. Den gemensamma nämnaren är dock 
att upprätthålla livskraften inom den egna regionen. 

Verksamhetsutgifterna i budgeten för 2016 ökar med 1,9 % jämfört med budgeten för 2015. Prognosen är att skattein-
täkterna ökar endast med cirka 1,2 % från budgeten för 2015. Däremot ökar statsandelarna enligt prognosen med 2 mil-
joner euro jämfört med budgeten för 2015. Räkenskapsperiodens resultat förutses dock visa ett underskott på cirka 1,3 
miljoner euro. Trots detta underskott kommer resultaträkningen att visa ett kumulativt överskott på cirka 13,3 miljoner 
euro.  Skuldbeloppet per invånare kommer dock inte i större mån att ändras jämfört med budgeten för 2015. Vi uppskat-
tar att skuldbeloppet 2016 är 2 786 euro per invånare, vilket trots allt fortfarande ligger under medeltalet i landet. Det 
är också i fortsättningen synnerligen viktigt att hålla skuldsättningsgraden på måttlig nivå. Med tanke på ekonomin och 
soliditeten är det också viktigt att fortsätta effektiveringsprogrammet även 2016. I praktiken innebär detta att centralerna 
under 2016 ska finna åtgärder som minskar driftsutgifterna med cirka en miljon euro. 

Enligt prognosen kommer kostnaderna för skötseln av sysselsättning att 2016 stiga med cirka 0,5 miljoner euro. Av den 
orsaken bör vi ägna större uppmärksamhet åt åtgärder med vilka man kan inverka på skötseln av arbetslöshet. 

I budgeten för 2016 och i ekonomiplanen för 2017–2018 har vi i investeringarna lagt huvudvikten vid att utveckla äldre-
omsorgen. I budgeterna för 2014 och 2015 låg huvudvikten vid skolinvesteringarna. Det mest betydande investerings-
projektet är att utveckla serviceboendet med därtill anknytande nybyggande. För detta har vi för 2016 reserverat en mil-
jon euro och för 2017 rentav 4,7 miljoner euro. Av äldreomsorgens projekt har vi redan detta år inlett investeringsprojek-
tet för grundlig renovering av Taasiagården. Denna betydande investering är av storleksklass 1,0 miljon euro. 
 
För att främja näringslivet reserverar vi 0,8 miljoner euro för att utveckla trålhamnen. Vi beräknar att NTM-centralen fi-
nansierar projektet till 90 %. För att främja bostadsproduktionen reserverar vi 0,27 miljoner euro för att höja aktiekapi-
talet i de bostadsbolag som staden äger. Vattenaffärsverkets investeringar för 2016 är stora, inalles 5,14 miljoner euro. 
Det största projektet är att bygga en stomledning mellan Pernå och Lovisa för sammanlagt 3,5 miljoner euro, varav an-
delen för 2016 uppgår till 2,5 miljoner euro. För att sanera avloppsreningsverket i Vårdö reserverar vi 1,5 miljoner euro. 
Efter att dessa stora projekt färdigställts finns det under de närmaste åren för vattenaffärsverkets del inga förestående 
investeringsbehov som avviker från det normala. 

För att förbättra och effektivera servicen tar staden 2016 i bruk en så kallad Front office-funktion d.v.s. ett gemensamt 
kundservicekontor som kommer att ha sin verksamhet i den nuvarande bildningscentralens lokaler. Staden fortsätter 
också i nätverksprojektet USO3 (nya generationens organisation) som Kommunförbundet koordinerar. I projektet sätter 
man sig in i kommunvisa centrala utvecklingsobjekt såsom till exempel i kommunstrategin och anpassningsåtgärderna. 

Under kommande år fortsätter och intensifierar vi också det goda och vedertagna samarbetet med aktörer som främjar 
utvecklandet av staden. Goda exempel på detta är ett flertal tredje sektorns aktörer, såsom företagarföreningar och ota-
liga andra aktörer, vilka i samråd med staden försöker finna metoder för att utveckla staden och främja livskraften. Li-
kaså har Lovisa genom filmen om Ada och Glada väckt ett positivt nationellt intresse. För 2016 kan också skönjas små 
positiva signaler om filmproduktion i Lovisa. Det är allt skäl att också under kommande år stöda och förstärka denna 
utveckling. 

Trots alla utmaningar kan budgeten för 2016 anses ha en positiv inställning till utveckling. Vi satsar på verksamhetsmil-
jön och skär inte ner på viktig basservice för invånarna. 

Olavi Kaleva
stadsdirektör
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Utgångspunkter för planeringen  
Budgetförslaget för 2016 baserar sig fortsättningsvis på den strategi för staden som stadsfullmäk-
tige i Lovisa stad godkände 13.6.2012. Den godkända strategin sträcker sig till 2020. Berednings-
arbetet för budgeten 2016 inleddes med stadsfullmäktiges aftonskola 22.4.2015. Aftonskolans 
syfte var att beakta stadsfullmäktiges riktlinjer vid beredning av kommande budget. 

Inom hela kommunsektorn, såsom även inom Lovisa stads verksamhetsområde, håller det på att 
ske betydande förändringar både vad gäller att ordna tjänster som att resurserna är tillräckliga. 
Sålunda är det nödvändigt att uppdatera och omvärdera funktionaliteten för Lovisa stads gällande 
strategi. Uppdateringen av strategin sker under hösten 2015 och våren 2016.

Lovisa – liten stad, stora upplevelser
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-
mesterfirarnas livskvalitet. Lovisa gör det möjligt att ett mångsidigt närings- och kulturliv utvecklas 
även med hjälp av goda telekommunikations- och trafikförbindelser.

Lovisa stad arbetar enligt principerna öppenhet, rättvisa, tolerans och jämlikhet. Principerna för 
all verksamhet är god service, att göra tillsammans, ansvarsfullhet, initiativförmåga, tvåspråkighet 
och sakkunnighet.

Tyngdpunkterna i verksamheten 
1. Kunden och kommuninvånaren: 
Välfungerande tjänster, delaktighet och välfärd.
•  Kundinriktad service ges i rätt tid och på rätt plats.
•  Möjligheterna att växelverka, delta och påverka förbättras och kommunikationen med kommun-
   invånarna effektiveras.

2. Attraktivitet och konkurrenskraft: 
Att öka stadens dragningskraft och utnyttja stadens läge.
•  Lovisa är en attraktiv kust- och landsbygdsstad med många möjligheter till högklassigt boende  
   och rekreation.
•  Lovisa ökar antalet arbetsplatser, invånare och turister genom att utnyttja sitt läge vid utveck-
   lingskorridoren E18.

3. Personal och ledarskap: 
Välfungerande samarbets- och ledningssystem samt en kunnig och motiverad personal som mår bra.
•  Lovisa har ett samarbets- och ledningssystem som grundar sig på förtroende, öppenhet och respekt.
•  Lovisa har en kunnig och motiverad personal som mår bra.

4. Ekonomi:
En sund och kostnadseffektiv kommunekonomi.
•  Lovisa har en förutsägbar balanserad kommunekonomi.
•  Produktiviteten, tillvägagångssätten och kostnadseffektiviteten inom stadens verksamhet förbättras.
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Omvärld och budgetutsikter 

Allmänt ekonomiskt läge
Den offentliga ekonomin har gått med ett tydligt underskott redan i sex års tid på grund av det 
utdragna svaga konjunkturläget och långvariga strukturella problem. Den offentliga skulden har 
också ökat i snabb takt. Tillväxten kommer att förbli svag under hela planeperioden. Underskot-
tet inom offentliga sammanslutningar i Finland översked ifjol referensvärdet på 3 procent. Refe-
rensvärdet kommer troligen att överskridas även i år men underskottet kommer att minska tack 
vare anpassningsåtgärder och en spirande tillväxt som väntas 2016. Skatteintäkterna beräknas 
öka långsamt på grund av den svaga tillväxten.

Den nya regeringen fattade för första gången i Finlands historia beslut om balanseringsmål för 
hela den offentliga sektorn. Målen ska styra beslutfattandet inom hela den offentliga sektorn – mot 
balans. Målen kommer att gälla såväl staten, kommunerna som socialskyddsfonderna. Detta be-
tyder att nya lagförslag inte får fabriceras om det medför ytterligare kostnader för kommunerna.

Kommunalekonomins bokslut för 2014 var positivare, i och med att kommunernas förpliktelse att 
bolagisera funktioner inom de konkurrerande marknaderna inverkade på boksluten. Så också i 
Lovisa då Lovisa hamns bolagisering gav ett överskott i resultatet på 6,7 miljoner euro.

Reformen som staten gjort gällande ökningen av kommunernas ansvar av långtidsarbetslösa har 
gett kommunerna en betydande kostnadsökning. Arbetslösheten ser ej ut att minska så kommu-
nernas kostnadsökning kommer att fortsätta stiga.

Överföringen av grundutkomststödet till FPA från 2017 kommer att minska på inkomst- och utgifts-
ökningen, samt kommunernas andel av basservicens statsandel. Reformen borde kunna minska 
på kommunernas förvaltningskostnader. Nettomässigt försvagar ändå reformen kommunernas 
ekonomi.

Beredningen kring social- och hälsovårdsreformen kommer att historiskt sett vara en av de mest 
betydande ändringarna. Det verkar dock som att grundtrygghetscentralens personal i sin helhet 
flyttas från stadens organisation. Stöd- och förvaltningstjänsterna för grundtryggheten har uppgått 
till ca 37 %. Denna del av de stöd- och förvaltningstjänster som staden producerar kommer i fort-
sättningen att utgöra objekt för granskning. I vilken form fastighetsmassan överförs, kommer ock-
så att bli en stor fråga. Kommunens verksamhet från 2019 framåt kommer att vara en helt annan 
än den vi har varit vana vid. Tryggandet av ekonomins stabilitet förutsätter betydande förstärkning-
ar av kommunalekonomin samt en kontrollerad skuldbörda. 

Finlands totalproduktion ökar med 0,2 procent 2015 och med 1 procent 2016.  Köpkraften i Fin-
land ökar långsamt. Den privata konsumtionen ökar endast 0,7 procent 2015 och 0,4 procent 
2016. Finlands konsumentpriser sjunker med 0,1 procent detta år i och med att priset på olja sjun-
ker. Nästa år höjs inflationen till 0,7 procent. Arbetslöshetsgraden höjs till 9,6 procent 2015 och 
2016 sjunker den endast till 9,5 procent. Den offentliga ekonomin balanseras långsamt oaktat an-
passningsåtgärderna. (Källa: ETLA)
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Stadens invånare 
I slutet av augusti 2015 var invånarantalet i Lovisa stad 15 386 personer. Jämfört med 31.12.2014 
minskade invånarantalet i augusti 2015 med 71 personer (2014, 39 personer).

Personer som deltar i arbetslivet utgör den största gruppen av invånare i Lovisa stad, totalt 54 %.  
Det är värt att beakta att andelen personer i arbetsför ålder verkar minska med en årstakt på ca 1 
%. Andelen över 65-åringar ökar från 26 % idag till 29 % år 2020.

 

 

Lovisa stads strategiska mål för invånarantalet är fortsättningsvis att man 2020 uppnått 17 000 in-
vånare. Detta är 1 430 invånare fler än statistikcentralens prognos. Invånarantalet kommer att re-
videras i och med uppdateringen av strategin. 

31.12.2013 31.12.2014 UTF 8/2015
PROG 2015 

(stat. -
centr.)

PROG 2016 
(stat. -
centr.)

PROG 2017 
(stat. -
centr.)

PROG 2018 
(stat.-
centr.)

PROG 2020 
(stat.-
centr.)

LOVISA 
MÅL        
2020 

INVÅNARE 15497 15457 15386 15513 15518 15523 15534 15570 1700 0
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BEFOLKNINGENS UTVECKLING

 
 

7 %

13 %

54 %

26 %

Befolkning enl. åldersgrupper  2015
0-6 år 7-19 år 20-64 år över 65 år

7 %

13 %

51 %

29 %

Åldersstrukturprognos 2020
0-6 år 7-19 år 20-64 år över 65 år
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Arbetsplatser och sysselsättning 
I augusti 2015 fanns det 949 arbetslösa i Lovisa stad. Arbetslöshetsgraden var 13,1 %. Motsva-
rande siffra för augusti 2014 var 790 och 10,9 %. Antalet lediga arbetsplatser var 40 och året inn-
an 30. 
 
Antalet arbetsplatser uppgick 2012 till 5 752. Arbetsplatssufficiensen i Lovisa var då 87,6 %. 
Efter stängningen av Strömfors Electric har dock industriarbetsplatserna minskat med 207.  Av 
den i Lovisa bosatta arbetande arbetskraften pendlar 1 940 personer till sina arbetsplatser på an-
dra orter. Från övriga orter kommer det i sin tur ca 1 500 personer till Lovisa för att arbeta, varav 
majoriteten kommer från Borgå (315) Kotka (264), Lappträsk (176), Kouvola (123), och Helsing-
fors (95).

Ekonomiska utsikter för Lovisa stad 

Resultatprognos 2015
Delårsrapporten januari–augusti 2015 för Lovisa stad prognostiserar ett underskott på cirka 1,5 
miljoner euro. Budgeten var uppbyggd med ett underskott på 1,8 miljoner euro.

De mest betydande faktorer som inverkar på resultatprognosen för 2015 är grundtrygghetens verk-
samhetsutgifter som överskrider budgeten med en miljon euro. Sysselsättningstjänsterna överskrids 
också med cirka 400 000 euro. Budgeterade försäljningsvinster kommer ej heller att för- verkligas 
till fullo. Både skatteinkomsterna och statsandelarna ökar från det budgeterade med 3 %. Dessutom 
medför upplösandet av Stiftelsen för Lovisa idrottshall en nedskrivning på ca 150 000 euro.
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Utfallet och resultatprognosen 2015 för Lovisa stad

Budget
 2015

(10000, 
11000)

Utfall 
1-8/2015

BS
 2014

Utfall 
1-8/2014

Prognos 
1-12/2015

Prognos/
Budg %

Prognos/
Budg

Verksamhetens intäkter totalt 41 440 903 24 798 665,57 37 325 409 23 445 786 40 684 566 98 % -756 337 

Försäljningsintäkter 22 696 439 12 936 388,06 16 172 254 10 308 654 21 842 232 96 % -854 207 

Avgiftsintäkter 6 326 233 3 699 409,74 6 520 969 3 964 678 6 293 633 99 % -32 600 

Understöd och bidrag 1 536 600 1 256 258,46 2 992 460 2 362 536 1 649 000 107 % 112 400 

Övriga verksamhetsintäkter 10 881 631 6 906 609,31 11 639 726 6 809 918 10 899 701 100 % 18 070 

 Verksamhetens kostnader totalt -128 127 002 -86 086 888,03 -122 969 390 -80 679 350 -129 394 415 101 % -1 267 412 

Personalkostnader -50 097 235 -34 453 048,91 -49 707 008 -33 909 600 -50 777 575 101 % -680 339 

Köp av tjänster -57 510 712 -38 671 623,22 -53 259 151 -33 950 426 -57 985 158 101 % -474 446 

Material, förnödenheter och varor -7 104 614 -4 153 133,86 -6 711 123 -4 186 954 -7 083 414 100 % 21 200 

Understöd -6 368 840 -4 330 144,27 -6 199 532 -4 140 064 -6 577 350 103 % -208 510 

Övriga verksamhetskostnader -7 045 601 -4 478 937,77 -7 092 575 -4 492 306 -6 970 918 99 % 74 683 

VERKSAMHETSBIDRAG -86 686 099 -61 288 222,46 -85 643 980 -57 233 565 -88 709 849 102 % -2 023 749 

SKATTEINKOMSTER 63 150 000 42 778 989,34 63 077 689 42 075 943 65 000 000 103 % 1 850 000 

STATSANDELAR 24 000 000 16 501 988,00 24 776 342 16 534 139 24 752 982 103 % 752 982 

FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
-KOSTNADER

901 000 1 358 571,33 1 257 046 1 358 306 1 230 000 137 % 329 000 

ÅRSBIDRAG 1 364 901 -648 673,79 3 467 097 2 734 822 2 273 133 167 % 908 233 

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIV-
NINGAR

-3 749 500 -2 697 248,04 -3 763 990 -2 611 078 -4 000 000 107 % -250 500 

Avskrivningar och nedskrivningar -3 749 500 -2 697 248,04 -3 763 990 -2 611 078 -4 000 000 107 % -250 500 

Extraordinära poster 0 6 762 700 0 -150 000 -150 000 

Extraordinära intäkter 0 6 762 700 0 -150 000 -150 000 

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -2 384 599 -3 345 921,83 6 465 807 123 744 -1 876 867 79 % 507 733 

FÖRÄNDRINGAR AV RESERVER 
OCH FONDER

527 000 197 649 0 323 000 61 % -204 000 

Förändring av avskrivnings-
differensen

197 000 197 649 0 197 000 100 % 0 

Förändring av fonder 330 000 126 000 38 % -204 000 

RÄKENSKAPSPERIODENS 
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

-1 857 599 -3 345 921,83 6 663 455 123 744 -1 553 867 84 % 303 733 
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Utgångspunkter för budgetår 2016 och ekonomiplan 2017–2018
Stadsstyrelsen upprättade våren 2015 en budgetram som innefattade en kostnadsökning på 1,9 
miljoner euro (1,8 %) och samtidigt fastslog man ett sparkrav från balanseringsprogrammet på en 
miljon euro (0,9 %) för budgetåret 2016. 

Besluten i de statsekonomiska ramförhandlingarna, fastigheternas stora reparationsskuld och nya 
investeringsbehov samt stadens ålderstruktur, som rör sig mot den äldre delen av spektrumet, ut-
gör en svår ekvation. Det är nödvändigt att utveckla verksamhetssätt som ökar produktiviteten och 
tyglar kostnaderna för att även i fortsättningen säkerställa högklassiga tjänster. Tillräckliga bespa-
ringar kommer i framtiden inte att uppnås utan strukturella förändringar.

Skatteinkomster och statsandelar 

Inkomstskattesats 
Den största förändringen som regeringen gjort i kommunalbeskattningen beror på det ökade ar-
betsinkomstavdraget, men också övriga skattelättnader har gjort. För Lovisas del ger avdraget c. 
900 000 euro mindre skatteinkomster och detta betyder som helhet att kommunalskatten minskar 
med 0,9 % från detta årets uppskattade beskattning. Utvecklingen av inkomster som omfattas av 
förskottsinnehållning minskade i Lovisa stad även 2012 och 2013, men 2014 var lite bättre än lan-
dets medeltal. 

Stadsfullmäktige beslutar varje år om inkomstskattesatsen, som sedan 2011 har varit 19,75 % i 
Lovisa stad. Budgetförslaget och ekonomiplanen har upprättats utifrån att inkomstskattesatserna 
bibehålls 2016 på nuvarande nivå. För 2017 har en höjning på 0,5 % beräknats till grund för pla-
neringen.

Andelen av samfundsskatteintäkterna  
Aktiebolag och andra sammanslutningar betalar inkomstskatt i form av samfundsskatt. Samfunds-
skatten beräknas på differensen mellan var och en sammanslutnings beskattningsbara inkomster 
och avdragbara utgifter. Affärsverk, offentliga sammanslutningar och allmännyttiga föreningar och 
institutioner betalar samfundsskatt endast på näringsinkomster.

Samfundsskattens förhöjda utdelningsandel som varit tillfällig tar slut 2015 och detta betyder för 
kommunerna en minskning på 260 miljoner euro. Kommungruppens andel för 2016 förslås bli 
30,92 % (2015, 36,26 %).

Inkomsterna från samfundsskatten är en viktig finansieringspost i Lovisa stads budget. Eftersom 
inkomsterna från samfundsskatten beror på företagens resultat, är det svårt att beräkna summan 
på förhand.

Fastighetsskattesats 
I enlighet med arbetsgruppens förslag har man i regeringens budgetmangling överenskommit om 
att fastighetsskattesystemet utvecklas genom att årligen höja de värden som ligger som grund för 
beskattningen, så att de ligger närmare deras reella värden. Vid bestämningen och uppdateringen 
av värdena ökar i synnerhet ansvaret som anknyter till kommuninvånarnas anmälningsskyldighet.

Budgetförslaget har upprättats utifrån det att den allmänna fastighetsskattesatsen (1,00 %) och 
fastighetsskattesatsen för stadigvarande bostäder (0,50 %) hålls på 2013 års nivå.  Fastighets-
skatten för andra än stadigvarande bostäder höjs från 1,0 % till 1,2 % och fastighetsskatten för 
kraftverk höjs från 2,85 % till 3,1 %. Förhöjning av fastighetsskatteprocenterna enligt ovan betyder 
en skatteinkomstförhöjning på 380 000 euro.
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Tabellen nedan visar de gällande fastighetsskattesatserna i Lovisa stad och förslaget till fastighets-
skattesatser 2016 och de övre och undre gränserna för fastighetsskatt enligt fastighetsskattelagen.

FASTIGHETS-
SKATTESATSER 

2015 
beskattnings-

värde

2016 
uppskattning

VARIATIONS-
BREDD

2013 2016 FASTIGHETS-
SKATTEINTÄKTER 

2016
Allmän fastighetsskatt 232 789 230 234 909 000 0,80–1,55 % 1,00 % 1,00 % 2 349 090
Fastighetsskatt för 
stadigvarande bostad 298 922 844 299 214 000 0,37–0,8 % 0,50 % 0,50 % 1 496 070

Fastighetsskatt för andra 
än stadigvarande bostäder 51 105 252 51 083 000 *) 1,00 % 1,20 % 612 996

Fastighetsskatt för 
kraftverk 111 045 150 111 045 000 0,60–3,1 % 2,85 % 3,10 % 3 442 395

Allmännyttiga samfund 3 730 037 3 730 000 0,00–1,35 % 0,00 % 0,00 %
Obebyggda byggplatser 1 068 759 1 074 000 1,00–4,00% 3,00 % 3,00 % 32 220
TOTALT: 698 661 272 701 055 000 7 932 771

*) Denna skatteprocentsats kan bestämmas så, att den är högst 1,0 procentenheter högre än skatteprocentsatsen för byggnader 
som används huvudsakligen för stadigvarande boende. 

Skatteinkomster totalt 
Budgeten för 2016 utgår från att staden får sammanlagt 63,9 miljoner euro (2015, 63,1 miljoner) 
i skatteinkomster, men enligt prognosen per 08/15 blir skatteintäkterna cirka 65 miljoner euro. I 
budgeten för 2016 minskar skatteinkomsterna med ca 1,1 miljoner euro jämfört med prognosen 
för 2015.

TP/BS 2013 TP/BS 2014 TA/BG 2015 Ennuste/Progn. 
2015 TA/BG 2016 TS/EP 2017 TS/EP 2018

Kiinteistövero- 7 042 7 304 7 450 7 400 7 900 7 900 7 900
Yhteisövero- 9 718 8 150 7 600 8 600 7 400 7 500 7 900
Kunnallisvero- 48 662 47 623 48 100 49 000 48 600 50 000 51 800
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Statsandelar 
Stadens statsandelsfinansiering består administrativt av två delar: stadsandelen för basservicen 
(förvaltad av finansministeriet) och statsandelsfinansieringen av undervisnings- och kulturväsen-
det. Statsandelssystemet för basservice förnyades 1.1.2015. De centrala grundprinciperna och 
strukturerna bevaras. Undervisnings- och kulturministeriets finansieringsandel hålls oförändrad. 
Statsandelsreformen innefattar en övergångsperiod på fem år och under denna period utjämnas 
ändringarna i statsandelarna. Utjämningsposten för 2015 uppgick för Lovisa stads del till en miljon 
euro. 2016 borde summan bli mycket mindre, cirka 300 000 euro.

Staten ökar kommunernas självfinansieringsandelar genom att skära ner de statsandelar som 
kommunerna får. Inalles uppgår inverkan av nedskärningsbesluten i ramförhandlingarna för stats-
ekonomin 2012–2017 till 277 euro per invånare. För Lovisa stad innebär detta en statsandelsför-
lust på ca 4,3 miljoner euro.

I de preliminära beräkningarna uppgår statsandelen för kommunernas basservice 2016 till 25,52 
% (25,42 %) då den 2013 uppgick till 30,96 %. Undervisningens statsandel beräknas uppgå till 
28,91%. Kommunens andel för självfinansiering är 3 652 euro/invånare (3 522,51 euro/invånare) 
och för undervisningen 298 euro/invånare. Sålunda har kommunernas andel för självfinansiering 
inom basservice på ett år ökat med 4 % per invånare. I regeringsprogrammet har man också fat-
tat beslut om att indexjusteringarna ej förverkligas under 2016.

Enligt Kommunförbundets förhandsuppgifter kommer Lovisa stad att få ca 26 miljoner euro i stat-
sandelar 2016, vilket är ca 1,2 miljoner euro mera än vad man kommer att få under innevarande 
år (24,8 miljoner euro i budgetprognosen för 2015). Ökningen beror delvis på kompensering av 
arbetsinkomstavdraget som minskat kommunens beskattningsinkomster.
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Upplåning och finansieringsbehov 
I bokslutet 2014 var stadens lånestock inklusive affärsverket 25,6 miljoner euro, det vill säga 1 654 
euro per Lovisabo.  Vid utgången av 2016 beräknas lånestocken öka till ca 43,2 miljoner euro.

Investeringsbehovet för Lovisa stad är tämligen omfattande i jämförelse med stadens interna fi-
nansiering. Enligt nuvarande investeringsplan för 2016–2021 växer lånestocken för kraftigt och 
redan i den egentliga ekonomiplanen överskrider lånen per invånare 3 856 euro. År 2014 var lan-
dets medeltal enligt förhandsbesked 2 694 euro per invånare. Enligt nya kommunallagen kommer 
nyckeltalet i fortsättning att mätas på koncernnivå.
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Sammandrag av budgeten 
211AA Lovisa stad (exkl. Affärsverket Lovisa Vatten)

BOKSLUT
 2014

BUDGET 
2015

inkl. ändringar

BUDGET
 2016

EKONOMI-
PLAN 
2017

EKONOMI-
PLAN
 2018

VERKSAMHETENS INTÄKTER 33 876 057 37 695 773 42 096 319 41 673 310 42 090 043
varav interna 12 073 252 18 614 716 22 487 573 22 712 449 22 939 573
Försäljningsintäkter 12 744 727 18 951 309 20 932 487 21 091 780 21 302 698
Avgiftsintäkter 6 520 969 6 326 233 6 535 297 6 606 710 6 672 777
Understöd och bidrag 2 988 973 1 536 600 1 693 604 1 710 540 1 727 645
Övriga verksamhetsintäkter 11 621 388 10 881 631 12 934 931 12 264 280 12 386 923
VERKSAMHETENS KOSTNADER 120 371 748 125 418 162 131 331 898 131 505 314 133 346 388
varav interna 12 120 640 18 643 854 22 536 012 22 851 516 23 171 437
Personalkostnader 48 866 746 49 317 587 49 879 527 50 322 609 51 027 126
Köp av tjänster 52 508 131 56 778 155 61 128 878 60 574 682 61 422 728
Material, förnödenheter och varor 5 845 817 6 064 014 6 085 083 6 170 275 6 256 658
Understöd 6 199 532 6 368 840 6 992 360 7 090 253 7 189 517
Övriga verksamhetskostnader 6 951 523 6 889 566 7 246 050 7 347 495 7 450 360
VERKSAMHETSBIDRAG -86 495 691 -87 722 389 -89 235 579 -89 832 004 -91 256 345
varav interna -47 389 -29 138 -48 439 -139 067 -231 864
VERKSAMHETSBIDRAG, EXTERN -86 448 302 -87 693 251 -89 187 140 -89 692 936 -91 024 481
SKATTEINTÄKTER 63 077 689 63 150 000 63 900 000 65 400 000 67 600 000
STATSANDELAR 24 776 342 24 000 000 26 000 000 26 164 000 26 566 000
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 1 256 869 951 000 1 121 300 823 000 678 000
Ränteintäkter 37 571 12 000 11 800 50 000 50 000
Övriga finansiella intäkter 1 641 780 1 635 000 1 610 000 1 560 000 1 560 000
Räntekostnader 421 564 687 000 500 500 757 000 902 000
Övriga finansiella kostnader 919 9 000 30 000 30 000
ÅRSBIDRAG 2 615 209 378 611 1 797 721 2 694 064 3 819 519
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 2 904 168 2 747 000 3 346 281 3 300 000 3 300 000
Avskrivningar enligt plan 2 904 168 2 747 000 3 346 281 3 300 000 3 300 000
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 6 762 700

Extraordinära intäkter 6 762 700
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 6 473 742 -2 368 389 -1 560 560 -605 936 519 519
FÖRÄNDRINGAR AV RESERVER OCH FONDER 177 376 507 000 177 000 170 000 170 000
Förändring av avskrivningsdifferens 177 376 177 000 177 000 170 000 170 000
Förändring av fonder 330 000
RÄKENSKAPSPERIODENS 
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 6 651 117 -1 861 389 -1 383 560 -435 936 689 519
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Balanseringsprogram för 2014–2017
Balanseringsprogrammet togs i bruk under budgetarbetet för 2014. Enligt programmet uppnås 
besparningar på 5–7 miljoner under tre år. Effekterna syntes redan i bokslutet 2013 och så ock-
så i bokslutet 2014. Prognosen för 2015 visar däremot av olika orsaker en överskridning av verk-
samhetskostnaderna på 1 miljon euro. Ramen för 2016 byggdes upp med ett sparmål på 1 miljon 
och en förlängning av programmet till 2017 med en miljon. Genomförandet av programmet blir allt 
svårare om inte beslut om servicenät fattas. Balanseringen försvåras också av att statsandelarna 
skärs ned årligen i betydande grad samt att stadens skatteinkomsterutveckling är låg. Kalkylerade 
försäljningsvinster av fastigheter och tomter har ej heller uppnåtts enligt planerna.

Genomförandet av balanseringsprogrammet borde förbättra årsbidraget samt minska det upp-
skattade underskottet och lånestocken. En bestående minskning av verksamhetsutgifterna för-
bättrar automatiskt årsbidraget för följande år.

Även det tunga investeringsprogrammet ökar trycket på ekonomin och tär på de kostnadsbespa-
ringar som uppnåtts genom balanseringsåtgärderna.
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ÅTGÄRDER
Finansie-

rings-
effekt 2014

Finansie-
rings-

effekt 2015

Finansie-
rings-

effekt 2016

Finansie-
rings-

effekt 2017

Helhetseffekt
2014–2017

Omorganisering av hemvården; egen verksamhet + system 
för koordination av verksamheten 23 000 109 000 132 000

Omorganisering av mun- och tandvården; verksamheten 
centraliseras till huvudhälsostationen 45 000 89 000 134 000

Omorganisering av öppna vården och rådgivningsmottagning-
arna; År 2014 centraliseras Tessjö, Valkom och Liljendal och 
2015 Strömfors

55 000 109 000 14 000 178 000

Effektivering av vårdavdelningsverksamheten; 2014 trap-
pas verksamheten ner på sommaren, 2015 minskas antalet 
vårdplatser

49 000 114 000  163 000

Pensioneringar inom primärhälsovården och effektivering av 
verksamheten 188 000 232 000 38 000 458 000

Specialiserade sjukvårdens eget effektiveringsprogram 1 % 
per år 180 000 100 000 280 000

Mentalvårdsservicens boendeservice; tyngdpunkt på reha-
biliterande arbete 35 000 35 000 70 000

Socialarbete för barnfamiljer, 2 familjehandledare anställs 
och med detta minskas köpta tjänster och anstaltsvården 
för 2 barn

13 000 100 000 113 000

Sammanförandet av vårdavdelningsverksamhet 1.10.2016, 
att flytta en sjukskötare till obesatt uppgift på Taasiagården 7 400 30 400 37 800

Sammanförandet av vårdavdelningsverksamhet 1.10.2016, 
att flytta en sjukskötare till hemvården, ny uppgift för 2016 9 500 28 300 37 800

Sammanförandet av vårdavdelningsverksamhet 1.10.2016, 
att flytta en primärvårdare till hemvården, ny uppgift för 
2016 

8 500 25 500 34 000

Omorganisering av hälsovårdscentralens vårdavdelningar 2 000 2 000
Flyttande av seniorservicecentralens verksamhet till hälso-
vårdscentralen; hyran för lokalerna på Mariegatan 25 000 25 000

Staten tar över skyddshemstjänsterna 15 000 15 000
Minskning av utkomststödet, bland annat inverkan av sys-
selsättningstjänsterna 60 000 60 000

Inte längre skuldrådgivning, men i stället anställs en social-
handledare till socialbyråns servicerådgivning
Upplösning av livsmedelslaboratoriet 63 000 63 000
Minskning av anslag för inventarier, tjänster för vuxna 27 000 27 000
Minskning av köpta tjänster för seniortjänsterna i och med 
att hemvården utvecklas 78 000 78 000

Effektivering av laboratorie- och röntgentjänster 47 000 24 000 71 000
Finslipning av budgeten vid olika punkter 140 000 140 000
Grundtrygghetscentralen inalles 622 000 875 000 412 400 209 200 2 118 600



20

ÅTGÄRDER
Finansie-

rings-
effekt 2014

Finansie-
rings-

effekt 2015

Finansie-
rings-

effekt 2016

Finansie-
rings-

effekt 2017

Helhetseffekt
2014–2017

Nedskärning av timresurs, läsåret 2014–2015 85 000 85 000  170 000
Nedskärning av timresurs (åk 7–9), läsåret 2015–2016 30 000 40 000 70 000
Rektorsarrangemang för Lovisa Gymnasium, hösten 2015 13 000 20 000 33 000
Rektorsarrangemang för Finska skolcentret, hösten 2015 40 000 40 000
Indragning av Sensos verksamhet  55 000  55 000
Pensionering i förvaltningen inom småbarnsfostran. 
Arbetsuppgifterna omorganiseras. 40 000 40 000

Centralisering av veckoslutsvård för barn från och med 
1.8.2015 15 000 20 000 35 000

Personalarrangemang (fritids-, kultur- och biblioteksväsendet) 5 000 5 000
Bildningscentralens vikariearrangemang, anställningsförhål-
landen på visstid 102 000 25 000 127 000

Deltidsanställning till vaktmästarteamet 14 000 14 000
Vaktmästeritjänsterna för idrottshallen med interna ar-
rangemang 25 000   25 000

Biblioteksnätet; pensioneringar inom biblioteksväsendet 25 000 50 000 75 000
Upplösning av skolornas och gymnasiernas direktioner 
1.1.2015 38 000  38 000

Flyttning av dagvårdsenheter från hyrda lokaler 3 750 3 750
Elevtransporter i randområden 35 000 17 000  52 000
Anställning av timlärare för läsårets arbetsdagar 10 000 10 000
Övriga åtgärder;  inskränkt kulturverksamhet, effektivering av 
arbetspraxis 79 500   79 500

Bildningscentralen inalles 355 250 408 000 109 000 872 250
Omorganisering av tekniska centralens uppgifter; minsk-
ning  i personalantalet 111 000 50 000 45 000 206 000

Växthus 25 000   25 000
Omorganisering av skötseln av områden, att ändra sättet 
för hur områdena i Strömfors bruk och Liljendal sköts 35 000  25 000 60 000

Byggnader som inte längre är i bruk 60 000 10 000 70 000
Energibesparingar, byggnader 60 000 5 000 65 000
Gatubelysning och skötselklassificeringar 30 000 30 000 20 000 80 000
Övriga små åtgärder 30 000 10 000 40 000
Tekniska centralen inalles 201 000 230 000 115 000 546 000
Pensioneringar och omorganisering av uppgifterna inom 
allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen. 190 000 224 000 145 000 26 000 585 000

Annonsering och elektroniska föredragningslistor 30 000   30 000
Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen inalles 220 000 224 000 145 000 26 000 615 000

Inalles 1 398 250 1 737 000 781 400 235 200 4 151 850
Sparkrav 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 6 000 000
Differens -601 750 -263 000 -218 600 -764 800 -1 848 150
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Affärsverket Lovisa Vatten 
Affärsverket Lovisa Vatten är ett kommunalt affärsverk som är underställt stadsstyrelsen. Affärs-
verkets verksamhet styrs av kommunallagen och affärsverkets instruktion. Affärsverket har en 
egen direktion och chefen för vattentjänster föredrar ärendena för direktionen. Direktionen fattar 
beslut som gäller utvecklingen av affärsverket enligt de mål för verksamheten och ekonomin som 
fullmäktige fastställt (87c § i kommunallagen).

Enligt kommunallagen godkänns affärsverkets budget av direktionen. Direktionen beslutar också 
om affärsverkets investeringar och om andra utgifter med lång verkningstid. Direktionens förslag 
till budget följer som bilaga till budgetboken.

Fullmäktige fastställer ett avkastningskrav på affärsverket och godkänner eventuella garantier och 
andra bidrag för vattenaffärsverket, om affärsverket inte kan täcka dem med sin egen inkomstbild-
ning.

Affärsverkets budgetförslag innehåller en investerings- och finansieringsplan. Alla investeringar fi-
nansieras med lån och eventuella bidrag som vattenaffärsverket ansöker från närings-, trafik och 
miljöcentralen. I finansieringskalkylen för Affärsverket Lovisa Vatten föreslås att långfristigt lån på 
4,0 miljoner euro lyfts 2016.

Enligt instruktionen ger fullmäktige direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten fullmakt att lyfta lån 
till högst det belopp som framställts i finansieringsplanen och beslutar samtidigt att vattenaffärs-
verkets samtliga lån konkurrensutsätts tillsammans med stadens budgetlån. Ekonomidirektören 
ansvarar för konkurrensutsättningen av stadens lån.

Affärsverket Lovisa Vatten ska årligen eftersträva ett balanserat resultat under hela planperioden 
2016–2018. Produktiviteten måste ökas och funktionerna fortsättningsvis aktivt utvecklas. Prishöj-
ningarna måste vara moderata.
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Lovisakoncernen och dess mål 
Med kommunkoncern avses en ekonomisk helhet som bildas av kommunen och ett eller flera ju-
ridiskt självständiga samfund, i vilken kommunen ensam (modersamfund) eller tillsammans med 
andra samfund, som hör till kommunkoncernen, har bestämmande inflytande i ett eller flera sam-
fund (dottersamfund).

I kommunkoncernbokslutet sammanställs också andelarna i delägarsamfundens vinster och för-
luster samt ändringarna i det egna kapitalet. Delägarsamfund är samfund där staden har en bety-
dande ägarandel, men inte ovannämnt bestämmande inflytande.

Samkommunerna ingår i kommunens koncernbokslut oberoende av hur stor andel kommunen har 
i samkommunen. 

Lovisakoncernen

Dottersamfund/
Ext. juridisk koncern

DOTTERSAMFUND (ägarandel i %)

Liljendal Värme (99 %)
Fast. Ab  Wahlborg Kiint.Oy (95,23 %)
Fast. Ab Liljendal bostäder (100 %)
Bost. Ab Liljendal Åstrand as (100 %)
Fast. Ab Neutronborg Kiint. Oy (100 %)
Fast. Ab Siknätet Kiint. Oy (100 %)
As.Oy Loviisan Vatro Bost. Ab (100 %)
Rauhalan liiketalo kesk. Oy (61,6 %)
Fast. Ab Lov-As Kiint. Oy (62,5 %)
Fast. Ab Stenborg Kiint. Oy (54,5 %)
Kiint. Oy Ruotsinp. Vuokrat. (100 %)
Ruotsinp. Eläkeläisas. Säätiö (100 %)
Tesjoen Liikekulma KK Oy (83,8 %)
Ruotsinpyhtään Kauppakulma (56,92 %)
Fast. Ab Pernå bostäder (100 %)
Pensionärshusstiftelsen i Pernå rf. (100 %)
Loviisan liikuntahallisäätiö (100 %)
Fast. Ab Talludden (71,1 %)
Lovisanejdens Vatten Ab (81,04 %)
Fast.Ab Lugnet (51 %)
Lovisa Hamn Ab (100 %)

Lovisa stad

LOVISA

GRUNDTRYGGHETS-
CENTRALEN

BILDNINGS-
CENTRALEN

TEKNISKA 
CENTRALEN

ALLMÄN FÖRV. OCH
KONCERN-

FÖRVALTNING

AFFÄRSVERKET
LOVISA VATTEN

Samkommuner och 
ägarintressesamfund

SAMKOMMUNER (grundkapital i %)

- Hels. och Nylands sjukv.distr. (0,96 %)
- Kårkulla samkommun (3,12 %)
- Eteva Ky (1,42 %)
- Inveon (25,5 %)
- Itä-Uudenmaan Koulutus Ky (15,41 %)
- Nylands förbund (1,02 %)

ÄGARINTRESSESAMFUND 
(ägarandel i %)

- Bost.Ab Mickelsbo (31,9 %)
- Fast.Ab Mariegatan 12 (31,2 %)
- Kiint.Oy Petjärvenrivi (40 %)
- As.Oy Ruots. Koivulanrinne (40,3 %)
- Fast.Ab Forsby Center (34,0 %)

LOVISA ST

STADSSTYRELSEN

STADSFULLMÄKTIGE

AD

Revisionsnämnden
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Lovisakoncernen
Lovisa stads koncerndirektiv godkändes av stadsfullmäktige 4.3.2015. Koncerndirektivet sätter ramar-
na för ägarstyrningen i sammanslutningarna i koncernen och fastställer de allmänna målen och verk-
samhetsprinciperna för koncernstyrningen. Koncerndirektivet gäller Lovisa stad, dottersammanlutning-
ar och deras dottersammanslutningar samt till tillämpliga delar också intressesammanslutningar och 
samkommuner. Direktivet har en central betydelse som ett redskap för stadens ägarpolitik.

De personer som företräder staden i samkommunerna får anvisningar enligt koncerndirektivet. 
Representanterna informeras om vikten av att de fortlöpande håller staden informerad om sam-
manslutningens verksamhet.

Stadsfullmäktige godkänner målen för koncernen och följer upp hur de uppnås. I och med ändring-
en av kommunallagen kan fullmäktige ställa upp mål för kommunens koncernledning och bestäm-
ma principer för övervakningen av dottersammanslutningarnas verksamhet och styrningen av dem. 
Fullmäktige kan dessutom ställa upp mål som styr kommunens representanter i dottersammanslut-
ningarnas organ. Stadens bokslut inkluderar en redogörelse för hur de uppställda målen har nåtts.

De dottersammanslutningar som hör till Lovisa stadskoncern är i huvudsak fastighetssammanslut-
ningar, vars uppgift är att sörja för stadens utbud på hyresbostäder. Dessutom hör till koncernen 
stiftelser vars uppgifter baserar på sociala och kulturella grunder. Till koncernen hör ytterligare Lo-
visanejdens Vatten Ab, som Lovisa stad äger tillsammans med Lappträsk och Mörskom kommu-
ner. Lovisanejdens Vatten Ab ansvarar för anskaffning av bruksvatten och företaget strävar inte 
efter vinst. Sedan 1.9.2014 ingår också Lovisa Hamn Ab i Lovisa stadskoncern. Hamnens verk-
samhet som ett självständigt aktiebolag har startat bra, utmaningarna i marknadsläget till trots.

Stadsstyrelsen leder stadskoncernen och utövar ägarens styrbefogenheter. Stadsdirektören an-
svarar för den operativa ledningen.

Enligt den nya kommunallagen, som trädde i kraft 1.5.2015, ska kommunens verksamhet i omfat-
tande grad beaktas med betoning på kommunkoncernaspekter. Observeras bör att bl.a. nyckelta-
len för den kommunala ekonomin hädanefter uträknas från kommunkoncernens bokslutstal, vilket 
förutsätter möjligheter att följa Lovisa stadskoncerns ekonomiska utveckling i sin helhet även un-
der räkenskapsperioden. En högklassig koncernstyrning och koncernövervakning kräver en effek-
tiv och ändamålsenlig koncernstruktur och ett rapporteringssystem som möjliggör uppföljningen.

En stor del av lagens bestämmelser börjar tillämpas vid inledningen av följande stadsfullmäktige-
period som inleds 1.6.2017.

Kommunkoncernens mål för 2016–2018 är att
1. fusionera fastighetsbolag 

• skapa fastighetssammanslutningar vilkas ekonomi ligger på en sund grund och vilkas hy-
resnivå hålls moderat i förhållande till marknaderna

• skärpa koncernstrukturen och främja koncernstyrning
2. sammanjämka en investeringsplan på lång sikt med Affärsverket Lovisa Vatten, Lovisanejdens 

Vatten Ab och ägarkommunerna.
3. precisera ägarpolitiska riktlinjer i relation till koncernbolagen

• en klar arbets- och ansvarsfördelning inom organisationen
• klar kommunikation om ägarens mål och kommunens fördel som helhet

4. planera och genomföra ett uppföljnings- och rapporteringssystem som uppfyller de åligganden 
som kommunallagsreformen medförde.

5. resultatet för Lovisa Hamn Ab är i balans samt att energieffektiviteten ökar och kolfotavtrycket 
minskar i hamnen.
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RESULTAT- OCH 
FINANSIERINGSKALKYLER
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Lovisa stad   
RESULTATRÄKNING, extern

BOKSLUT 
2014

BUDGET 
2015

PROGNOS 
2015

RAM        
2016

Stadsfullmäk-
tiges beslut
BG 2016

EKONOMI-
PLAN
 2017

EKONOMI-
PLAN
2018

Verksamhetens intäkter 21 802 806 19 081 057 18 504 300 20 380 000 19 608 746 18 960 861 19 150 470
Försäljningsintäkter 9 530 820 9 529 874 8 762 000 8 741 000 7 669 131
Avgiftsintäkter 6 520 969 6 326 233 6 293 600 6 618 000 6 535 297
Understöd och bidrag 2 988 973 1 536 600 1 649 000 1 714 000 1 693 604
Övriga verksamhetsintäkter 2 762 044 1 688 350 1 799 700 3 307 000 3 710 714

Verksamhetens kostnader -108 251 108 -106 774 308 -108 204 500 -108 747 000 -108 795 886 -109 653 798 -110 174 951
Personalkostnader -48 866 746 -49 317 587 -49 957 500 -49 564 000 -49 879 527
Köp av tjänster -46 167 242 -44 140 507 -44 585 000 -45 668 000 -44 829 383
Material, förnödenheter och varor -5 762 477 -5 974 784 -5 964 000 -6 064 000 -6 002 683
Understöd -6 199 532 -6 368 840 -6 577 000 -6 464 000 -6 992 360
Övriga verksamhetskostnader -1 255 111 -972 590 -1 121 000 -987 000 -1 091 933

Balanseringsprogram 1 000 000 1 000 000
Verksamhetsbidrag -86 448 303 -87 693 251 -89 700 200 -87 367 000 -89 187 140 -89 692 936 -91 024 480
Skatteinkomster 63 077 690 63 150 000 65 000 000 64 200 000 63 900 000 65 400 000 67 600 000
Kommunalskatt 47 622 768 48 100 000 49 000 000 49 700 000 48 600 000 50 000 000 51 800 000
Fastighetsskatt 7 304 485 7 450 000 7 400 000 7 500 000 7 900 000 7 900 000 7 900 000
Samfundsskatt 8 150 437 7 600 000 8 600 000 7 000 000 7 400 000 7 500 000 7 900 000

Statsandelar 24 776 342 24 000 000 24 752 000 25 000 000 26 000 000 26 164 000 26 566 000
Finansiella intäkter och -kostnader 1 247 846 951 000 1 200 000 1 090 000 1 121 300 823 000 678 000
Ränteintäkter 28 391 12 000 21 000 20 000 11 800 50 000 50 000
Övriga finansiella intäkter 1 641 780 1 635 000 1 649 000 1 600 000 1 610 000 1 560 000 1 560 000
Räntekostnader -421 406 -687 000 -450 000 -500 000 -500 500 -757 000 -902 000
Övriga finansiella kostnader -919 -9 000 -20 000 -30 000 0 -30 000 -30 000

Årsbidrag 2 653 576 407 749 1 251 800 2 923 000 1 834 160 2 694 064 3 819 520
Avskrivningar och nedskrivningar -2 904 168 -2 747 000 -3 000 000 -3 100 000 -3 346 281 -3 300 000 -3 300 000
Avskrivningar enligt plan -2 904 168 -2 747 000 -3 000 000 -3 100 000 -3 346 281 -3 300 000 -3 300 000

Extraordinära poster 6 762 700
Extraordinära intäkter 6 762 700 -150 000
Extraordinära kostnader

Räkenskapsperiodens resultat 6 512 108 -2 339 251 -1 898 200 -177 000 -1 512 121 -605 936 519 520
Ökning (-) eller minskning (+) av 
avskrivningsdifferens 177 376 177 000 177 000 177 000 177 000 170 000 170 000

Ökning (-) eller minskning  (+) av 
frivilliga reserver 330 000 126 000

Ökning (-) eller minskning (+) av fonder
RÄKENSKAPSPERIODENS 
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 6 689 484 -1 832 251 -1 595 200 -1 335 121 -435 936 689 520

Mål och nyckeltal
Verksamhetsintäkter/
verksamhetskostnader, % 20 18 17 19 18 17 17

Årsbidrag/Avskrivningar, % 91 15 42 94 55 82 116
Årsbidrag, euro/invånare 172 26 81 188 118 174 246
Ackumulerat över-/underskott 16 187 358 14 355 107 14 592 158 13 257 037 12 821 101 13 510 621
Antas att vattenaffärsverkets resultat  +/-0
Invånarantal 31.12*) 15 457 15 513 15 513 15 513 15 518 15 523 15 534

*) Statistikcentralen
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Lovisa stad
BUDGETENS FINANSIERINGSDEL

BOKSLUT 
2014

BUDGET 
2015

PROGNOS 
2015

RAM 
2016

Stadsfullmäk-
tiges beslut 
BG 2016

EKONOMI-
PLAN
2017

EKONOMI-
PLAN
2018

Kassaflödet i verksamheten

Årsbidrag 2 653 576 407 749 1 251 800 2 923 000 1 834 160 2 694 064 3 819 520

Extraordinära poster 6 762 700

Korrektivposter till int. tillförda medel -7 078 600

Kassaflödet för investeringarnas del

Investeringsutgifter -23 208 857 -7 407 000 -4 000 000 -9 505 000 -8 295 000 -10 525 000 -13 854 000

Finansieringsandelar för investeringsutgifter 388 638 3 531 000 540 000 770 000 1 425 000 450 000

Förs.ink. av tillgångar bland bestående aktiva 14 102 252 150 000 100 000 200 000

Verksamhetens och invester.  kassaflöde -6 380 292 -6 849 251 882 800 -6 042 000 -5 490 840 -6 405 936 -9 584 480

Kassaflödet för finansieringens del

Förändringar i utlåningen -216 904

Förändringar i lånebeståndet

Ökning av långfristiga lån 2 000 000 11 000 000 7 000 000 10 000 000 9 000 000 11 000 000 15 000 000

Minskning av långfristiga lån -3 100 940 -4 370 000 -3 650 000 -4 300 600 -3 730 000 -4 380 000 -5 060 000

Förändring i kortfristiga lån 6 478 954

Övriga förändringar av likviditeten -1 577 681 -3 009 000

Kassaflödet för finansieringens del -2 796 863 -219 251 1 223 800 -342 600 -220 840 214 064 355 520

Mål och nyckeltal

Låneskötselbidrag 1,1 -0,1 0,3 0,6 0,4 0,5 0,7

Likviditet, kassadagar 13

Lån/invånare 1 001 2 369 1 945 2 054 2 380 2 793 3 418

Lånestock  (1 000 €) 23 053 36 753 30 154 31 870 36 940 43 358 53 100

Invånarantal i slutet av året (stat.centr.) 15 497 15 513 15 513 15 513 15 518 15 523 15 534

Lånestock (Lovisa stad + Vattenaffärsv.) 25 621 39 753 30 154 43 240 49 958 59 897

Lån/invånare (Lovisa stad + Vattenaff.v.) 1 654 2 563 1 944 2 786 3 218 3 856

Bindande i förhållande till stadsfullmäktige.
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AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT
LOVISA STAD Budget 2016 Elimineringar Stadens resultaträkning

Stadens resultaträkning Affärsverk Staden Affärsverk inkl. affärsverk

Verksamhetens intäkter

  Försäljningsintäkter, externa 7 669 131 3 558 000 11 227 131
  Försäljningsintäkter, interna 95 457 187 600 -95 457 -187 600
  Avgiftsintäkter 6 535 297 6 535 297
  Understöd och bidrag 1 693 604 1 693 604
  Understöd och bidrag, av staden

  Övriga verksamhetsintäkter 3 710 714 3 710 714
  Övriga verksamhetsintäkter, interna 43 400 -43 400
Verksamhetens kostnader

  Personalkostnader -49 879 527 -822 739 -50 702 266
  Köp av tjänster -44 829 383 -637 600 -45 466 983
  Köp av tjänster, interna -187 600 -95 457 187 600 95 457
  Material, förnödenheter och varor, externa -6 002 683 -888 600 -6 891 283
  Material, förnödenheter och varor, interna

  Understöd -6 992 360 -6 992 360
  Understöd till affärsverket

  Övriga verksamhetskostnader -1 091 933 -60 204 -1 152 137
  Övriga verksamhetskostnader, interna -43 400 43 400
Verksamhetsbidrag -89 235 883 1 197 600 48 743 -48 743 -88 038 283
Skatteinkomster 63 900 000 63 900 000
Statsandelar 26 000 000 26 000 000
Finansiella intäkter och -kostnader

  Ränteintäkter 11 800 11 800
  Övriga finansiella intäkter 1 610 000 6 000 1 616 000
  Räntekostnader -500 500 -55 000 -555 500
  Ersättning för grundkapital

  Övriga finansiella kostnader -6 000 -6 000
Årsbidrag 1 785 417 1 142 600 48 743 -48 743 2 928 017
Avskrivningar och nedskrivningar

  Avskrivningar enligt plan -3 346 281 -960 600 -4 306 881
Extraordinära poster -200 000 -200 000
Räkenskapsperiodens resultat -1 560 864 -18 000 48 743 -48 743 -1 578 864

AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ STADENS KASSAFLÖDE
Kassaflödet i verksamheten

  Årsbidrag 1 785 417 1 142 600 48 743 -48 743 2 928 017
Kassaflödet för investeringarnas del

  Investeringsutgifter -8 295 000 -5 140 000 -13 435 000
  Finansieringsandelar för investeringsutgifter 770 000 670 000 1 440 000
  Försäljningsink. av tillgångar bland bestående aktiva 200 000 200 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -5 539 583 -3 327 400 48 743 -48 743 -8 866 983
Kassaflödet för finansieringens del

Förändringar i lånebeståndet

   Ökning av långfristiga lån 9 000 000 4 000 000 13 000 000
   Minskning av långfristiga lån -3 730 000 -400 000 -4 130 000
   Förändring i kortfristiga lån

Förändringar i eget kapital

Övriga förändringar i likviditeten

Förändring i likvida medel -269 583 272 600 48 743 -48 743 3 017
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SAMMANDRAG ÖVER BUDGETENS ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER
EXTERNA Bindning *) Anslag Beräknade inkomster

DRIFTSEKONOMIDEL    

  Val N 3 100
  Revisionsnämnden N 43 724
  Fullmäktige N 123 363
  Stadsstyrelsen N 1 168 156 1 810 000
  Allmän förvaltning och koncernförvaltning N 14 158 057 4 568 675
  Grundtrygghetscentralen N 54 728 139 8 658 060
  Bildningscentralen N 25 510 355 2 633 665
  Tekniska centralen N 13 060 992 1 938 346
RESULTATRÄKNINGSDEL  

  Skatteinkomster B 63 900 000
  Statsandelar B 26 000 000
  Finansiella intäkter och kostnader B 500 500 1 621 800
  Extraordinära poster B

INVESTERINGSDEL  

  Allmän förvaltning och koncernförvaltning

     projekt över 100 000 euro, projektvis B 1 740 000 920 000
     sammanlagt projekt under 100 000 euro B 30 000
  Grundtrygghetscentralen

     projekt över 100 000 euro, projektvis B 2 290 000
     sammanlagt projekt under 100 000 euro B 20 000
  Bildningscentralen

     projekt över 100 000 euro, projektvis B 1 265 000 50 000
     sammanlagt projekt under 100 000 euro B 315 000
  Tekniska centralen

     projekt över 100 000 euro, projektvis B 1 390 000
     sammanlagt projekt under 100 000 euro B 1 245 000
FINANSIERINGSDEL  

  Förändringar i utlåningen

     Ökning av utlåningen B

     Minskning av utlåningen B

  Förändringar i lånebeståndet

     Ökning av långfristiga lån B 9 000 000
     Minskning av långfristiga lån B 3 730 000
     Förändring i kortfristiga lån N

  Förändringar i eget kapital B

  Inverkan på likviditeten  220 840

BUDGETEN TOTALT  121 321 386 121 321 386
*) N = Bindande nettoanslag/-beräknad inkomst i förhållande till stadsfullmäktige
   B = Bindande bruttoanslag/-beräknad inkomst i förhållande till stadsfullmäktige



30

Sammandrag över centralernas anslag och beräknade inkomster
2014

Bokslut
2015

Budget
2015

Prognos
2016

Budget

VAL

Inkomster, externa 24 640 24 000 25 800
Inkomster, interna

Utgifter, externa -42 222 -41 410 -38 600 -3 100

Utgifter, interna -1 292 -380 -360

NETTO, extern -17 582 -17 410 -12 800 -3 100

NETTO, intern -1 292 -380 -360

REVISIONSNÄMNDEN

Inkomster, externa

Inkomster, interna

Utgifter, externa -36 007 -43 522 -43 000 -43 724

Utgifter, interna

NETTO, extern -36 007 -43 522 -43 000 -43 724

NETTO, intern

STADSFULLMÄKTIGE

Inkomster, externa

Inkomster, interna

Utgifter, externa -114 685 -117 024 -117 000 -123 363

Utgifter, interna -4 955 -3 870 -4 000 -3 364

NETTO, extern -114 685 -117 024 -117 000 -123 363

NETTO, intern -4 955

STADSSTYRELSEN

Inkomster, externa 1 354 444 2 000 000 1 400 000 1 810 000

Inkomster, interna

Utgifter, externa -1 109 401 -1 162 721 -1 150 000 -1 168 156

Utgifter, interna -11 246 -39 166 -40 000 -41 671

NETTO, extern 245 043 837 279 250 000 641 844

NETTO, intern -11 246 -39 166 -41 671

ALLMÄN FÖRVALTNING OCH KONCERNFÖRVALTNING

Inkomster, externa 6 264 898 4 649 486 4 464 600 4 568 675

Inkomster, interna 5 600 231 5 995 114 5 880 000 5 955 539

Utgifter, externa -13 025 545 -13 728 489 -13 927 897 -14 158 057

Utgifter, interna -626 311 -583 408 -586 000 -727 441

NETTO, extern -6 760 647 -9 079 003 -9 463 297 -9 589 382

NETTO, intern 4 973 920 5 411 706 5 294 000 5 228 098

GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN

Inkomster, externa 8 911 960 8 356 745 8 452 280 8 658 060

Inkomster, interna 206 822 6 155 731 6 150 000 5 959 375

Utgifter, externa -55 987 592 -53 524 783 -54 570 290 -54 728 139

Utgifter, interna -4 574 943 -10 411 185 -10 400 000 -10 343 213

NETTO, extern -47 075 632 -45 168 038 -46 118 010 -46 070 079

NETTO, intern -4 368 121 -4 255 454 -4 250 000 -4 383 838
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2014
Bokslut

2015
Budget

2015
Prognos

2016
Budget

BILDNINGSCENTRALEN

Inkomster, externa 2 775 709 2 415 621 2 516 671 2 633 665

Inkomster, interna 271 652 271 050 270 000 1 251 474

Utgifter, externa -24 915 419 -25 390 570 -25 556 278 -25 510 355

Utgifter, interna -5 926 239 -6 572 708 -6 500 000 -7 513 546

NETTO, extern -22 139 710 -22 974 949 -23 039 607 -22 876 690

NETTO, intern -5 654 587 -6 301 658 -6 230 000 -6 262 072

TEKNISKA CENTRALEN

Inkomster, externa 2 471 154 1 635 205 1 605 515 1 938 346

Inkomster, interna 5 994 546 6 192 821 6 200 000 9 321 185

Utgifter, externa -13 020 237 -12 765 790 -12 785 907 -13 060 992

Utgifter, interna -975 655 -1 033 137 -1 000 000 -3 906 417

NETTO, extern -10 549 083 -11 130 585 -11 180 392 -11 122 646

NETTO, intern 5 018 891 5 159 684 5 200 000 5 414 768

STADEN TOTALT

Inkomster, externa 21 802 805 19 081 057 18 464 866 19 608 746

Inkomster, interna 12 073 251 18 614 716 18 500 000 22 487 573

Utgifter, externa -108 251 108 -106 774 309 -108 188 972 -108 795 886

Utgifter, interna -12 120 641 -18 643 854 -18 530 000 -22 536 012

NETTO, extern -86 448 303 -87 693 252 -89 724 106 -89 187 140

NETTO, intern -47 390 -29 138 -30 000 -48 439

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN

Inkomster, externa 3 263 463 3 570 000 3 505 000 3 558 000

Inkomster, interna 185 889 175 130 175 000 187 600

Utgifter, externa -2 459 141 -2 562 848 -2 515 000 -2 408 839

Utgifter, interna -138 500 -145 992 -145 000 -139 161

NETTO, extern 804 322 1 007 152 990 000 1 149 161

NETTO, intern 47 390 29 138 30 000 48 439

STADEN + AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN TOTALT

Inkomster, externa 25 066 268 22 651 057 21 969 866 23 166 746

Inkomster, interna 12 259 140 18 789 846 18 675 000 22 675 173

Utgifter, externa -110 710 249 -109 337 157 -110 703 972 -111 204 725

Utgifter, interna -12 259 141 -18 789 846 -18 675 000 -22 675 173

NETTO, extern -85 643 981 -86 686 100 -88 734 106 -88 037 979

NETTO, intern
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LOVIISAN KAUPUNKI - LOVISA STAD, ulkoiset - externa  (ml. liikelaitos/inkl. affärsverket)

TALOUSARVION TUNNUSLUVUT–BUDGETENS NYCKELTAL

TP 2014
BS 2014

TA 2015
BG 2015

Ennuste 2015
Prognos 2015

TA 2016
BG 2016

Asukasluku - Invånarantal 31.12 15 457 15 513 15 513 15 518
Veroprosentti - Skattesats 19,75 19,75 19,75 19,75

Käyttömenot milj. € - Driftsutgifter mn € 110,7 109,3 110,8 111,2
muutos% - förändrings% 0,4
Käyttömenot/asukas - Driftsutgifter/invånare 7 162 7 042 7 181 7 166

Käyttötulot milj. € - Driftsinkomster mn € 25,1 22,5 22,0 23,2
muutos% - förändrings% -12,3 5,4

Toimintakate milj. € - Verksamhetsbidrag mn € 88,1 86,7 88,8 88,0
muutos% - förändrings% 0,8 -0,9
Toimintakate €/asukas - Verksamhetsbidrag €/invånare 5 698 5 591 5 718 5 672

Verotulot yht. milj. € - Skatteintäkter totalt mn € 63,1 63,1 65,0 63,9
Verotulot €/asukas - Skatteintäkter €/invånare 4 081 4 071 4 190 4 118

Valtionosuudet milj. € - Statsandelar mn € 24,8 24,0 24,8 26,0

Valtionosuudet €/asukas - Statsandelar €/invånare 1 603 1 547 1 596 1 675

Vuosikate milj. € - Årsbidrag mn € 3,5 1,4 2,3 2,9
Vuosikate €/asukas - Årsbidrag €/invånare 224 88 147 190

Vuosikate/poisto % - Årsbidrag i % av avskrivningar 96,7 36,8 57,5 67,4

Investoinnin netto milj. € - Investeringar netto mn € 11,9 10,4 3,4 11,8
Investoinnit €/asukas - Investeringar €/invånare 769 670 219 757

Lainakanta milj. € - Lånestock mn € 25,6 39,7 30,2 43,2
Lainakanta €/asukas - Lånestock €/invånare 1 654 2 543 1 944 2 786

Lainanhoitokate - Låneskötselbidrag 1,1 0,1 0,3 0,4
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DRIFTSEKONOMI

LOVISA STADS BUDGET
 FÖR 2016
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Val
Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Kommunalval ordnas år 2017.

Anslag som står till förfogande för verksamheten (verksamhetsbidraget är bindande i för-
hållande till stadsfullmäktige)

BOKSLUT 
2014

BUDGET 
2015

inkl. ändringar

BUDGET 
2016

Verksamhetens intäkter 24 640 24 000

 varav interna 

Verksamhetens kostnader 43 514 41 790 3 460

varav interna 1 292 380 360

Verksamhetsbidrag -18 874 -17 790 -3 460

varav interna -1 292 -380 -360

Verksamhetsbidrag, extern -17 582 -17 410 -3 100

Revisionsnämnden
Revisionen av offentlig förvaltning och ekonomin (OFR) sköts på avtalsbasis med BDO Audiator Ab. 
Antalet granskningsdagar är 31 + 4. Sju granskningsdagar reserveras för nämndearbete. Revisions-
tjänsterna har konkurrensutsatts våren 2013 och avtalet är i kraft åren 2013–2016.

Anslag som står till förfogande för verksamheten (verksamhetsbidraget är bindande i för-
hållande till stadsfullmäktige)

BOKSLUT 
2014

BUDGET 
2015

inkl. ändringar

BUDGET 
2016

Verksamhetens intäkter

 varav interna 

Verksamhetens kostnader 36 007 43 522 43 724

varav interna

Verksamhetsbidrag -36 007 -43 522 -43 724

varav interna

Verksamhetsbidrag, extern
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Fullmäktige
Verksamhetsperioden 2013–31.5.2017 har stadsfullmäktige 59 ledamöter. Fullmäktigemöten hålls 
i regel en gång i månaden. Aftonskolor för fullmäktige hålls vid behov. 

Anslag som står till förfogande för verksamheten (verksamhetsbidraget är bindande i för-
hållande till stadsfullmäktige)

BOKSLUT 
2014

BUDGET 
2015

inkl. ändringar

BUDGET 
2016

Verksamhetens intäkter

 varav interna 

Verksamhetens kostnader 119 640 120 894 126 727

varav interna 4 955 3 870 3 364

Verksamhetsbidrag -119 640 -120 894 -126 727

varav interna -4 955 -3 870 -3 364

Verksamhetsbidrag, extern -114 685 -117 024 -123 363

Stadsstyrelsen
Stadsstyrelsen har 11 ledamöter. Även ordförandena för stadsfullmäktige har närvaro- och yttran-
derätt vid stadsstyrelsens sammanträden. Stadsstyrelsens mål är att utveckla verksamheten i en 
mera strategisk riktning. Stadsstyrelsen övergick till att använda elektroniska föredragningslistor 
i  början av år 2014.

Anslag som står till förfogande för verksamheten (verksamhetsbidraget är bindande i för-
hållande till stadsfullmäktige)

BOKSLUT 
2014

BUDGET 
2015

inkl. ändringar

BUDGET 
2016

Verksamhetens intäkter 1 354 444 2 000 000 1 810 000

 varav interna 

Verksamhetens kostnader 1 120 647 1 201 887 1 209 827

varav interna 11 246 39 166 41 671

Verksamhetsbidrag 233 797 798 113 600 173

varav interna -11 246 -39 166 -41 671

Verksamhetsbidrag, extern 245 043 837 279 641 844
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ALLmäNNA FÖRVALTNINGEN OCH KONCERNFÖRVALTNINGEN
Ansvarsperson: stadsdirektören

Verksamhetsidén är att kostnadseffektivt producera och genomföra tjänster av god kvalitet för in-
vånarna. Mål för verksamheten är en förutsägbar ekonomi samt att kontinuerligt förbättra tillväga-
gångssätten och öka produktiviteten.

Följande ansvarsområden hör till allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen:
• förvaltningstjänster
• ekonomitjänster
• utvecklingstjänster.

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

2112 Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen

BOKSLUT 
2014

BUDGET 
2015

inkl. ändringar

BUDGET 
2016

EKONOMIPLAN
2017

EKONOMIPLAN
2018

Försäljningsintäkter 8 160 178 6 889 215 6 888 510 6 957 395 7 026 969

Avgiftsintäkter 435 049 398 675 398 708 402 695 406 722

Understöd och bidrag 575 817 534 000 533 000 538 330 543 713

Hyresintäkter 293 585 88 000 93 000 93 930 94 869

Övriga verksamhetsintäkter 2 400 501 2 734 710 2 610 996 2 637 106 2 663 477

Verksamhetens intäkter 11 865 130 10 644 600 10 524 214 10 629 457 10 735 751

varav interna 5 600 231 5 995 114 5 955 539 6 015 094 6 075 245

Personalkostnader 7 602 676 7 881 664 7 794 653 7 878 778 7 989 081

Köp av tjänster 3 558 749 3 265 778 3 148 250 3 092 326 3 135 618

Material, förnödenheter och varor 1 036 903 1 116 440 1 149 830 1 165 928 1 182 251

Understöd 935 055 1 690 000 2 290 210 2 322 273 2 354 785

Övriga verksamhetskostnader 518 473 358 015 502 554 509 590 516 724

Verksamhetens kostnader 13 651 855 14 311 897 14 885 498 14 968 895 15 178 459

varav interna 626 311 583 408 727 441 737 625 747 952

Verksamhetsbidrag -1 786 726 -3 667 297 -4 361 283 -4 339 438 -4 442 708

varav interna 4 973 920 5 411 706 5 228 098 5 277 469 5 327 293

Verksamhetsbidrag, extern -6 760 646 -9 079 003 -9 589 381 -9 616 907 -9 770 002

Avskrivningar och nedskrivningar 504 535 102 930 113 021 113 021 113 021

*) Hamnens verksamhet är inkluderad i jämförelseuppgifterna under BS 2014

Allmänna förvaltningens och koncernförvaltningens anpassningsbehov 2016 uppgår till 125 000 
euro. Centralens  verksamhetsmässiga ändringar är:
- pensioneringar coh omrganisering av uppgifterna inom ekonomitjänster, kostservice och städ-
tjänster          145 000 euro
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I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2016 vilka baserar sig på stadsstrategin 
och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås.

Tyngdpunkter för Lovisa stads verksamhet: 

1. Kunden och kommuninvånaren

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Ansvarspersoner

Att öka interaktivitet och ak-
tivering.

Vi främjar användarnas möj-
ligheter att inverka på stadens 
verksamhet.

Vi förnyar webbplatsen. 

Vi ökar antalet elektroniska 
tjänster.

Stadsdirektören och centraler-
nas direktörer.

Att effektivera kundservicen. Kundservicen är kundoriente-
rad och centraliserad (kund-
servicen blir kundorienterad 
från att ha varit organisations-
centrerad).

Vi öppnar ett kontor för kund-
service / kundservicekontoret 
inleder sin verksamhet.

Stadsdirektören och centraler-
nas direktörer.

2. Attraktivitet och konkurrenskraft

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Ansvarspersoner

Att få invånarantalet att öka, 
+ 30.

Vi bygger 80 bostäder, varav 
30 är hyresbostäder.

Staden förbereder sig på att 
bygga hyresbostäder; ett ob-
jekt i Liljendal och ett i Lovisa 
centrum.

Stadsdirektören, utvecklings-
direktören och tekniska direk-
tören.

Att arbetsplatsutvecklingen är 
positiv.

Antalet arbetsplatser är 5 600 
vid utgången av året. Ökning-
en under året uppgår till + 40 
(5 752 år 2012).

Vi omfattar som spetsområ-
den havsklustret, tjänsterna 
och husbyggnad.

Stadsdirektören och utveck-
lingsdirektören.

3. Personal och ledarskap

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Ansvarspersoner

Att förnya verksamhetssätt 
och organisationsstrukturen.

Arbetsfördelningen mellan 
centralerna är ändamålsen-
lig och samarbetet fungerar 
smidigt.

Vi skapar förutsättningar för 
en god interaktion med den 
strategiska och den verkstäl-
lande nivån.

Åtgärderna som följer av or-
ganisationsutredningen vidtas 
enligt överenskommen tidta-
bell.

Vi ordnar gemensamma ut-
bildningar och sammankoms-
ter för tjänsteinnehavarled-
ningen och de förtroende-
valda.

Stadsdirektören, centraler-
nas direktörer och personal-
chefen.

Att främja arbetshälsan. Personalen upplever att ar-
betsgivaren sörjer för varje an-
ställds arbetshälsa. 

Vi säkerställer målinriktade 
och fungerande utvecklings-
samtal i alla centraler. Vi för-
verkligar mål som vi har ge-
mensamt kommit överens om 
och som vi har härlett utifrån 
personalenkäten.

Stadsdirektören, centraler-
nas direktörer och personal-
chefen.
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4. Ekonomi 

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Ansvarspersoner

Att skuldsättningen hålls på en 
moderat nivå.

Lån per invånare hålls under 
landets medeltal.

Vi effektiverar funktionerna 
och säljer icke-strategisk egen-
dom. Vi upprättar en investe-
ringsplan på långsikt.

Stadsdirektören och ekonomi-
direktören.

Att skattesatsen är konkur-
renskraftig.

Balansens ackumulerade över-
skott är positivt under hela 
planperioden.

Vi uppföljer budgetutfallet och 
hur målen uppnåtts. Vi reage-
rar snabbt på avvikelser. 

Stadsdirektören och ekonomi-
direktören.

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås 
2016–2018

Ansvarsområdets namn: Förvaltningstjänster

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Ansvarsområdets uppgifter
Ansvarsområdet förvaltningstjänster styr genomförandet av stadens personalstrategi och ser till 
att personalförvaltningen är jämlik och rättvis. Ansvarsområdet koordinerar stadens externa och 
interna kommunikation och utvecklar dess växelverkan och tidsenlighet. Ansvarsområdet förvalt-
ningstjänster främjar uppkomsten av en positiv stadsbild och kommuninvånarnas samhörighet ge-
nom marknadsföring och kommunikation. Ansvarsområdet har som uppgift att främja en effektiv 
verksamhet och minska den interna och externa byråkratin genom att producera effektiva och an-
vändarvänliga samt samtidigt data- och funktionssäkra IT-tjänster. Ansvarsområdet skapar möjlig-
heter för utveckling av förtroendemannaarbetet och för en öppen verksamhetskultur med avseen-
de på såväl kommuninvånare, förtroendevalda och personal, som på övriga intressenter.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att
• förbättra verksamhetens effektivitet
• förstärka personalens professionella kunnande
• sörja för att personalen mår bra
• främja interaktiv och enhetlig kommunikation
• uppnå ett gott kommunanseende
• erbjuda funktionssäkra IT-tjänster som stöder centralernas verksamhet
• fortsätta övergången till elektronisk distribuering av handlingar.

Förändringar i omvärlden under planperioden
Riksdagen har godkänt den nya kommunallagen. Kommunallagen träder ikraft stegvis så att de 
första delarna tillämpas från och med 1.5.2015, medan en stor del av bestämmelserna tillämpas 
från och med inledningen av följande fullmäktigeperiod, det vill säga från och med 1.6.2017. Un-
der 2016 är utmaningen för förvaltningen att bereda instruktioner och anvisningar i enlighet med 
vad som bestäms i den nya kommunallagen så att den kan framläggas för beslutsfattande genast i 
början av den nya fullmäktigeperioden. Beslut om antalet ledamöter i kommande stadsfullmäktige 
måste fattas och meddelas justitieministeriet före utgången av 2016. Beredningen av en förvalt-
ningsstadga som uppfyller den nya kommunallagens bestämmelser förutsätter beslut om bland 
annat stadens kommande personal- och förtroendemannaorganisation.  
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Operativa nyckelmål för 2016 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

Stadskansliet:

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att effektivera verksamhets-
sätt.

Att uppgöra förvaltningsstad-
gan så att den motsvarar den 
nya kommunallagens bestäm-
melser.

Vi centraliserar kundtjänsten.

Vi effektiverar förvaltningen:
centralerna har en enhetlig 
dokumenthantering.

Vi ordnar minst en gemensam 
utbildning för tjänsteinneha-
vare och förtroendevalda.

Vi inleder och tidsplanerar arbe-
tet med att förnya förvaltnings-
stadgan så att förvaltningsstad-
gan kan godkännas av stadsfull-
mäktige senast i juni 2017.
Beslutet om antalet ledamö-
ter i stadsfullmäktige från och 
med 1.6.2017 ska medde-
las justitieministeriet senast 
31.12.2016.

Kundservicekontoret inle-
der sin verksamhet senast 
1.3.2016.

Vi uppdaterar anvisningarna 
om registrering av dokument 
och ett gemensamt registra-
torskontor är i bruk innan ut-
gången av 2016.

Vi ordnar utbildning som stö-
der förvaltningsförfarandet / 
beslutsfattandet.

Vi inleder arbetet med att 
bearbeta innehållet i förvalt-
ningsstadgan genast i början 
av året.

Vi inleder den politiska bered-
ningen av ärendet i början av 
året.

Ansvarspersoner:
förvaltningsdirektören och 
kommunikationschefen.

Ansvarspersoner:
förvaltningsdirektören och 
centralernas direktörer.

Ansvarsperson:
förvaltningsdirektören.

Ansvarspersoner:
Stadsdirektören och förvalt-
ningsdirektören.

Personalenheten:

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att stärka yrkeskunnandet. Vi ordnar fortbildningen enligt 
en uppgjord plan. 

Antalet förverkligade utbild-
ningsdagar ökar. 

Vi informerar aktivare om fort-
bildningsmöjligheter och vi 
uppmuntrar personalen att 
delta i utbildningar. 

Vi utökar antalet interna utbild-
ningar. Vi ägnar särskild upp-
märksamhet åt att effektivare 
utnyttja informationsteknologi 
och elektroniska verktyg.

Personalchefen.

Att främja arbetshälsan. Personalen upplever att ar-
betsgivaren sörjer för varje an-
ställds arbetshälsa. 

Personalenkätens resultat blir 
bättre och vi utnyttjar dem då 
vi utvecklar verksamheten.

Sjukfrånvarofallen och förtida 
pensioneringar på grund av ar-
betsoförmögenhet ökar inte. 

Vi uppföljer arbetshälsan med 
hjälp av en årlig personalen-
kät. Vi ställer utgående från 
resultaten upp utvecklingsmål 
som ska uppnås. 

Vi för målinriktade utveck-
lingssamtal i hela organisatio-
nen. Vi utarbetar ett förfaran-
de för uppföljningen av ut-
vecklingssamtalen. 

Uppföljningen av sjukfrånvaro-
statistiken sker regelbundet och 
vi rapporterar resultaten åt led-
ningen. Vi reagerar snabbt på 
förändringar och utnyttjar effek-
tivt olika former av tidigt stöd.

Personalchefen och arbetshäl-
sokoordinatorn.
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Kommunikationsenheten:

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att kommunikationen är inter-
aktiv och främjar delaktighet.

Vi främjar kommuninvånarnas 
och personalens delaktighet.

Vi förbättrar personalens kom-
munikationskunnande.

Vi utnyttjar det nya intranätets 
funktioner och tar i bruk nya 
arbetssätt.

Vi inleder förnyandet av 
webbplatsen.

Språkvård och utbildning inom 
kommunikation.

I samband med delårsrappor-
terna.

Ansvarsperson: kommunika-
tionschefen.

Att kommunanseendet är gott. Lovisa anses vara en god bo-
endeort.

Lovisa stad har ett gott anse-
ende som arbetsgivare.

Lovisa har positiv publicitet.

Stadens välkändhet och att-
raktivitet ökar.

Vi betonar positiv kommuni-
kation.

Vi aktiverar invånarna och sta-
dens personal till att bli Lovi-
saambassadörer.

Vi samarbetar kring mark-
nadsföring med tredje sektorn 
och företagarna.

Vi utnyttjar sociala medier i 
marknadsföringen av staden.

Vi riktar boendemarknads-
föringen till återflyttare och 
barnfamiljer.

I samband med delårsrappor-
terna.

Medieuppföljning.

Ansvarsperson: marknadsfö-
ringsplaneraren.

Dataförvaltningsenheten:

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att utveckla digitala processer. Både verktygen och arbets-
sätten utvecklas.

Vi ändrar arbetssätten till elek-
troniska och avvecklar manu-
ella arbetsskeden.

I samband med delårsrappor-
terna.

Ansvarsperson: dataförvalt-
ningschefen.

Att utveckla personalens IKT-
kompetens.

Personalen kan bättre använ-
da informationstekniska verk-
tyg.

Utbildning. Vi delar de bästa 
arbetssätten.

I samband med delårsrappor-
terna.

Ansvarsperson: dataförvalt-
ningschefen.

Att förbättra IKT-infrastruk-
turen.

Infrastrukturen stöder bättre 
de mobila arbetssätten.

Vi standardiserar mobila appa-
rater och tar i bruk ett mana-
geringssystem.

I samband med delårsrappor-
terna.

Ansvarsperson: dataförvalt-
ningschefen.
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Anslag som står till förfogande för verksamheten
21120 Förvaltningstjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)
BOKSLUT 

2014
BUDGET 

2015
inkl. ändringar

BUDGET 
2016

Verksamhetens intäkter 1 991 824 2 417 590 2 232 471

varav interna 1 729 280 2 077 590 1 989 971

Verksamhetens kostnader 2 872 701 3 378 837 3 287 116

varav interna 239 902 172 541 260 563

Verksamhetsbidrag -880 877 -961 247 -1 054 645

varav interna 1 489 378 1 905 049 1 729 408

Verksamhetsbidrag, extern -2 370 255 -2 866 296 -2 784 053

Avskrivningar och nedskrivningar 12 844 12 850 13 000

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen 
uppnås 2016–2018

Ansvarsområdets namn: Ekonomitjänster

Ansvarsperson: ekonomidirektören 

Ansvarsområdets uppgifter
Ansvarsområdets uppgifter är att stöda sektorernas verksamhet, att sörja för de gemensamma 
principerna och anvisningarna för ekonomistyrning samt att främja ekonomiskt tänkande och re-
sultatrikhet i stadens verksamhet.

Ekonomitjänsterna ansvarar för ekonomiplaneringen och koordinerar centralt budgetberedningen 
och rapportering i realtid om verksamheten och ekonomin under räkenskapsperioden. Ekonomi-
tjänsterna sköter den löpande bokföringen i Lovisa stad och ansvarar för upprättandet av koncern-
bokslutet. Till uppgifterna hör också att ansvara för att sköta stadens finansiering och likviditet och 
för sin del de myndighetsanmälningar som anknyter till penningprocessen.

Ekonomitjänsterna ansvarar för och koordinerar utvecklingen av processerna för kostnadsberäk-
ning, produktifiering och prissättning i samarbete med centralerna. Till ansvarsområdets uppgifter 
hör också den centraliserade upphandlingen samt ägarstyrningen och tillsynen av stadens dotter-
sammanslutningar.

Ekonomitjänsterna inbegriper enheterna kostservice och städservice. Kostservicen tillreder nä-
ringsmässigt god mat av bra kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. För att säkerställa kostservi-
cens kvalitet följs kvaliteten av måltiderna upp med hjälp av regelbundna kundbelåtenhetsenkä-
ter. Städservicen ansvarar kostnadseffektivt för att städningen av Lovisa stads verksamhetsloka-
ler och byggnader är heltäckande och av god kvalitet.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten 
Det centrala målet för den ekonomiska strategin är att skapa stabilitet, konkurrenskraft och lång-
siktighet i stadens ekonomiförvaltning. En sund ekonomisk bas utgör grunden för att Lovisa stads 
verksamhet är stabil och kan utvecklas.
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Under den kommande planperioden ligger tyngdpunkten på 
1. att åstadkomma en förutsägbar och sund ekonomi som är i balans
2. att kontinuerligt förbättra produktiviteten, tillvägagångssätten och kostnadseffektiviteten
3. en kunnig och motiverad personal som mår bra.

Förändringar i omvärlden under planeringsperioden och projekt som pågår
Det att koncernaspekten betonas i ledningen av stadens ekonomi ställer nya krav på hela koncer-
nens rapportering och på uppföljningen av ekonomin. I och med kommunallagsreformen ändras 
mätarna för kriskommuner och de faktorer som i fortsättningen följs upp är kommunkoncernens 
årsbidrag, lånebelopp och grad för relativ skuldsättning.

Vi strävar efter att skärpa koncernstrukturen genom att fusionera dottersammanslutningar och på 
så sätt att uppnå en bättre ekonomisk ställning för dottersammanslutningarna. Genom att antalet 
koncernbolag minskar underlättar vi dessutom tillgängligheten och tillförlitligheten av koncernni-
våns ekonomiska rapporter.

Totalreformen av kommunallagen kräver också att riskhantering ordnas för kommunens verksam-
het. En helhetsmässig riskkartläggning på nivån för hela koncernen planeras, genomförs och do-
kumenteras senast vid utgången av 2017.

Förnyandet av ekonomiförvaltningens system fortsatte 2015 och avsikten är att efter utvecklandet 
av infrastrukturen för basfunktionerna koncentrera sig på att utveckla rapporteringen. Det är ända-
målsenligt att i ekonomiförvaltningsprogrammet integrera ett rapporterings- och prognostiserings-
program som tjänar den ekonomiska uppföljningen. På så sätt kan man även för rapporteringens 
del fortsätta automatiseringen av processerna för ekonomin.

Operativa nyckelmål för 2016 och en verksamhetsplan för hur de ska nås samt uppföljning av hur 
målen nås

Ekonomiavdelningen:

Att åstadkomma en förutsägbar kommunekonomi som är sund och balanserad 

NYCKELMÅL Målnivå Mätare/åtgärder Ansvarspersoner

Att budgeten och investerings-
planen är strategiorienterade.

Nyckelmålen är härledda ur 
den uppdaterade strategin 
och de är uppställda för hela 
koncernen.

Vi ägnar på hela stadens nivå 
särskild uppmärksamhet åt att 
ställa upp nyckelmål som är 
härledda ur strategin. Vi inklu-
derar i delårsrapporteringen 
uppföljningen av utfallet för 
målen. 

Stadsdirektören och ekonomi-
direktören.

Att utveckla rapporteringen. Vi har för stadens och Affärs-
verket Lovisa Vattens del som 
stöd till beslutsfattandet en 
tillförlitlig rapportering som 
är à jour. Vi utvecklar uppfölj-
ningen på hela koncernens 
nivå. 

De numeriska mätarna är lätt 
och snabbt tillgängliga. Vi in-
tegrerar prognostiseringspro-
grammet och rapporterings-
verktyget Kuntari i ekonomi-
förvaltningens databas.

Ekonomidirektören.

Att svara på åliggandena i den 
nya kommunallagen.

Vi klargör koncernstrukturen. Koncernstrukturen är tydlig 
och lättare styrd. Vi fusionerar 
fastighetsbolagen.

Ekonomidirektören.

Att utveckla den interna kon-
trollen och riskhanteringen.

Vi förankrar den interna kon-
trollen och riskhanteringen till 
att utgöra en del av verksam-
hetssätten. 

De operativa anvisningarna tas 
i bruk i centralerna.

Stadsdirektören och ekonomi-
direktören.
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Att kontinuerligt förbättra produktiviteten, tillvägagångssätten och kostnadseffektiviteten

NYCKELMÅL Målnivå Mätare/åtgärder Ansvarspersoner

Att utveckla och effektivera 
upphandlingsprocesserna.

Vi uppdaterar upphandlings-
anvisningarna till att motsvara 
den nya lagen om offentliga 
upphandlingar.

Vi har uppdaterade anvisning-
ar som motsvarar den nya la-
gen om offentliga upphand-
lingar.

Den upphandlingssakkunniga.

Att konsultera och handleda 
koncernbolagen vad gäller 
upphandlingsprocesserna.

Koncernbolagen följer de upp-
handlingsanvisningar som sta-
den upprättat.

Vi ger koncernbolagen infor-
mation och sporrar dem till 
samarbete.

Den upphandlingsansvariga.

Att utveckla ekonomiförvalt-
ningens processer.

Vi utvecklar ekonomiförvalt-
ningens processer till att mot-
svara resurserna som blir 
knappare.

Vi förbereder oss på en minsk-
ning av personalantalet på 
ekonomiavdelningen.

Ekonomidirektören och hu-
vudbokföraren.

Att hantera kostnaderna för 
kost- och städservicen och att 
öka produktiviteten.

Vi håller de interna priserna 
konkurrenskraftiga och servi-
cenivån god.

Inom kostservicen fattar vi ett 
policybeslut om köksnätets 
omfattning.

Vid köp av tjänster inkluderar 
vi jämförelser av tjänstens pris 
och kvalitetsnivå. 

Förslaget om köksnätverket 
kommer för beslutsfattande.

Kostservicechefen och städ-
chefen.

Att kvaliteten för kost- och 
städservicen är god.

Kunderna är belåtna. Vi genomför en kundbelåten-
hetsenkät.

Vi samlar daglig kundrespons.

Kostservicechefen och städ-
chefen.

En kunnig och motiverad personal som mår bra 

NYCKELMÅL Målnivå Mätare/åtgärder Ansvarspersoner

Att utveckla personalens mo-
tivation samt stöda kunnandet 
och det att personalen orkar i 
sitt arbete.

Personalen är effektiv, välfung-
erande och belåten.

Vi upprätthåller, sporrar och 
utvecklar personalens yrkes-
kunnande och omfattande av 
nya verksamhetssätt.

Cheferna inom ekonomitjäns-
terna.

Anslag som står till förfogande för verksamheten 
21124 Ekonomiavdelningen 

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)
BOKSLUT 

2014
BUDGET 

2015
inkl. ändringar

BUDGET 
2016

Verksamhetens intäkter 3 983 828 4 003 724 4 062 868

varav interna 3 866 999 3 914 524 3 965 568

Verksamhetens kostnader 4 272 817 4 473 949 4 437 523

varav interna 191 919 244 794 290 735

Verksamhetsbidrag -288 989 -470 225 -374 655

varav interna 3 675 080 3 669 730 3 674 833

Verksamhetsbidrag, extern -3 964 070 -4 139 955 -4 049 488

Avskrivningar och nedskrivningar 102 514 82 930 92 871
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Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen 
uppnås 2016–2018

Ansvarsområdets namn: Utvecklingstjänster

Ansvarsperson: utvecklingsdirektören

Ansvarsområdets uppgifter
Ansvarsområdet utvecklingstjänster har som uppgift att stöda näringslivet, såväl verksamma som 
nya företag, stadsstyrelsen och stadsdirektören i närings- och utvecklingsfrågor samt i andra in-
tressebevakningsfrågor. Ansvarsområdet förenar närings-, turist- och landsbygdsväsendet samt 
det allmänna strategi- och utvecklingsväsendet till en helhet.

Till utvecklingsavdelningen hör följande uppgiftsområden: utvecklingsväsendet, näringsväsendet, 
turistväsendet, landsbygdsväsendet och sysselsättningstjänsterna.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att
• skapa attraktiva förutsättningar för befolknings- och arbetsplatsutvecklingen i samarbete med 

företagare och olika aktörer i staden
• tillsammans med kommunikationsenheten förstärka bilden om stadens idyll och kunnande
• förverkliga och följa upp det näringslivspolitiska programmet och övriga program.

Förändringar i omvärlden under planeringsperioden
Stängningen av Strömfors Electrics fabrik orsakade en förlust av 207 arbetsplatser inom industrin. 
Det kommer att ta många år att ersätta dessa arbetsplatser. Statusen som område med akuta 
strukturomvandlingsproblem ger arbetet vissa verktyg, men att kunna utnyttja dessa förutsätter 
omfattande samarbete. Samtidigt har sysselsättningssituationen blivit sämre i hela landet. Sköt-
seln av sysselsättningen kräver att stadens och statens tjänster samordnas och att finansieringen 
tryggas.

Staden ska avsätta såväl finansiell satsning som arbetstid för bostadsproduktion.

Den sektorsövergripande sysselsättningsfrämjande samservicen inleder sin verksamhet i början 
av 2016. Verksamheten är ett samarbete mellan kommunerna, arbets- och näringsbyråerna och 
Folkpensionsanstalten. För verksamheten ska det anvisas tillräckliga personalresurser såväl inom 
sysselsättningstjänsterna som inom grundtrygghetssektorn. Avsikten är att fortsätta tillämpa och 
vidareutveckla sådan praxis som hittills visat sig vara bra. Verksamheten ska vara lättillgänglig för 
klienterna.

(Operativa) Nyckelmål för 2016 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås
Utvecklingsväsendet:
Att förnya stadens strategi så att den beaktar krav i den nya kommunallagen, tydlighet och kopplingen till 
budgeten. Såguddsområdet och bostadsproduktionen utvecklas på ett sätt som stöder målen i strategin.

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att uppdatera stadsstrategin. Stadsfullmäktige godkänner 
den nya strategin före utgång-
en av april.

Som en del av projektet Nya 
generationens organisation 
(USO) ordnar vi workshopar 
med vilka stadsfullmäktige 
styr beredningen.

Vi rapporterar uppföljning-
en av arbetsprogrammet till 
stadsstyrelsen.

Ansvarspersoner: Stadsdirek-
tören och utvecklingsdirek-
tören.
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Näringsväsendet:
I enlighet med näringslivsprogrammet är ökad aktivitet i centrum och de stora bycentrumen, kartläggning av nätverksbild-
ning som en del av konkurrenskraften, välfärdstjänster och kreativa branscher nya insatsområden för verksamhetsåret.

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att staden är attraktiv och er-
bjuder många möjligheter.

Att öka aktiviteten i centrum 
och de stora bycentrumen.

Vi ökar den kommersiella fyll-
ningsgraden för affärslokaler-
na i centrum i samarbete med
fastighetsägarna.

Vi säkerställer serviceutbudet i 
bycentrumen.

Vi genomför utvecklingspla-
nerna för centrum och byarna 
i olika faser. Målet är att för-
höja områdenas trivsel och 
attraktivitet. Vi väljer utifrån 
utvecklingsplaner projekt som 
främjar livskraft och trivsel.

Vi avger rapport i delårsrap-
porterna.

Ansvarspersoner: Stadsdirek-
tören, utvecklingsdirektören 
och tekniska direktören.

Att arbetsplatsutvecklingen 
blir positiv genom att skapa en 
god verksamhetsmiljö för ut-
veckling av företagsverksam-
heten.

Antalet arbetsplatser i Lovisa 
ökar med 40.

Sektorerna som ska utvecklas är:
havsklustret + 15 arbetsplatser
husbyggnad + 10 arbetsplatser
kreativa branscher + 5 arbetsplatser
övriga + 10 arbetsplatser.

Vi får förlängd tid av status 
som område med akuta struk-
turomvandlingsproblem.

Vi främjar företagens verk-
samhetsmöjligheter genom 
markpolitik och planläggning 
samt genom planering och 
byggande av infrastrukturen.

Vi avger rapport i delårsrap-
porterna.

Ansvar: Utvecklingsdirektören 
och Posintra.

Att nya företag etableras. 5–10 små och medelstora fö-
retag etableras.

Man genomför en riktad för-
säljning.

Vi avger rapport i delårsrapporterna.

Ansvarspersoner: Stadsdirektören, 
utvecklingsdirektören och Posintra.

Turismväsendet:
Vi väljer två av målen i Action Plan för turismen. Vi börjar planera och genomföra dessa tillsam-
mans med turismsektorn.

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att genomföra Lovisa stads 
program för utveckling av tu-
rism (Action Plan 2014–2020).

Att delta i nationell turism- 
marknadsföring i topprojekt 
som Visit Finland/Arbets- och 
näringsministeriet har star-
tat 2015.

Vi satsar på familjeturism.

Vi övergår i högre grad till 
elektronisk marknadsföring.

Antalet besöksmål, övernat-
tande turister och besök på 
webbplatsen Visit Loviisa.

Vi produktifierar familjeturismen.

Vi minskar framställningen av 
tryckt material.

Vi främjar produktionen av inne-
hållet för webbplatsen Visit Loviisa 
till att bli en marknadsföringskanal. 

Vi deltar i enlighet med stadens 
marknadsföringsmål i mässor.

Ansvarsperson: turistsekrete-
raren.

Landsbygdsväsendet:
Uppgifterna innefattar att regionalt förvalta lantbruksstöd och avbytartjänster, att lokalt handha 
ärenden som berör enskilda vägar samt att sköta och utarrendera jord- och skogsbruksområden.

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att producera regionala tjäns-
ter på ett sätt som tjänar av-
talsparterna och kunderna.

Att noggrannare utnyttja skogen med 
beaktande av ekonomi och ekologi.

Vi följer tidsfristerna i lagstift-
ningen.

Verksamheten är ekonomisk.

Vi optimerar avkastningen i en-
lighet med skogsbruksplanerna.

Vi omfattar elektroniska ar-
betssätt.

Personalen utbildar sig kontinuerligt.

Vi säkrar plantbeståndet på 
ett flexiblare sätt.

Rapportering till landsbygds-
nämnden.

Ansvarsperson: landsbygdschefen.
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Sysselsättningstjänster:
Vi måste avstyra en ytterligare en ytterligare ökning i antalet långtidsarbetslösa. Målet är att i allt 
högre grad hänvisa de långtidsarbetslösa till sysselsättningsfrämjande åtgärder och att på detta 
sätt få kostnaderna för kommunens andelar av arbetsmarknadsstödet att minska.

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att minska långtidsarbetslös-
het.

Vi avstyr att antalet personer 
betalningslistan över kom-
munens andel av arbetsmark-
nadsstödet ökar.

Vi hänvisar långtidsarbetslösa 
till behovsanpassade åtgär-
der och främjar deras syssel-
sättning.

Vi följer upp betalningslistan 
över kommunens andel av ar-
betsmarknadsstödet.

Ansvarspersoner: Utvecklings-
direktören och sysselsättnings-
koordinatorn.

Att inleda sektorsövergripande 
sysselsättningsfrämjande sam-
service.

Vi tillhandahåller arbetslösa 
som är i behov av sektorsöver-
gripande service sådana tjäns-
ter som de behöver.

Vi anvisar den börjande sek-
torsövergripande sysselsätt-
ningsfrämjande samservicen 
tillräckliga personalresurser 
och skapar välfungerande 
praxis tillsammans med grund-
trygghetsväsendet.

Den sektorsövergripande sys-
selsättningsfrämjande samser-
vicens rapporter om antalet 
klienter och hur länge klient-
skapet varat.

Ansvarsperson: sysselsätt-
ningskoordinatorn. 

Att reda ut möjligheterna till 
arbetslösas pensionsavgång.

Endast personer som är faktis-
ka arbetssökande får arbets-
marknadsstöd.

Tillsammans med grundtrygg-
hetsväsendet hänvisar vi per-
soner som får arbetsmark-
nadsstöd, men som i själva 
verket är arbetsoförmögna, till 
rätt förmån.

Vi följer upp betalningslistan 
över kommunens andel av ar-
betsmarknadsstödet.

Ansvarsperson: sysselsätt-
ningskoordinatorn.

Anslag som står till förfogande för verksamheten
21125 Utvecklingstjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)
BOKSLUT 

2014
BUDGET 

2015
inkl. ändringar

BUDGET 
2016

Verksamhetens intäkter 4 767 846 4 223 286 4 228 875

varav interna 3 952 3 000

Verksamhetens kostnader 5 701 974 6 459 111 7 160 859

varav interna 150 710 166 073 176 143

Verksamhetsbidrag -934 128 -2 235 825 -2 931 983

varav interna -146 758 -163 073 -176 143

Verksamhetsbidrag, extern -787 370 -2 072 752 -2 755 840

Avskrivningar och nedskrivningar 7 142 7 150 7 150

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

BS 2014 BG 2015 BG 2016 EP 2017 EP 2018

Antal invånare 31.12 15 457 15 386 15 400 15 500 15 600

Nya företag 82 40 50 50 50
Antal avbytardagar inom lant-
bruket 15 284 14 000 14 000 13 000 13 000

Antal gårdsbruksenheter 990 960 870 850 830

Arbetslösa i processen 60 201 220 220 220
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GRUNdTRyGGHETSCENTRALEN
Principer för verksamheten

Vi ordnar de grundtrygghetstjänster som vi ansvarar för utgående från Lovisa stads strategi och på 
ett sätt som är klientinriktat, kostnadseffektivt och verkningsfullt och som också utnyttjar de möjlig-
heter som teknologi och elektronisk kommunikation erbjuder. Målet är att uppnå branschövergripan-
de service av god kvalitet och verksamhet som beaktar klienternas valfrihet och delaktighet samt att 
hälso- och sjukvårdstjänsterna riktas på rätt sätt. Genom samarbetsavtal handhar Lovisa stad, med 
undantag av tjänster för seniorer, även grundtrygghetstjänsterna för invånarna i Lappträsk kommun. 
Målet är att tjänsterna är så verkningsfulla som möjligt och att de motsvarar klienternas/patienternas 
behov på ett sätt som är av rätt slag och till rätt pris när Lovisa stads grundtrygghetscentrals ansvar 
för att ordna social- och hälsovårdstjänster 2018–2019 övergår till det nya social- och hälsovårds-
området.

Tyngdpunkter för verksamheten
De centrala målen för verksamheten är att upprätthålla och utveckla grundtrygghetstjänsterna i 
området, främja invånarnas välfärd och delaktighet, erbjuda tillgång till tidigt stöd, förebygga mar-
ginalisering, minska hälsoproblem, minska hälsoskillnaderna mellan befolkningsgrupper och att 
utveckla verksamhet som främjar och upprätthåller invånarnas funktionsförmåga. För Lovisa stad 
är 2016 det tredje året då det ekonomiska läget kräver effektivering och ändringar i grundstruktu-
ren för att det ska vara möjligt att balansera ekonomin. Läget verkar fortsätta ännu lika länge till 
som det varat redan nu.

Den kommande strukturreformen för social och hälsovården, som historiskt är den största som ägt 
rum, kräver under de kommande åren mycket administrativt arbete och gott ändringsledande av 
grundtrygghetscentralens ledning, och centralen måste kontinuerligt kunna anpassa sig till nya si-
tuationer och krav. Trots att kommunerna i och med reformen inte längre kommer att vara skyldiga 
att producera social- och hälsovårdstjänster, bör kommunernas roll även i fortsättningen innefatta 
att aktivt sörja för att främja och upprätthålla välfärd och hälsa för sina invånare. Detta bör genom-
föras i samarbete med social- och hälsovårdens självstyrda områden.

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet lät utföra en extern sakkunnigutredning 
sommaren 2015. I utredningen konstaterades det att självständiga områden som är större än 
kommuner (9–12 områden) bör grundas så att områdenas befolkningsbas, infrastruktur för social- 
och hälsovård samt ekonomiska kapacitet är tillräckliga för att ordna social- och hälsovårdstjäns-
ter nu och i framtiden. Kommunens uppgifter minskar och ändrar på ett betydande sätt. Då grund-
trygghetscentralen överförs till sjukvårdsområdena, och i och med detta minst 10 % av stödfunk-
tionerna, endast mindre än 50 % av kommunens traditionella uppgifter kommer att återstå. Detta 
leder till att kommunerna måste finna en ny verksamhetsprofil. 

I enlighet med Lovisa stads strategi och välfärdsprogram är målet att stöda klientinriktad och häl-
sofrämjande verksamhet. I samband med valen av indikatorer i välfärdsprogrammet och med 
effektiveringsprogrammet har grundtrygghetsväsendet strävat efter att bibehålla möjligheten att 
satsa på de ovannämnda målen och möjligheter att upprätthålla eller utveckla servicen. Mål för 
välfärden är också att inom ramen för resurserna fokusera på att stöda föräldraskap, att utveck-
la tjänsterna inom missbrukar- och mentalvård, att minska hälsoskillnaderna mellan befolknings-
grupper och på tidigt ingripande i vården av kroniska sjukdomar och i synnerhet på rehabiliterande 
verksamhet. Centralernas direktörer, cheferna för ansvarsområdena och cheferna för enheterna i 
grundtrygghetscentralen och bildningscentralen samarbetar om att planera, bedöma och utveckla 
välfärden. I Lovisa stad görs en omfattande välfärdsberättelse för första gången 2016.
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Åldersfördelningen och det ökande antalet äldre personer utgör en utmaning för vårt verksamhets-
område och det krävs mod och beredskap att fatta snabba beslut om verksamheten med tanke på 
Lovisa stad med sina ekonomiska utmaningar och tjänsterna för äldre. Trots besvären som anförts 
bör ändringarna i servicenätet för äldre fås framåt så att basen för servicenätverket är i skick med 
tanke på kommande effektiveringskrav och på social- och hälsovårdsreformen. Med anledning av 
dessa har man allt mer satsat på att möjliggöra att äldre kan bo hemma genom att inleda hemsjuk-
husverksamhet (5 vårdplatser) och även specialenhetsverksamhet för palliativ vård i samband med 
hälsovårdscentralsjukhuset (5 vårdplatser). Samtidigt har antalet klienter och besök för hemvården 
ökat betydligt och man måste satsa på hemvården genom att öka antalet personal (3,5 personer) 
så att tryggt hemmaboende och en minskning av anstaltsvård möjliggörs. Samtidigt som volymen 
för effektiverat serviceboende ökas kan vårdplatserna på hälsovårdscentralen minskas. Målet är att 
antalet vårdplatser på hälsovårdscentralsjukhuset i oktober 2016 skulle vara 10 färre.

I och med social- och hälsovårdsreformen står personalen i grundtrygghetscentralen inför stora 
förändringar och personalens arbetsmotivation måste stödas vid de ändringar som redan ägt rum 
och de som kommer att äga rum i framtiden. Samtidigt måste man också försöka utveckla proces-
serna och verksamheten. Denna helhet är en verklig utmaning och kräver resurser. Man måste 
satsa på kompletterande utbildning, arbetsorientering och vikariearrangemang enligt behov.

Trots att läget är så här pass krävande ger statsmakten social- och hälsovårdsområdet ytterligare 
uppgifter. De ytterligare åliggandena i socialvårdslagen (1.1.2015, förebyggande verksamhet och 
tidigt stöd) kräver att barnskyddsresurser tilläggs i bastjänsterna. Grundtrygghetscentralen måste 
av denna orsak även öka antalet personal i dessa processer (3 personer).

Det stora antalet inkommande flyktingar och asylsökande utgör en utmaning i Europa och också i 
Finland. Den humanitära hjälpen till dessa människor finns också på Lovisa stads och grundtrygg-
hetscentralens agenda. Vid den tidpunkt som budgeten upprättas finns det inte ännu vetskap om 
behovet av anslag, vilket är orsaken till att dessa kostnader saknas i budgeten

Riskbedömning
Situationen leder till att förverkligandet av utvecklings- eller effektiveringsplanerna uppskjuts om 
man inte lyckas förbinda personalen i tillräckligt hög grad till utvecklandet. Risken är tämligen stor 
och inverkningarna mycket stora.

Om utvecklingen av elektroniska tjänster inte fortskrider enligt tidtabellen, vidtas inte heller förvän-
tade effektiveringsåtgärder. Risken är tämligen stor och inverkningarna tämligen stora vad både 
klienterna och personalen beträffar.

Risken för åtgärderna avsedda för att stöda föräldraskap är att gruppverksamheten inte blir av på grund 
av att man inte får ett tillräckligt antal deltagare för att kunna bilda grupperna. Risken är relativt sannolik 
och relativt allvarlig för barnen. Man strävar efter att minimera risken genom aktiv och riktad marknads-
föring av grupper och evenemang samt genom att erbjuda lokaltidningarna material om temat. 

Att antalet barnskyddsklienter och klienter inom familjetjänsterna enligt den nya socialvårdslagen 
ökar i så stor omfattning att man inte kan följa de lagenliga behandlingstiderna utgör en risk för 
välfungerande bastjänster. Risken är relativt stor, men kan kontrolleras i synnerhet genom att en 
socialhandledare anställs enligt det föreslagna.

Om inte minskningen av bäddavdelningstjänster och ökningen av tjänster som ges i hemmet sker synkronise-
rat, till exempel på grund av tidtabellsändringar i byggandet av serviceboende med heldygnsomsorg, lyckas man 
inte med att minska hospitaliseringsgraden och uppnå effektiveringsmålen. Risken är tämligen stor och inverk-
ningarna stora. Situationen leder även till att hemmaboende inte på långt när kan möjliggöras i den omfattning 
som planerats och klienterna hamnar tidigare in på anstaltsvård. Den ekonomiska inverkan skulle vara betydlig.
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Om verksamheten på Borgå sjukhus och i de närliggande hälsovårdscentralerna förläggs på an-
nan ort eller minskas och de planerade gemensamma projekten inte genomförs, försvåras vård-
tillgängligheten i och med förlängda resor för att få vård. Risken är tämligen stor och inverkning-
arna betydande för patienterna.

Antalet asylsökande överskrider stadens förmåga att sörja för dem. Risken är rätt liten, men in-
verkningarna tämligen stora.

Tyngdpunkter för verksamheten är
1. Kunden och kommuninvånaren: Att utveckla verksamhet som främjar hälsa och att minska häl-

soskillnader.
2. Attraktivitet och konkurrenskraft: Att minska betoning på anstalter och att möjliggöra boende 

hemma samt att förbereda sig på social- och hälsovårdens strukturreform.
3. Personal och ledarskap: Att stöda personalens ork i arbetet. 
4. Ekonomi: Att balansera ekonomin och effektivera verksamheten.

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

2113 Grundtrygghetscentralen

BOKSLUT 
2014

BUDGET 
2015

inkl. ändringar

BUDGET 
2016

EKONOMIPLAN
2017

EKONOMIPLAN
2018

Försäljningsintäkter 3 153 850 8 837 646 8 726 165 8 813 427 8 901 561

Avgiftsintäkter 4 644 134 4 600 900 4 767 300 4 814 973 4 863 123

Understöd och bidrag 647 612 659 500 709 280 716 373 723 537

Hyresintäkter 278 427 273 860 280 650 283 457 286 291

Övriga verksamhetsintäkter 394 760 140 570 134 040 135 380 136 734

Verksamhetens intäkter 9 118 782 14 512 476 14 617 435 14 763 609 14 911 245

varav interna 206 822 6 155 731 5 959 375 6 018 969 6 079 158

Personalkostnader 18 264 524 17 898 943 18 374 869 18 557 117 18 816 917

Köp av tjänster 35 154 462 39 796 497 40 128 227 39 690 022 40 245 682

Material, förnödenheter och varor 1 259 238 1 170 700 1 166 230 1 182 557 1 199 113

Understöd 3 592 014 3 017 440 3 209 350 3 254 281 3 299 841

Övriga verksamhetskostnader 2 292 297 2 052 388 2 192 676 2 223 373 2 254 501

Verksamhetens kostnader 60 562 535 63 935 968 65 071 352 64 907 351 65 816 054

varav interna 4 574 943 10 411 185 10 343 213 10 488 018 10 634 850

Verksamhetsbidrag -51 443 753 -49 423 492 -50 453 917 -50 143 742 -50 904 808

varav interna -4 368 121 -4 255 454 -4 383 838 -4 469 049 -4 555 692

Verksamhetsbidrag, extern -47 075 632 -45 168 038 -46 070 079 -45 674 692 -46 349 117

Avskrivningar och nedskrivningar 18 266 26 490 40 310 40 310 40 310

Varav andelen för Lappträsk uppgår till ca 2 225 400 euro.
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I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2016 vilka baserar sig på stadsstrategin 
och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

Grundtrygghetscentralens tyngdpunkter för verksamheten:
1. Kunden och kommuninvånaren : Att utveckla verksamhet som främjar hälsa och att mins-
ka hälsoskillnader 

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Ansvarspersoner

Att sörja för kommuninvånar-
nas välfärd.

Vi samarbetar med kommun-
invånarna och tredje sektorn 
för att minska hälsoskillnader 
och främja välfärd.

Vi bedömer den elektroniska 
välfärdsberättelsen och revi-
derar målen.

Stadens ledning, centralernas 
direktörer, välfärdskoordina-
torn, alla chefer, alla anställda 
och kommuninvånarna.

2. Attraktivitet och konkurrenskraft : Att minska betoning av anstalter och att möjliggöra boende 
hemma samt att förbereda sig på social- och hälsovårdens strukturreform. 

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Ansvarspersoner

Att satsa på minskning av an-
staltscentrerad verksamhet 
och möjliggörande av hemma-
boende.

Antalet vårdplatser på hälso-
vårdscentralsjukhuset är 30.

Klientantalet inom hemsjuk-
husverksamheten är 5–15.

Vi fortsätter planeringen av 
den nya enheten för effektive-
rat boende och den eventuella 
byggverksamheten inleds.

Vi sammanslår avdelningar-
na 3 och 4 på hälsovårdscen-
tralens sjukhus till en ny av-
delning genom att minska 10 
vårdplatser. Då saneringen av 
Taasiagården slutförts kan vi 
flytta 6 klienter till Taasiagår-
den och 4 till hemsjukhuset 
från hälsovårdscentralsjuk-
huset.

Vi utvecklar hemsjukhusverk-
samheten till en smidig verk-
samhet i samarbete med pa-
tientens hem och hälsovårds-
centralsjukhuset. 

Under året blir det klart var 
den nya enheten för service-
boende placeras och om ARA 
beviljar finansiering. 

Grundtrygghetsdirektören, le-
dande läkaren och serviceche-
fen för tjänster för seniorer.

Samma ansvarspersoner som 
ovan.

Grundtrygghetsdirektören, 
servicechefen för tjänster för 
seniorer och tekniska centra-
len.

Att bereda sig på social- och 
hälsovårdens strukturreform.

Grundtrygghetscentralen in-
formerar stadens ledning och 
invånare om innehållet i so-
cial- och hälsovårdens struk-
turreform samt planerar verk-
samheten i enlighet med inne-
hållet i reformen.

Grundtrygghetscentralen in-
formerar och ordnar informa-
tionsmöten. Vi strävar efter att 
harmonisera grundtrygghets-
centralens verksamhet till att 
motsvara innehållet i hälsovår-
dens strukturreform.

Grundtrygghetsdirektören och 
ledande läkaren.

3. Personal och ledarskap : Att stöda personalens ork i arbete.

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Ansvarspersoner

Att personalen orkar och får 
stöd då det sker ändringar.

Personalen orkar bättre med 
sitt jobb och sjukfrånvarosta-
tistiken minskar.

Ledningsgruppen och ledning-
en på mellannivå sammanträ-
der minst två gånger per år 
för att tillsammans diskutera 
nyckelmålen, att informera 
personalen om nyckelmålen 
och att förankra nyckelmålen i 
verksamheten.

Vi följer upp och analyserar sjuk-
frånvarostatistiken. Utgående 
från detta vidtar vi åtgärder.

Grundtrygghetsdirektören och 
alla chefer.
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4. Ekonomi : Att balansera ekonomin och effektivera verksamheten

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Ansvarspersoner

Att kontinuerligt balansera 
ekonomin och sträva efter 
verksamhetsändringar.

Vi tillämpar de budgetenliga 
effektiveringsbesluten så bra 
som möjligt.

Vi håller oss inom budgeten. 
Vi följer aktivt upp resultaten 
och reagerar snabbt på änd-
ringar.

Grundtrygghetsdirektören och 
servicecheferna.

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås  
2016–2018

Ansvarsområdets namn: Förvaltning och främjande av hälsa

Ansvarsperson: grundtrygghetsdirektören

Ansvarsområdets uppgifter är
Ansvarsområdet Förvaltning och främjande av hälsas uppgift är att verka för utvecklingen av till-
vägagångssätt som främjar hälsa och välfärd, att koordinera och utveckla serviceproduktionen i 
enlighet med målen för verksamheten och att övervaka och kontrollera kvaliteten på de tjänster 
som olika aktörer producerar i enlighet med lagar och förordningar.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är
1. Kunden och kommuninvånaren: Att utveckla verksamhet som främjar hälsa och att minska häl-

soskillnader.
2. Attraktivitet och konkurrenskraft: Att utnyttja teknologi inom grundtrygghetscentralens tjänster.
3. Personal och ledarskap: Att stöda personalens ork i arbetet.
4. Ekonomi: Att balansera ekonomin och effektivera verksamheten.

Förändringar i omvärlden och projekt som pågår under planperioden
Förvaltningens centrala uppgift under planperioden är att utveckla elektronisk kommunikation 
och praxis och anvisningar för dataskydd. Det nationella arkivet för handlingar inom socialvården 
(Kansa) tas i bruk i enlighet med riksomfattande planer. Förvaltningens uppgift är också att stö-
da livscykelsektorerna så att de kan uppnå sina mål. Utgående från östra Nylands säkerhetspro-
gram ska välfärdsarbetsgruppen och välfärdsstyrgruppen under årets lopp utveckla Lovisa stads 
och Lappträsk kommuns planer och mål. Vi ska upprätthålla gott samarbete med privatföretagare 
inom branschen och med tredje sektorn. Förvaltningen följer det globala ostadiga läget och strä-
var efter att reagera proaktivt enligt behov på sitt eget ansvarsområde.

Följande projekt är aktuella under planperioden:
• Välfärdsprogrammet ska bearbetas och utvärderas årligen tillsammans med stadens samtliga 

sektorer.
• Mental- och missbrukarvårdsprojektet Erfarenhet ger kraft (KASTE – fortsättningsprojektet Sin-

nets nyckel) 1.7.2013–2016.
• Projektet Glädje i föräldraskapet beviljades KASTE-finansiering för 2015–2017.
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Riskbedömning
Vi lyckas inte i tillräckligt hög grad få personalen att ställa sig bakom utvecklingen och förändring-
arna, varmed nyckelmålen inte uppnås. Risken är måttlig och inverkningarna ansenliga.

Utvecklingen av elektronisk service framskrider inte enligt tidtabellen, antingen av orsaker som 
beror på leverantören eller av orsaker inom organisationen. Risken är måttlig och inverkningarna 
måttliga.

Den globala instabiliteten blir så stor att den normala verksamheten inom grundtryggheten rub-
bas. Risken är relativt liten, men ur verksamhetens synvinkel är situationen allvarlig och inverk-
ningarna allvarliga.

Operativa nyckelmål för 2016 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås
1. Kunden och kommuninvånaren: Att utveckla verksamhet som främjar hälsa och att minska 
hälsoskillnader  

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att bearbeta målen i den elek-
troniska välfärdsberättelsen 
och att styra verksamheten 
enligt målen inom varje för-
valtningsenhets ansvarsom-
råde.

Förvaltningsenheterna utvär-
derar årligen innehållet i den 
elektroniska välfärdsberättel-
sen och ställer upp tänkbara 
nya mål.

Välfärdsstyrgruppen och väl-
färdsarbetsgruppen samman-
träder under året och utar-
betar den årliga välfärdsöver-
sikten. 

Välfärdskoordinatorn följer 
upp och stöder förvaltnings- 
enheternas arbete. Varje för-
valtningsenhet utför årliga 
analyser och utvärderingar av 
de uppställda målen.

2. Attraktivitet och konkurrenskraft: Att utnyttja teknologi inom grundtrygghetscentralens tjänster

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att utnyttja ny teknologi och 
möjligheter till elektronisk 
kommunikation.

Vi har tagit i bruk system för 
elektronisk kommunikation.

Vi sammanställer mindre ar-
betsgrupper för alla processer. 
Representanter för informa-
tions- och kommunikations-
teknik (IKT) deltar.

Grundtrygghetsdirektören och 
servicecheferna.

Dataskydd. Vi har utvecklat praxis och an-
visningar för dataskydd.

Vi sammanställer en arbets-
grupp och arbetet inleds 
(innehållsexperter och IKT-ex-
perter).

Grundtrygghetsdirektören och 
servicecheferna.

3. Personal och ledarskap: Att stöda personalens ork i arbetet.

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att ha omsorg om persona-
lens kunnande och välfärd vid 
ändringar.

Personalens frånvaro på grund 
av sjukdom minskar. Vi ge-
nomför ändringar så behärs-
kat som möjligt.

Personalen får information om 
ändringar så snabbt som möj-
ligt. Vi reagerar på sjukfrånva-
rofall. Grundtrygghetens led-
ningsgrupp och alla chefer hål-
ler gemensamma seminarier 
där vi benar upp nyckelmålen 
och tar fram idéer om hur vi 
skulle kunna engagera de an-
ställda i verksamheten.

Vi för årliga utvecklingssamtal.

Delårsrapport.
Grundtrygghetsdirektören och 
samtliga chefer.

4. Ekonomi: Att balansera ekonomin och effektivera verksamheten 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att kontinuerligt balansera 
ekonomin.

Vi har ekonomin under kon-
troll och vi håller oss inom ra-
men för budgeten. Vi reagerar 
snabbt på ändringar.

Vi följer upp kostnaderna på 
ett effektivt sätt.

Delårsrapport. Grundtrygg-
hetsdirektören.
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Anslag som står till förfogande för verksamheten
21130 Förvaltning och främjande av hälsa

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)
BOKSLUT 

2014
BUDGET 

2015
inkl. ändringar

BUDGET 
2016

Verksamhetens intäkter 187 359 1 677 577 1 680 870

varav interna 1 597 577 1 665 590

Verksamhetens kostnader 1 482 568 1 597 576 1 685 971

varav interna 500 634 543 154 549 575

Verksamhetsbidrag -1 295 209 80 001 -5 101

varav interna -500 634 1 054 423 1 116 015

Verksamhetsbidrag, extern -794 575 -974 422 -1 121 116

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås 
2016–2018

Ansvarsområdets namn: Tjänster för barn och ungdomar

Ansvarsperson: servicechefen

Ansvarsområdets uppgifter
Ansvarsområdets uppgift är att främja och upprätthålla barnens, ungdomarnas och deras familjers 
välfärd samt att förebygga marginalisering genom att i enlighet med bestämmelser i rätt tid ordna 
sådana social- och hälsovårdstjänster som barnen, ungdomarna och deras familjer behöver på ett 
kostnadseffektivt och klientinriktat sätt.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten
1. Kommunen och kommuninvånaren: Att främja barns, ungdomars och deras familjers välfärd 

genom att förebygga problem och genom att ingripa i problem i ett tidigt skede.
2. Attraktivitet och konkurrenskraft: Att erbjuda välfungerande basservice för barn och unga, vil-

ket ökar områdets attraktivitet.
3. Personal och ledarskap: Att ha en motiverad personal som idkar branschövergripande sam-

arbete.
4. Ekonomi: Att producera kostnadseffektiva tjänster med beaktande av att de ekonomiska resur-

serna blir knappare.

 Förändringar i omvärlden och projekt som pågår under planperioden
Barnens och ungdomarnas välfärd har följts upp i huvudsak med hjälp av valda indikatorer av In-
stitutet för hälsa och välfärds (THL) skolhälsoenkät. Enkäten i fråga görs vart annat år. På grund 
av att adb-systemet kraschade var THL tvunget att avbryta skolhälsoenkäten för 2015 i hela lan-
det. THL har meddelat att det inte finns att tillgå kommunenliga uppgifter för Lovisa. Föregående 
uppgifter är från 2013. De indikatorer som ska följas i Lovisa har varit avsaknad av föräldraskap, 
rökning bland unga och användning av alkohol och droger bland unga.
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För projektet Glädje i föräldraskapet beviljades Kaste-finansiering för 2015–2017. Man försöker 
genomföra största delen av projektets verksamhet under 2016. I projektet deltar Askola, Borgå, 
Hangö, Kotka, Lappträsk, Lojo och Lovisa samt sosiaalialan osaamiskeskus Verso. Syftet med 
projektet är att stöda och uppmuntra föräldrar till barn under skolåldern i föräldrakompetens och 
att främja familjernas delaktighet i verksamhet som främjar välfärd och i generellt inriktad verk-
samhet samt att utveckla en utvärderingsmodell för bedömning av behovet av stöd i tidigt ske-
de. Med hjälp av projektet utvecklar man dessutom en verksamhetsmodell för ett team för snabb 
hjälp, av vilket familjer får snabb hjälp i problemens begynnelseskede med korta interventioner. 
Med hjälp av projektet försöker man öka och intensifiera samarbetet med dem som verkar bland 
barn under skolåldern medräknat också tredje sektorn och skapa ett nätverk för att tillsammans 
utveckla verksamhet som främjar barnfamiljers välfärd. I Lovisa deltar från grundtrygghetscentra-
len rådgivningsbyråverksamheten för barn och det förebyggande socialarbetet och från bildnings-
centralen den öppna daghemsverksamheten i projektet.

I Lovisa stads program för förebyggande rusmedels- och mentalvårdsarbete har förtecknats de 
metoder som använts för att minska rökning och användning av alkohol och droger bland unga. 
Man försöker minska rökning bland annat genom att utveckla en egen Lovisamodell utgående från 
Elimäs modell. En arbetsgrupp bereder modellen som bäst. Enligt de senaste Hubu-mätningarna, 
som är från 2014–2015, röker ungdomarna märkbart i Lovisa och använder alkohol i märkbara 
mängder. I ljuset av Hubu-undersökningsresultaten har däremot användningen av cannabis eller 
benägenheten att använda cannabis minskat jämfört med 2013. Det oaktat kan användning av 
cannabis tidvis förekomma. I skolorna är det elevvården som tar i saken och som har anvisningar 
för dylika situationer. Därtill fortsätter det förebyggande arbetet tillsammans med fritidsväsendet 
och skolorna. (HuBu = registrerad verksamhetsmodell).

Av den nya socialvårdslagen trädde det i början av 2015 i kraft en punkt enligt vilken barnfamiljer 
har subjektiv rätt till hemvård i det fall att de i lagen nämnda kriterierna uppfylls. Hemvården för 
barnfamiljer överflyttades 2015 från köpta tjänster till egen verksamhet. 

Den nya socialvårdslagen och ändringarna i barnskyddslagen trädde i huvudsak i kraft 1.4.2015. 
Lagen betonar främjande av välfärd, förebyggande verksamhet och stöd i tidigt skede samt sä-
kerställande av enhetlig kvalitet och främjande av klientorientering. I lagen ingår ändringar och 
reformer samt nya funktioner i tjänster för barn och ungdomar. Enligt lagen ska tyngdpunkten för 
familjeservicen ändras så att största delen av tjänsterna produceras som familjeservice enligt so-
cialvårdslagen utan klientskap inom barnskyddet. Familjeservicen i enlighet med socialvårdslagen 
är en ny tjänst. I familjeservicen lägger man tyngdvikten vid stöd i tidigt skede och vid förebyg-
gande verksamhet. Utgående från en bedömning av servicebehovet är det möjligt att få familje-
arbete, stödpersoner, stödfamiljer och kamratgrupper också som familjeservice, utan klientskap 
inom barnskyddet. Övervakning av umgänge mellan barn och föräldrar är en ny uppgift som till-
delats kommunen. För att trygga ordnandet av familjeservice (socialarbete för barnfamiljer) enligt 
socialvårdslagen föreslås i budgeten att en socialhandledare anställs för 2016 närmast för att be-
döma behovet av familjeservice. Familjeservicen enligt socialvårdslagen omfattar en större del fa-
miljer än de nuvarande barnskyddstjänsterna, vilka fortsättningsvis behövs. Antalet klienter inom 
barnskyddet började öka inom samarbetsområdet i augusti 2014 och är fortsättningsvis högre än 
vid motsvarande tidpunkter tidigare år. Trenden har varit densamma under de senaste åren i hela 
landet.
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Barnskyddet har två familjehandledare och inom förebyggande stöd i tidigt skede en familjehand-
ledare. Utöver detta har man som köpta tjänster skaffat intensifierat familjearbete och yrkesmäs-
sig stödpersonsverksamhet som stödfunktioner för öppenvården inom barnskyddet. Det har gått 
ansenliga summor till köpta tjänster och servicebehovet har varit så stort att anslaget för 2015 an-
vändes till fullo redan före hösten. I budgeten föreslås att man i stället för köpta tjänster anställer 
två nya familjearbetare, varvid man kunde sköta det intensifierade familjearbetet i egen regi och 
bättre svara på kraven i den nya socialvårdslagen. Genom intensifierat familjearbete försöker man 
förebygga placering och omhändertagande av barn, varvid det också uppkommer besparingar. 
En besparing som motsvarar lönekostnaderna får man genom att minska anslaget för placering-
ar i anstaltsvård inom barnskyddet och genom att minska anslaget för köpta tjänster, vilket också 
täcker lönekostnaderna för en ny socialhandledare inom familjeservicen.
 
Det är meningen att stöda och utveckla välfärdsplanerings arbetet för barn och unga med hjälp 
av ledarskap som samordnar barn, unga och familjer. Välfärdsplanen för barn och unga för 2017–
2020 ska beredas under 2016.

Riskvärdering
Risken för genomförandet av åtgärderna som är avsedda att stöda föräldraskapet är att man inte 
får ett tillräckligt antal deltagare till gruppverksamheten för att kunna bilda grupperna. Redan un-
der detta år har det funnits tecken på ett obetydligt deltagande. Det är också utmanande att få del-
tagare till de möten för allmänheten som ordnas för föräldrar, liksom också att finna ett tillräckligt 
antal deltagare till att utveckla barnfamiljernas delaktighet. Man försöker minimera risken genom 
att aktivt och inriktat marknadsföra grupperna och informationsmöten samt genom att erbjuda ma-
terial om temat till lokaltidningarnas disposition. Utredningen av barnens, ungdomarnas och fa-
miljernas välbefinnande samt erhållandet av jämförelseuppgifter hotas av att de behövliga statis-
tikuppgifterna saknas på grund av att THL:s skolhälsoenkät avbrutits. Risken för välfungerande 
bastjänster är att familjeservicen, som är i enlighet med den nya socialvårdslagen, och klienterna 
inom barnskyddet, ökar så pass man inte kan följa de lagenliga behandlingstiderna. Risken kan 
hanteras genom att anställa den föreslagna socialhandledaren. 
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Operativa nyckelmål för 2016 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås
1. Kunden och kommuninvånaren: Att främja barns, ungdomars och deras familjers välfärd genom 
att förbygga problem och genom att ingripa i problem i ett tidigt skede

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Vi stöder föräldraskap och in-
griper i problem i ett tidigt 
skede.

Resultaten för indikatorn för 
avsaknad av föräldraskap lig-
ger vid medelnivån eller un-
derskrider medelnivån för 
hela landet.

Vi stöder en balanserad upp-
växt för de unga.

Enligt indikatorn för skolhälso-
enkäten minskar ungdomar-
nas rökning.

Enligt indikatorn för skolhäl-
soenkäten minskar ungdo-
marnas bruk av alkohol och 
droger. 

Inom projektet Glädje i föräld-
raskapet ordnar vi tillställning-
ar för allmänheten och/eller 
föreläsningar i frågor som an-
knyter till föräldraskap. 

Inom projektet Glädje i föräld-
raskapet ordnas ICDP-utbild-
ning för två anställda. Därtill 
ordnas för tre anställda annan 
liknande utbildning som till 
priset är förmånligare.

Inom projektet Glädje i föräld-
raskapet skapar vi och tar i bruk 
en verksamhetsmodell för be-
dömning av behovet av tjänster 
och för teamet för snabb hjälp. 

Vi har 1–2 grupper inom 
gruppverksamheten för För-
äldraskapet främst.

Vi gör alltid ett hembesök då 
barnskyddsanmälan berör ett 
barn under 1 år. 

Vi har referensgruppsverksam-
het för föräldrar till exempel en 
grupp för föräldrar till barn un-
der skolåldern, en grupp för för-
äldrar till barn i puberteten och 
Eroneuvo-gruppverksamhet.

Gruppverksamheten för unga 
får vidare omfattning, bland an-
nat stödelevsverksamhet, så att 
den inkluderar också små skolor.

Vi ordnar Maestro-gruppverksam-
het, två grupper/år. Skolkuratorer-
na håller ”flickornas grupper”. 

Vi tar i bruk Lovisamodellen.

Vi ordnar Hubu-mätningar och 
upplysningsmöten. Därtill idkar 
vi samarbete med erfarenhets-
experter på upplysningsmöten 
om alkohol och droger tillsam-
mans med ungdomsarbetet.

Delårsrapport. 
Chefen för tjänster för barn 
och ungdomar.

Delårsrapport. 
Chefen för tjänster för barn 
och ungdomar och den servi-
ceansvariga för bastjänster.

Delårsrapport. 
De serviceansvariga för bas-
tjänster och för specialtjäns-
ter.

Delårsrapport. 
Den serviceansvariga för bas-
tjänster.

Delårsrapport. 
Närmaste chefen för barn-
skyddet och den gruppansva-
riga för barnskyddet.
 
Delårsrapport.
Den serviceansvariga för spe-
cialtjänster.

Delårsrapport.
Den serviceansvariga för spe-
cialtjänster.

Delårsrapport.
Den serviceansvariga för spe-
cialtjänster.

Delårsrapport.
Den serviceansvariga för spe-
cialtjänster.

Delårsrapport
Den serviceansvariga för spe-
cialtjänster, chefen för tjänster 
för barn och ungdomar.
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2. Attraktivitet och konkurrenskraft: Att erbjuda välfungerande basservice för barn och unga, vilket 
ökar områdets attraktivitet.

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att erbjuda välfungerande 
basservice.

Vi ökar barnfamiljers delak-
tighet.

Vi reder ut barns, ungdomars 
och familjers välbefinnande.

Vi ger klienterna bra service 
och service i rätt tid. Som mä-
tare använder vi respons och 
enkäter om klienternas belå-
tenhet.

Vi förbättrar kundbetjäningen 
med hjälp av elektronisk kom-
munikation.

Vi har välfungerande tjäns-
ter för elev- och studerande-
vården.

Vi ger barnfamiljer en möjlig-
het att delta och berätta sina 
åsikter.

Vi gör upp en välfärdsberättel-
se över barn och unga och en 
välfärdsplan för barn och unga 
för 2017–2020.

Vi intensifierar samarbetet 
mellan socialarbete för vuxna 
och tjänsterna för barnfamil-
jer. Vi utvecklar klientproces-
sen då klienten är en barnfa-
milj. Vi utvecklar stödpersons- 
och stödfamiljsverksamheten.

Vi ordnar elektronisk tidsbe-
ställning till rådgivningen.

Vi utvecklar generellt inriktad 
elevvård i samråd med sko-
lorna.

Kuratorerna förankrar i skolor-
na en instruktion mot alkohol 
och droger. 

Vi ordnar byakvällar tillsam-
mans med välfärdskoordina-
torn och med projektet Ge-
mensamma Segel.

En branschövergripande led-
ningsgrupp för barn och unga 
styr arbetet.

Delårsrapport.
Närmaste chefen för barn-
skyddet och den gruppansva-
riga för barnskyddet. 

Delårsrapport.
Den serviceansvariga för bas-
tjänster och servicechefen.

Delårsrapport.
Den serviceansvariga för spe-
cialtjänster.

Delårsrapport.
Den serviceansvariga för spe-
cialtjänster.

Delårsrapport.
Chefen för tjänster för barn 
och ungdomar.

Delårsrapport.
Chefen för tjänster för barn 
och ungdomar.
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3. Personal och ledarskap: Att ha en motiverad personal som idkar branschövergripande samarbete.

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att personalen idkar branschö-
vergripande samarbete.

Att fördjupat tillämpa ett sam-
ordnande ledarskap.

Att personalen mår bra.

Vi idkar branschövergripan-
de samarbete med de aktörer 
som arbetar med barn under 
skolåldern och vi deltar i att 
bilda nätverk.

Samarbetet mellan persona-
len inom de olika enheterna är 
smidigt och uppvisar respekt 
för allas kunnande.

Vi förebygger marginalisering 
av ungdomar.

Vi utvecklar vår egen orga-
nistation och tillämpar en ny 
ledarskapsmodell och nya ar-
betssätt inom staden och mel-
lan olika verksamhetsbrancher

Vi har en motiverad personal 
som utvecklar sitt arbete.

Vi ordnar för dem som arbe-
tar med barn under skolåldern 
och barnens familjer gemen-
samma möten två gånger per 
år i samband med projektet 
Glädje i föräldraskapet.

Vi intensifierar samarbetet 
mellan rådgivningen och fa-
miljearbetet för stöd i tidigt 
skede.

Vi ordnar två gånger per år 
Nuorten Hyväksi-nätverksmö-
ten för aktörer som arbetar 
med ungdomar i samarbete 
med ungdoms- och fritidsvä-
sendet.

Vi grundar en gemensam led-
ningsgrupp för barn och unga 
samt för välfärd. Vi kallar till 
ledningsgruppen bland annat 
representanter för tekniska 
väsendet och sysselsättnings-
tjänsterna.

Enheternas/yrkesgruppernas 
”utvecklingssamtal”, utveck-
lingsmöten där serviceche-
fen och den närmaste chefen 
deltar. 

Delårsrapport.
Chefen för tjänster för barn 
och ungdomar.

Delårsrapport.
Den serviceansvariga för bas-
tjänster.

Delårsrapport.
Chefen för tjänster för barn 
och ungdomar.

Direktörerna för bildningscen-
tralen och grundtrygghetscen-
tralen samt bildningsväsen-
dets och grundtrygghetsvä-
sendets mångprofessionella 
samarbetsgrupp för barn, ung-
domar och barnfamiljer.

Delårsrapport.
Chefen för tjänster för barn 
och ungdomar.

4. Ekonomi: Att producera kostnadseffektiva tjänster med beaktande av att de ekonomiska resur-
serna blir knappare.

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att producera kostnadseffekti-
va tjänster med beaktande av 
att de ekonomiska resurserna 
blir knappare.

Ekonomin är under kontroll 
och vi håller oss inom ramen 
för budgeten. Vi reagerar 
snabbt på avvikelser.

I all verksamhet beaktar vi 
ekonomiskt tänkande och 
uppföljningen av kostnaderna 
är effektiv.

Vi konkurrensutsätter köpta 
tjänster för talterapi för barn. 

Delårsrapport.
Chefen för tjänster för barn 
och ungdomar.

Delårsrapport.
Chefen för tjänster för barn 
och ungdomar. 
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Anslag som står till förfogande för verksamheten
21131 Tjänster för barn och ungdomar

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)
BOKSLUT 

2014
BUDGET 

2015
inkl. ändringar

BUDGET 
2016

Verksamhetens intäkter 480 251 766 374 788 985

varav interna 290 444 301 595

Verksamhetens kostnader 3 778 273 4 531 200 4 730 596

varav interna 187 201 950 847 967 240

Verksamhetsbidrag -3 298 022 -3 764 826 -3 941 611

varav interna -187 201 -660 403 -665 645

Verksamhetsbidrag, extern -3 110 821 -3 104 423 -3 275 966

Avskrivningar och nedskrivningar 904 950

Varav andelen för Lappträsk uppgår till ca 403 800 euro.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)
Besöksstatistik/Tjänster för barn och ungdomar

BS 2014 BG 2015 BG 2016

Rådgivningsbyrå för mödravård och familjeplanerings-
rådgivning 2 813 3 000 2 815

besök hos läkare 702 800 700
besök hos skötare 2 111 2 200 2115

Rådgivningsbyrå för barn 4 370 4 800 4 390
besök hos läkare 882 900 890
besök hos skötare 3 490 3 900 3 500

Skol- och studerandehälsovård 6 188 3 153 4 790
besök hos läkare 747 428 590
besök hos skötare 5 441 2 725 4 200

Familjerådgivning 3 370 3 200 3 380
Barnskyddsanmälningar (från början av 2015 också kon-
takttaganden och anmälningar om behovet av social-
vård för barn, 35 § i socialvårdslagen).

336 340 330
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Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås  
2016–2018

Ansvarsområdets namn: Tjänster för vuxna

Ansvarsperson: servicechefen/ledande läkare 

Ansvarsområdets uppgifter
Ansvarsområdets uppgifter är att erbjuda den vuxna befolkningen välfärdstjänster i enlighet med 
gällande lag och gemensamt överenskommen arbetsfördelning. Perioden 2016–2018 är uppgif-
ten också att anpassa ekonomin till knappare resurser. Anpassningen utförs fortsättningsvis ge-
nom att rationalisera funktionerna och sålunda öka produktiviteten. Under de kommande åren 
måste särskild uppmärksamhet ägnas åt närkommunsamarbetet som i och med modellen för so-
cial- och hälsovård uppnår en klart konkretare nivå. Detta kommunsamarbete både omformar den 
bekanta verksamhetskulturen och ger nya möjligheter för anpassningen av ekonomin.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten
1. Kunden och kommuninvånaren: Att erbjuda lättillgängliga och effektiva välfärdsprodukter för 

alla.
2. Attraktivitet och konkurrenskraft: Att utveckla hemsjukhustjänsterna, rehabiliteringstjänsterna 

och den psykiatriska öppenvården.
3. Personal och ledarskap: Att utveckla arbetsfördelningen och färdigheterna för teamarbete.
4. Ekonomi: Att producera tjänster kostnadseffektivt genom att beakta resurserna som blir knap-

pare.

Förändringar i omvärlden och projekt som pågår under planperioden
Avsikten var att man 2015 skulle planera social- och hälsovårdsområden och 2016 förverkliga pla-
nerna inför social- och hälsovårdsreformen 2017. Beredningen uppsköts dock till den nya valpe-
rioden. Många planer som planerats för 2015 uppsköts sålunda åtminstone till 2016-2017 även på 
den kommunala nivån.

Möjligheterna för regionalt samarbete blir bättre i och med den nya regeringens riktlinjer för so-
cial- och hälsovårdsreformen, då landskapens vikt i att ansvara för ordnandet av tjänsterna fram-
hävs. I Nyland torde det dock bli lika svårt att göra en indelning i områden av förnuftig storlek för 
ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna inom ramen för de nya riktlinjerna för social- och 
hälsovårdsreformen som det var inom ramen för de gamla riktlinjerna. I de tidigare planerna för 
social- och hälsovårdsreformen hade det i tämligen hög grad räknats med att decimera överlap-
pande funktioner vad resursbesparingar beträffar. Det verkar dock, som om man på så sätt kunde 
uppnå mindre än beräknat och att de största inbesparingarna i själva verket kommer att uppnås 
genom att man rationaliserar existerande tjänster och utvecklar elektroniska tjänster. I rampljuset 
stiger då sådana ”tjänster för att klara sig” som har låg tröskel, det vill säga kombinerade men-
talvårds-, missbrukarvårds- och socialtjänster, ett omfattande elektroniskt stöd för egenvård, ett 
snabbt och flexibelt inledande av processen för ett sjukdomsärende utan det dröjsmål som för-
orsakas av tidsbeställningskön, att förebygga sjukdomar och olycksfall samt en omsorgsfull och 
målinriktad vård av folksjukdomar. Samtliga ovannämnda utvecklingslinjer kan genomföras också 
i samarbete med den specialiserade sjukvården och närkommunerna. Att enbart sammanslå funk-
tioner utan innehållsmässiga ändringar, ökar endast effektiviteten i ringa grad eller orsakar i värsta 
fall ytterligare ineffektivitet.
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De produkter som hälsovården erbjuder har år för år blivit lättare och klientelen har både redan 
börjat vänja sig vid dem som även börjat kräva dem. Med en lätt produkt avses besök hos sjuk-
skötare, ett besök hos sjukskötare stärkt med läkarstöd, bedömning av behov utförd av läkare, en 
telefon- eller annan distanskontakt och elektroniska sätt att uträtta ärenden. Den allra lättaste pro-
dukten är egenvården, som numera i huvudsak sker via internet. Det är alltså inte egalt hurudan 
webbplats hälsovårdscentralen har och hur man lyckas söka tillförlitlig hälsoinformation via webb-
platsen. Med tunga produkter avses närmast läkarmottagningar och omfattande återkommande 
kontroller utförda av en yrkesperson. De har också sin egen plats, men användandet av dem för 
att sköta enkla saker orsakar onödiga kostnader. Det väsentliga för patienten är inte det att få en 
läkartid utan att hälsoproblemet blir omskött, trots att det just specifikt är tillgängligheten till läkar-
mottagningar som man är van att använda som tecken för en fungerande hälsovård. Om man 
strävar efter kostnadsbesparingar måste man först avstå från denna tanke och lära klientelen att 
nöja sig med lättare servicekedjor som dock samtidigt är lika högklassiga till sin hälsonytta. Det 
är värt att notera att det faktum att uppgifter överförts till sjukskötare inte har orsakat någon synlig 
ökning av något slag i antalet skadeanmälningar, trots att kostnaderna för vården av sjukdomen i 
och med överföringen av uppgifter har minskat. 

Munhälsovård

Med undantag av mottagningen i Lappträsk finns munhälsovården i förnyade gemensamma lo-
kaler. Vad gäller tandkontrollen och tandhygieniska rådgivningen för skolelever följer vi nationella 
praxisen, enligt vilken kontrollen i stället för läkare oftast görs av sjukskötare.

Akuta sjukdomar, första hjälpen, triage-verksamheten och kroniska sjukdomar

Indelningen i brådskande och icke-brådskande patienter är konstgjord vad gäller sjukdomar. Varje 
patient önskar att ärendet sköts så fort som möjligt efter att patienten inlett sin process. Processin-
ledningen kan göras betydligt lättare och behandlingen av ärendet försnabbas med rätt så enkla 
åtgärder. Att man sköter fallet omedelbart eller först om några veckor tar i princip lika lång tid för 
de anställda. I många hälsovårdscentraler har man lyckats få köläget för mottagningsverksamhe-
ten tolerabelt med rätt så små rationaliseringsåtgärder. Det är inte omöjligt att avlägsna och hålla 
kön borta, men detta kräver att de anställda åtar sig uppgiften fullkomligt.

Socialarbete för vuxna

Den nya socialvårdslagen trädde till största delen i kraft 1.4.2015. Lagen betonar främjande av 
välfärd, förebyggande verksamhet, tidigt stöd, säkerställande av enhetlig kvalitet och klientorien-
terad verksamhet. Lagen innehåller ändringar, reformer och nya funktioner. Socialtjänsterna ska 
ordnas så att de är lättillgängliga. Handledningen och rådgivningen av klienterna ska ordnas i 
samarbete med övriga aktörer. Ekonomi- och skuldrådgivningen flyttar under regionförvaltnings-
verket 2016 och skuldrådgivarens uppgift ändras till en socialhandledartjänst. Den nya social-
handledartjänsten möjliggör att tjänster riktas till socialväsendets klienter och att tjänster i enlighet 
med den nya socialvårdslagen ordnas för klienterna.

Socialarbetet för vuxna fortsätter sitt intensiva samarbete med stadens sysselsättningstjänster 
och den tredje sektorn. Under 2016 inleds en ny arbetsform för att aktivera långtidsarbetslösa. 
Man planerar en sådan socialt rehabiliterande arbetsform i grupp som stöder sysselsättning och 
välfärd.
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Riskbedömning
Verksamheten på Borgå sjukhus och de närliggande hälsovårdscentralerna splittras eller mins-
kar och de planerade gemensamma projekten genomförs inte. Risken är stor och till sin inverkan 
mycket betydande.
 
Personalen kan inte förbindas i tillräcklig omfattning till att utveckla mottagningsverksamhet och 
då uppskjuts förverkligandet av planerna. Risken är tämligen stor och inverkningarna är stora.

Utvecklandet av elektroniska tjänster fortskrider inte enligt tidtabell. Risken är tämligen stor och 
inverkningarna tämligen stora.

Man lyckas inte kontra den kommande arbetskraftsbristen vad gäller läkare. Risken är tämligen 
stor och inverkningarna tämligen stora.

Att vårdavdelningstjänsterna minskas och att tjänsterna som erbjuds hemma ökas inte sker syn-
kroniserat. Risken är moderat, men inverkningarna är tämligen stora.

Operativa nyckelmål för 2016 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås
1. Kunden och kommuninvånaren: Att erbjuda lättillgängliga och effektiva välfärdsprodukter för alla. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att utan dröjsmål kunna inleda 
processen för ett social- eller 
hälsoproblem. 

Att öka efterfrågan på lätta 
produkter.

Att de elektroniska tjänsterna 
blir en del av vardagsrutinerna 
inom kundarbetet. 

Vi kan korta av responstiden 
för inledning av processen 
även i icke-brådskande fall till 
tre vardagar.

Kunderna begär aktivt i första 
hand lätta produkter.

Antalet kunder inom det elek-
troniska stödet för egenvård 
ökar.

För bedömning av vårdbe-
hovet och behovet av social-
tjänster 
a) anvisar vi så kunnande per-
sonal som möjligt, och
b) intensifierar vi samarbetet 
mellan vårdpersonalen och 
läkarkåren vid inledandet av 
processen.

Vi skapar en tillförlitlig och 
modern image för lätta pro-
dukter och vi säkerställer pro-
dukttillgängligheten för alla.

Vi tar i bruk elektroniskt uträttan-
de av ärenden. Vi utvecklar inle-
dandet av ärendeprocesser med 
olika kommunikationsmedel.

Talet T3 kan tack vare omedel-
bart inledning av processen 
fås till under ett. Detta innebär 
att uppföljningen av talet inte 
längre har någon betydelse. 
Ansvarspersonerna är service-
chefen, den serviceansvariga 
för kroniska sjukdomar och 
den serviceansvariga för akuta 
sjukdomar.

Servicechefen tillsammans 
med dataförvaltningschefen.

2. Attraktivitet och konkurrenskraft: Att utveckla hemsjukhustjänsterna, rehabiliteringstjänster-
na och den psykiatriska öppenvården. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att utveckla hemsjukhustjäns-
terna och att utöka deras vo-
lym.

Att samordna rehabiliteringen 
för patienter med cerebrovas-
kulära sjukdomar.

Hemsjukhuset av krävande 
nivå, palliativ hemvård och en 
effektiverad sjukvård i hem-
met omfattar en helhet på 
5–15 patienter.

Gemensam vårdkedja inom 
Borgå sjukvårdsområde, ge-
mensamma spelregler för 
upphandling av rehabilite-
ringstjänster och en gemen-
sam rehabiliteringsavdelning.

Vi kan minska hälsovårdscentral-
sjukhusets verksamhet ytterli-
gare en aning (-10 vårdplatser) 
samtidigt som sjukhusservice 
som erbjuds i hemmet utvecklas. 

Vi förankrar den regionala 
vårdkedjan. Vi samordnar upp-
handlingen av tjänster som 
anknyter till rehabilitering och 
klargör arbetsfördelningen. Vi 
bereder grundandet av en ge-
mensam rehabiliteringsenhet.

Överläkaren för hälsovårds-
centralsjukhuset, ledande skö-
taren och avdelningsskötaren. 

Överläkaren för hälsovårds-
centralsjukhuset och avdel-
ningsskötaren för fysioterapi.
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3. Personal och ledarskap: Att utveckla arbetsfördelningen och färdigheterna för teamarbete. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att fortsätta utveckla arbets-
fördelningen och färdighe-
terna för teamarbete. Utveck-
lingsarbetet ordnas som sam-
arbete med närkommuner.

Att intensifiera samarbetet 
för mentalvårds-, missbru-
karvårds- och socialtjänster-
na mellan den specialiserade 
sjukvården och primärvården.

Sjukskötarna sköter fortsätt-
ningsvis primärvården av 
enkla infektioner. Utöver pri-
märvården av patienter med 
ryggsmärtor överför vi även 
primärvården av patienter 
med kroniska besvär i axlar 
och skuldror till fysioterapeu-
terna.

Vi skapar en plan för att sam-
manslå verksamheten för so-
cialarbetet för vuxna, missbru-
karvård och vuxenpsykiatri på 
a) kommunnivå och på
b) sjukvårdsområdesnivå.

En konsultläkare ger sjukskö-
tarmottagningen läkarstöd på 
förmiddagarna. Fysioterapeu-
terna inleder axelmottagning-
arna. Inom utvecklingsarbetet 
går vi framåt tillsammans med 
Borgå sjukhus och kommuner-
na i sjukvårdsområdet.

I östra Nyland har samman-
slagningen av psykosociala 
tjänster och missbrukarvårds-
tjänster samt utvecklingen av 
tjänster med låg tröskel rikta-
de till hemmet fastställts som 
ett topprojekt både på kom-
munal och på regional nivå. 
Projektet kan genomföras som 
samarbete mellan organisa-
tioner och för att projektet 
ska lyckas krävs att samarbe-
tet inleds.

Servicechefen, serviceansva-
riga för akuta sjukdomar och 
avdelningsskötaren för fysio-
terapi.

Det tar flera år att samman-
slå verksamheten och omfatta 
den nya verksamhetsmodel-
len. Avsikten är att komma 
igång 2016 och få uppmunt-
rande erfarenheter.
Ansvarspersonerna är servi-
cechefen, den serviceansva-
riga för socialarbetet och den 
ansvariga för socialarbetet för 
vuxna.

4. Ekonomi: Att producera tjänster kostnadseffektivt genom att beakta resurserna som blir knappare. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att fortsätta sparlinjen som 
omfattats. Sparlinjens hörn-
stenar är fortsättningsvis att 
fördjupa samarbetet, att ut-
veckla arbetsfördelningen, att 
minska anstaltsvård och öka 
öppenvårdstjänsterna samt att 
förstärka primärvårdens roll i 
förhållande till den specialise-
rade sjukvården.

Ekonomin är under kontroll, vi 
håller oss inom budgeten och 
reagerar fort på avvikelser.

Ett av huvudmålen för den 
kommande social- och häl-
sovårdsreformen bör vara en 
bättre kostnadskontroll, att 
undanröja all överlappande 
verksamhet och att arbetsför-
delningen blir mer ändamåls-
enlig.

Delårsrapport.
Servicechefen.
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Anslag som står till förfogande för verksamheten
21132 Tjänster för vuxna

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)
BOKSLUT 

2014
BUDGET 

2015
inkl. ändringar

BUDGET 
2016

Verksamhetens intäkter 4 619 947 7 328 861 7 270 677

varav interna 167 078 3 262 176 3 027 027

Verksamhetens kostnader 20 083 577 21 900 950 21 395 855

varav interna 1 772 481 4 990 401 4 864 677

Verksamhetsbidrag -15 463 630 -14 572 089 -14 125 178

varav interna -1 605 403 -1 728 225 -1 837 650

Verksamhetsbidrag, extern -13 858 227 -12 843 864 -12 287 528

Avskrivningar och nedskrivningar 14 720 25 540 18 910

Varav andelen för Lappträsk uppgår till ca 1 766 600 euro.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) 
Besöksstatistik/Tjänster för vuxna

BS 2014 BG 2015 BG 2016

Öppenvård
Besök hos läkare 14 554 17 000 13 000
Besök hos skötare 16 181 22 000 17 000
Besök med anledning av substitutionsvård 1 191 1 500 1 300
Fysioterapibesök 6 572 6 700 4 200
Fysioterapi, gruppbesök 962 1 200 900
Vårdsamtal, triage 4 002 4 500 2 600
Vårdsamtal, läkare 7 371 10 000 7 000
Vårdsamtal, vårdpersonal 11 255 10 000 13 000
Minnespolikliniken, besök hos skötare 244 200 200
Första hjälpen och triage, besök hos läkare 6 182 4 500 6 000
Första hjälpen och triage, besök hos skötare 4 318 3 000 4 300
Specialisttjänster, kirurg 116 50 80

Specialisttjänster, neurolog 161 200 130

Specialisttjänster, gynekolog 184 150 180
Specialpoliklinik/endoskopier 162 250 110
Tandvård
Tandläkarmottagning 11 044 14 000 11 000
Munhygienistmottagning 2 492 3 000 2 500
Sjukhuset
Avdelningarna III-V, vårddagar 17 951 14 000 12 000
Hemsjukhus 1 500
Socialarbete för vuxna
A-kliniken 2 277 1 600 2 000
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Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås 
2016–2018

Ansvarsområdets namn: Tjänster för seniorer
Ansvarsperson: servicechefen

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

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten
1. Kunden och kommuninvånaren: Att upprätthålla de äldres funktionsförmåga, främja deras del-

aktighet samt göra hemmaboendet möjligt.
2. Attraktivitet och konkurrenskraft: Att erbjuda mångsidiga, proaktiva och klientcentrerade tjäns-

ter som stöder tryggt hemmaboende samt att ordna högklassigt och ändamålsenligt intervall- 
och vårdboende med ett mångfasetterat rehabiliterande grepp.

3. Personal och ledarskap: Att stöda personalens ork och arbetsmotivation.
4. Ekonomi: Att nå en balanserad ekonomi och effektivera verksamheten.

Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår 
Av invånarna i Lovisa stad är 11 % (1 662 personer) över 75 år. Under de närmaste åren är en ök-
ning att vänta, särskilt i de äldsta åldersklasserna, vilket ökar behovet av vård- och omsorgstjäns-
ter. Antalet 75-åringar beräknas stiga till 1 950 år 2020 och till 2 500 år 2025.
Också antalet 65–74-åringar beräknas öka fram till år 2020. Antalet klienter inom hemvården har 
ökat märkbart de senaste två åren och allt flera mångsjuka klienter vårdas hemma. Detta innebär 
utmaningar i planeringen och genomförande av en starkt förebyggande verksamhet.

Äldreomsorgslagen (Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om so-
cial- och hälsovårdstjänster för äldre) och Lovisa stads äldrepolitiska program 2013–2020 ligger 
som grund för den strukturförändring som äldreomsorgen genomgår. Det viktigaste målet under 
planperioden är att sporra till delaktighet samt att stöda den äldre befolkningens välfärd, hälsa, 
funktionsförmåga och möjliggöra boende hemma samt att minska på anstaltsvården för äldre.

Vägledande för servicestrukturens förändring är den rapport om omsorgsboende som gjordes i 
Lovisa år 2013 av Tamora Oy. Vi vill ändra servicestrukturen så att andelen personer över 75 år 
som bor hemma ökar, att det effektiverade serviceboendet ökar, att antalet platser på ålderdoms-
hem och antalet anstaltsplatser på Lovisa hälsovårdscentral minskar. Vi betonar tjänster som har 
en förebyggande verkan och främjar välbefinnandet. Vårt mål är att klienten övergår till tyngre ser-
viceformer i ett så sent skede som möjligt.

Det är viktigt att öka tillgången till förebyggande tjänster, såsom fysioterapitjänster inom hemvår-
den, och användningen av teknologi. I hemvården utvecklar vi arbetsprocesserna för att bemö-
ta de utmaningar som förknippas med en ökning av antalet äldre och personalens arbetshälsa. 
Exempel på detta är ett mobilt verksamhetsstyrningssystem och en vikariepool som tagits i bruk 
inom hemvården år 2015. 
 
För att kunna bemöta de utmaningar som förknippas med en ökning av antalet äldre och persona-
lens arbetshälsa behöver vi utveckla arbetsprocesserna och utöka personalen inom hemvården. 
Med dessa åtgärder kan omsorgsplatser för äldre minskas och behovet av kommande tyngre vård 
skjutas upp.
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Utökning av förebyggande verksamhet

Den förebyggande verksamheten stöder de äldres förutsättningar att leva ett självständigt liv och 
att vara aktiva aktörer i sin närmiljö och i samhället. Olika organisationers, församlingarnas och fri-
villigas arbetsinsats ses som en resurs som kan förhindra ensamhet och stöda delaktighet. Målet 
är att öka förebyggande arbete och tidigt ingripande.

Vi utreder möjligheten att utvidga dagvårdsverksamheten för äldre som känner sig otrygga och 
ensamma.

Personalens kunnande i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt utvecklas med hjälp av fort-
bildning. Personalen stöder den äldres resurser och uppmuntrar till eget handlande. Genom ett 
förändrat förhållningssätt hos personalen är målet att stärka de äldres förutsättningar att klara av 
vardagliga aktiviteter och att öka deras välbefinnande samt att möjliggöra delaktighet och infly-
tande.

Utveckling av hemvården 

Målsättningen är att flytta seniorservicens tyngdpunkt till hemvården. Genom att öka möjligheter-
na till vård som ges i hemmet kan behovet av omsorgsboende skjutas upp. Antalet klienter som 
är i behov av hemvård ökar hela tiden och klienterna kommer att behöva mera stöd och omsorg 
än tidigare. God funktionsförmåga och känsla av trygghet är förutsättningarna för ett självständigt 
liv hemma. Vi har som mål att ge klienterna en rehabiliterande och aktiverande vård som stöder 
hemmaboende i ännu större utsträckning än i dag. Behovet av fysioterapitjänster inom hemvår-
den ökar hela tiden. En fysioterapiuppgift inrättas i hemvården och en hemvårdsledartjänst dras 
in 1.1.2016.

Antalet klienterna inom hemvården har ökat märkbart under det senaste året och klienternas vård-
behov blir allt större. Det finns ett uppenbart behov av att utöka både närvårdare och sjukskötare 
inom hemvården. Målet är att för år 2016 öka antalet närvårdaruppgifter med 2,5 och antalet sjuk-
skötaruppgifter med 1.

Ett mobilt system för verksamhetsstyrning togs i bruk våren 2015. Systemet gör det möjligt att do-
kumentera olika uppgifter hemma hos klienten. På detta sätt blir besöken på hemvårdens kans-
lier kortare och personalen har mer servicetid hos klienten. Systemet har också ett optimerings-
program för styrning av verksamheten, vilket underlättar arbetstidsuppföljning och organisering av 
klientarbetet.

Samarbetet mellan läkaren som ansvarar för hemvården och vårdpersonalen ska fortsättningsvis 
utvecklas.  Inom seniorservicen har hemvården och omsorgsboendet egna utsedda läkare. Pla-
nen är att hemvårdsklienterna inte ska behöva fara till hälsovårdscentralens mottagning vid olika 
akuta behov, utan hemvårdens egna läkare ska i första hand sköta klienterna i deras hem. Sam-
arbetet mellan vårdpersonalen på Lovisa hälsovårdscentral utvecklas. Planen är att sköta en del 
sjukvårdsåtgärder som nu ges på avdelningarna, hemma hos klienterna, t.ex. iv-antibiotika, sår-
vård som tidigare skötts på mottagningarna och vård av döende. 
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mer fokus på klienterna 

Bruket av servicesedlar fortsätter och utökas inom hemvården, närståendevården och omsorgs-
boendet.

Tack vare servicesedlarna blir serviceutbudet mångsidigare och klienternas valmöjligheter ökar 
utan att kostnadsnivån höjs. Man strävar även efter att utöka antalet närståendevårdare. Möjlig-
heten att få avlösare fortsätter inom närståendevården som ett alternativ när det gäller att ordna 
lagstadgade lediga dagar för närståendevårdarna.

Bättre boendemiljö för personer inom heldygnsomsorgen

Servicenätverksutredningen som utfördes hösten 2013 skapar grunder för kommande förändring-
ar och utveckling inom omsorgsboende för äldre.

Stadsfullmäktige godkände i maj 2015 genomförandet av projekten för effektiverat serviceboende 
för seniorer. Planen utgår från att man påbörjar byggandet av ett nytt effektiverat serviceboende 
för äldre i Gråberg 2016, byggandet fortsätter under 2017. Byggandet uppsköts på grund av att 
ansökningstiden för finansieringsbidrag från ARA (Finansierings- och utvecklingscentralen för bo-
ende) utfaller 1.6–31.10.2015 och ARA fattar först i januari 2016 beslut om vilka projekt som ska 
beviljas understöd. Efter att det nya servicehuset är färdigt stängs Maritahemmet på Lovisa hälso-
vårdscentral och klienterna flyttar till Det Goda Livets Hus.

Taasiagårdens renovering påbörjas redan hösten 2015 och beräknas vara färdigt sommaren 
2016. Taasiagården får 6 nya platser för effektiverat serviceboende. De nya platserna tas i bruk 
1.10.2016. Samtidigt minskas anstaltsplatserna på Lovisa hälsovårdscentral med 10 platser. Fyra 
närvårdare och två sjukskötare överförs från hälsovårdscentralen till Taasiagården och hemvår-
den. (2017–2018) och en tilläggsbyggnad till servicehuset Lyckan byggs år 2018. Hemgårdens 
klienter flyttar tillfälligt till det nya servicehuset under den tid då tilläggsbyggnaden till Lyckan är 
under arbete.

Klienterna på Hambergska hemmet flyttar till det nya effektiverade servicehuset, då alla nya plat-
ser är färdiga. Verksamheten i Hambergska hemmet upphör.

Personalen inom omsorgsboendet utbildas för att kunna omorganisera arbetet så, att det finns 
mera tid för en individuell, rehabiliterande, aktiverande och högklassig vård som utgår från klien-
tens behov och önskemål.

I början av år 2016 konkurrensutsätts köpta tjänster för effektiverat serviceboende för seniorer. Må-
let är att avtalsperioden för serviceproducenterna ska börja 1.10.2016 och avslutas 31.12.2019. 
Avtalet ingås som ramavtal med minst tre serviceproducenter. Klienter som vid avtalsperiodens 
början redan bor på olika privata serviceboenden, har rätt att bo kvar där.



68

Riskbedömning
Det viktigaste målet under planperioden är att stöda den äldre befolkningens välfärd, hälsa, funk-
tionsförmåga och möjliggöra boende hemma samt att minska på anstaltsvården för äldre. För att 
kunna uppnå dessa mål måste vi lyckas med att utveckla den förebyggande och rehabiliterande 
vården samt hemvårdstjänsterna. Samtidigt måste platserna för effektiverat serviceboende ökas. 
Om man inte lyckas förverkliga dessa mål kommer vi i framtiden att ha en anstaltsmässig servi-
cestruktur inom seniorservicen som inte är klientcentrerad och som på sikt kommer att öka kost-
naderna. 

För att klara av att sköta den allt ökande mängden av äldre måste tillgången till utbildad perso-
nal tryggas, i synnerhet inom hemvården. Det är därför viktigt att stöda personalen och öka orken 
och arbetsmotivationen. Vi måste målmedvetet göra seniorservicen attraktiv och arbeta för att få 
lyckade rekryteringar.

Operativa nyckelmål för 2016 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås  
1. Kunden och kommuninvånaren: Att upprätthålla de äldres funktionsförmåga, främja deras del-
aktighet samt göra hemmaboendet möjligt. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att upprätthålla de äldres 
funktionsförmåga och att 
främja deras delaktighet.

Vi utvecklar och förankrar oli-
ka förebyggande, innovativa 
och rehabiliterande arbetsme-
toder inom hemvården.

Vi samarbetar med tredje sek-
torn och fritidsväsendet.

Vi upprätthåller verksamheten 
med motionskompisar upp-
rätthålls och vid behov ordnar 
vi utbildning.

Vi ökar de äldre kommuninvå-
narnas delaktighet.

Utbildningen av personalen 
inom hemvården till så kallade 
rehabiliterande vårdare (”kun-
nonhoitajia”) fortsätter 2016. 

Vi inrättar en fysiotera-
peutuppgift inom hemvården 
2016 för att kunna ge fysiote-
rapitjänster till hemmaboende 
seniorer.

Hemvårdens personal deltar 
i läroavtalsutbildningen Spe-
cialyrkesexamen i produktut-
veckling.

Vi ordnar i samarbete med 
fritidssektorn och föreningar 
olika motionsgrupper för se-
niorer. Fritidsväsendet utbil-
dar frivilliga personer som kan 
fungera som ledare för olika 
stimulans- och motionsgrup-
per för äldre.

Vi ordnar nya kurser för mo-
tionskompisar, och håller kon-
takt med dem samt ordnar två 
träffar per år.

Vi ordnar evenemang där de 
äldre kan ställa frågor och 
framföra önskemål. Vi utveck-
lar samarbetet med äldrerå-
det. Staden ordnar verksam-
hetsstunder en gång i måna-
den i fem byar i Lovisa.

Den serviceansvariga och ser-
vicechefen.
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2. Attraktivitet och konkurrenskraft: Att erbjuda mångsidiga, proaktiva och klientcentrerade tjäns-
ter som stöder tryggt hemmaboende samt att ordna högklassigt och ändamålsenligt intervall- 
och vårdboende med ett mångfasetterat rehabiliterande grepp. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att erbjuda mångsidiga kund-
nära tjänster som stöder 
tryggt hemmaboende.

Servicetiden  hos klienterna 
blir längre.

Vi effektiverar arbetstiden för 
övriga ärenden. 

Flexibiliteten och effektivite-
ten i hemvården ökar. Vi utvid-
gar den regelbundna hemvår-
den och blir mera mångpro-
fessionell. Målet är att klien-
terna snabbare ska kunna skri-
vas ut från sjukhusen och få 
fortsatt rehabilitering hemma.

Vi förbättrar vården och tjäns-
terna som ges i hemmet för 
äldre personer med flera sjuk-
domar.

Vi utvecklar tidig diagnosti-
sering och vård av äldre med 
minnessjukdomar.

Vi erbjuder närståendevårdar-
na stöd. 

Vi tog i bruk ett system för 
verksamhetsstyrning  i bruk 
2015. Utvecklingsarbetet fort-
sätter tills systemet fungerar 
optimalt. Vi genomför en kun-
denkät inom hemvården för 
att utvärdera kvaliteten.

Antalet klienter inom hemvår-
den ökar och de kommer att 
behöva mera stöd och omsorg 
än tidigare. Vi utökar persona-
len inom hemvården med 2,5 
närvårdare och en sjuksköta-
re. Vi drar in en hemvårdsle-
dartjänst och inrättar en fysio-
terapiuppgift i stället.

Vi utvecklar fortsättningsvis 
samarbetet mellan hemvår-
den och Lovisa hälsovårdscen-
tral. Hemvårdens läkare och 
sjukskötarna inom hemvården 
håller regelbundet gemen-
samma möten.

Vi ordnar kamratstödsgrupper 
för personer med minnessjuk-
domar och deras anhöriga.

Vi ordnar möjlighet till hälso-
undersökning för närstående-
vårdarna. Verksamheten med 
kamratstödsgrupper för när-
ståendevårdarna fortsätter.

Den serviceansvariga och ser-
vicechefen.
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NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att ordna högklassigt och än-
damålsenligt omsorgsboende.

Vi utvecklar omsorgsboendet 
och användningen av Lovisa 
hälsovårdscentral. 
Vi vårdar inte längre på Lovisa 
hälsovårdscentral äldre som 
inte är i behov av sjukvård  på 
Lovisa hälsovårdscentral utan 
inom hemvården och på effek-
tiverat serviceboende. 
Intervallvården sköts helt och 
hållet inom seniorservicens 
enheter.

Vi aktiverar de boendes delak-
tighet. Vården är klientcentre-
rad och rehabiliterande.

Vi inleder byggandet av ett 
nytt effektiverat servicebo-
ende för äldre under 2017. Vi 
anhåller om ARA-investerings-
stöd för servicehuset.

Taasiagårdens renovering fort-
sätter 2016. Vi ombygger de 
lokaler som rådgivningsbyrån 
och hemvården använt till 6 
nya vårdplatser för seniorer. 

Vi planerar utbyggnad av ser-
vicehuset Lyckan.

Vi dokumenterar och beaktar 
i vård- och serviceplanen den 
äldres åsikter och önskemål 
angående vården. En kunden-
kät genomförs i varje enhet.
Vi ordnar en anhörigträff en 
gång om året tillsammans 
med den enskilda boendens 
anhöriga.

Vi samarbetar med tredje sek-
torn och kultur- och fritidsvä-
sendet för att öka trivseln och 
meningsfulla aktiviteter. 

Grundtrygghetsnämnden, 
grundtrygghetsdirektören och 
chefen för seniortjänster.

3. Personal och ledarskap: Att stöda personalens ork och arbetsmotivation. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att öka arbetsmotivationen. Vi utvecklar och upprätthåller 
personalens kunnande.

Vi tar tillvara personalens kun-
nande och kompetens.

Vi löser konfliktsituationer och 
utmaningar i arbetet tillsam-
mans.

Sjukfrånvarodagarna och över-
tidstimmarna minskar.

Vi samarbetar med olika läro-
anstalter.

Vi anordnar korta interna ef-
termiddagskurser med olika 
aktuella teman som stöder 
verksamhetens målsättningar

Hemvårdens personal ges 
möjlighet att delta i specialyr-
kesexamen för produktutveck-
ling speciellt inriktad på hem-
vårdstjänster

Vi ordnar i varje enhet utveck-
lingssamtal och regelbundna 
arbetsplatsmöten. 

Vi förtydligar ledarskapskom-
petensen, arbetstagarens an-
svar och rättigheter. 

Vi för trepartssamtal och för-
håller oss aktivt till sjukledig-
heter. Vi reagerar snabbt vid 
övertidstimmar.

Servicechefen, den servicean-
svariga och cheferna vid varje 
enhet.
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4. Ekonomi: Att nå en balanserad ekonomi och effektivera verksamheten. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att följa upp budgeten under 
årets lopp, att göra prognoser 
och att reagera på avvikelser.

Vi håller oss inom ramen för 
budgeten.
Vi följer aktivt upp hur målen 
inom seniorservicen uppnås. 

Vi effektiverar processerna 
och söker nya modeller för 
verksamheten. Vi utvecklar 
hemvården och vårdar klien-
terna på rätt ställe. Vi minskar 
på anstaltsvården för äldre.

Vi konkurrensutsätter köpta 
tjänster inom effektiverat ser-
viceboende.

Grundtrygghetsnämnden, 
grundtrygghetsdirektören och 
servicechefen för tjänster för 
seniorer. Uppföljning vid del-
tidsrapporterna.

Anslag som står till förfogande för verksamheten 
21134 Tjänster för seniorer

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)
BOKSLUT 

2014
BUDGET 

2015
inkl. ändringar

BUDGET 
2016

Verksamhetens intäkter 3 734 271 4 656 384 4 793 013

varav interna 39 744 1 005 534 965 163

Verksamhetens kostnader 15 571 879 17 131 230 17 527 209

varav interna 2 086 230 3 848 672 3 886 149

Verksamhetsbidrag -11 837 608 -12 474 846 -12 734 196

varav interna -2 046 486 -2 843 138 -2 920 986

Verksamhetsbidrag, extern -9 791 121 -9 631 708 -9 813 210

Avskrivningar och nedskrivningar 2 642 21 400
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Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)
Tjänster för seniorer

 

BS 2014 BG 2015 BG 2016

Personer över 75 år 1 662 1 700 1 760
65–74-åringar 2 122 2 300 2 350
Hemmaboende i ålderskassen 75 +, % av åldersklassen 89,5 89,8 90,2
Närståendevård
Närståendevårdare 74 80 80
Omfattning i % av åldersklassen 75 + 4,4 4,7 4,7
Klienternas RAVA, mv 2,7 2,7
Hemvård
Klienter som får regelbunden hemvård i åldersklassen 75 + 236 255 266
Kiienter under 75 år som får regelbunden hemvård 76 70 80
Omfattning i % av åldersklassen 75 + 14,2 15 15,6
Klienternas RAVA, mv 2,7 2,7
Effektiverat serviceboende
Antalet platser; egen verksamhet + köpta tjänster 124 123 123–129 (1.10)
Omfattning i % av åldersklassen 75 + 6,7 (112 pers.) 6,7 (114 pers.) 6,5 (114 pers.)
Omfattning i % av åldersklassen 65–74 0,5 (12 pers.) 0,4 (9 pers.) 0,4 (8 pers.)
Egen verksamhet
Antalet platser 61 60 60 + 6 fr. 1.10
Klienternas RAVA, mv 3,2 3,2
Köpta tjänster
Antalet platser 63 60–63 63
Klienternas RAVA, mv 3,2
Anstaltsvård/långvård
Antalet platser 80 66 64
Omfattning i % av åldersklassen 75 + 3,8 (64 pers.) 3,5 (60 pers.) 3,3 (58 pers.)
Omfattning i % av åldersklassen 65–74 0,2 (3 pers.) 0,3 (6 pers.) 0,3 (6 pers.)
Klienternas RAVA, mv 3,7 3.6
Korttidsvårdplatser/anstaltsvård, varav på: 13 13
Rosenkullas avdelning för intervallvård 7 7
Hemgården 3 3
Taasiagården 2 2
Hambergska hemmet 1 1



73

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås 
2016–2017

Ansvarsområdets namn: Regionala tjänster 

Ansvarspersoner: grundtrygghetsdirektören och ledande läkaren 

Ansvarsområdets uppgifter
 Ansvarsområdet innefattar den specialiserade sjukvården och hälsoskyddet. I huvudsak ansvarar 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för den specialiserade sjukvården. Dessutom har Lovisa 
stad ett samarbetsavtal med Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt. Borgå stad ansvarar för miljö- och 
hälsoskyddstjänsterna.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten
1. Kunden och kommuninvånaren: Att tjänster av lämplig nivå ges i rätt tid.
2. Attraktivitet och konkurrenskraft: Att samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och pri-

märvården fungerar.
3. Ekonomi: Att balansera ekonomin och effektivera verksamheten.

Förändringar i omvärlden och projekt som pågår under planperioden
Social- och hälsovårdsreformen kräver ett flexibelt samarbete mellan den specialiserade sjukvår-
den och primärvården. Grundtrygghetscentralen är beredd på gemensamma förhandlingar med 
den specialiserade sjukvården. 

Social- och hälsovårdens specialupptagningsområden bör trygga likabehandling speciellt när det 
gäller tjänster som kräver centraliserat samarbete inom social- och hälsovårdsområdena (t.ex. 
krävande socialvård och specialiserad sjukvård). Detta blir sannolikt klart då lagen om ordnande 
av social- och hälsovård trätt i kraft och uppgifterna för social- och hälsovårdsområdena klarnat.

Riskbedömning
Social- och hälsovårdsreformens ekonomiska besparingar blir inte verklighet. Risken är inte alltför 
sannolik, men inverkan är allvarlig beträffande tillgänglighet av vård och tjänster för patienterna.

Mycket stora social- och hälsovårdsområden kan inverka negativt på närtjänsterna inom social- 
och hälsovården. Risken är relativt sannolik och beklaglig för kommuninvånarna. Den negativa in-
verkan på hälsa och välfärd är dock sannolikt relativt liten.
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Operativa nyckelmål för 2016 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås
1. Kunden och kommuninvånaren: Att tjänster av lämplig nivå ges i rätt tid. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att ge tjänster av lämplig nivå 
i rätt tid.

Vårdgarantin uppfylls. Kunden 
får vård av lämplig nivå.

Grundtrygghetscentralen och 
den specialiserade sjukvården 
samarbetar på ett intensiva-
re sätt.

Vi uppföljer statistikuppgifter-
na om vårdgarantin och anta-
len konsultationer inom den 
specialiserade sjukvården.

2. Attraktivitet och konkurrenskraft: Samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och pri-
märvården fungerar. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att samarbetet mellan den 
specialiserade sjukvården och 
primärvården fungerar; preli-
minära planer inför social- och 
hälsovårdsreformen.

Social- och hälsovårdsrefor-
men har skapat gemensamma 
forum för planering för den 
specialiserade sjukvården och 
primärvården.

Den specialiserade sjukvården 
och primärvården planerar 
”en gemensam framtid” i östra 
Nyland.

Vi bedömer i delårsrapporten 
hur planeringen fortskrider.

3. Ekonomi: Ekonomin är i balans. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att ekonomin är i balans. Vi samarbetar intensivt med 
den specialiserade sjukvården.

Vi har eventuella överföringar 
av vårdkedjor till primärvår-
den eller gemensamma flexi-
bla vårdkedjor.

Delårsrapport som innehåller 
en uppskattning och en prog-
nos.

Anslag som står till förfogande för verksamheten
21135 Övriga regionala tjänster, samkommuner och tjänster som främjar sysselsättning

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)
BOKSLUT 

2014
BUDGET 

2015
inkl. ändringar

BUDGET 
2016

Verksamhetens intäkter 96 953 83 280 83 890

varav interna

Verksamhetens kostnader 19 646 238 18 775 011 19 731 722

varav interna 28 397 78 111 75 572

Verksamhetsbidrag -19 549 285 -18 691 731 -19 647 832

varav interna -28 397 -78 111 -75 572

Verksamhetsbidrag, extern -19 520 888 -18 613 620 -19 572 260

Varav andelen för Lappträsk uppgår till ca 55 000 euro.
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BILdNINGSCENTRALEN
Principer för verksamheten 

Bildningscentralen erbjuder stadens invånare mångsidiga och högklassiga tjänster inom små-
barnsfostran, utbildning, fri bildning, fritid, museum, kultur och bibliotek.

Servicen erbjuds av en kunnig och motiverad personal utgående från kundens behov. Servicen 
upprätthålls och utvecklas i samarbete med övriga förvaltningsenheter, invånare och föreningar. 
Bildningscentralen satsar i sin tvåspråkiga verksamhet på barns och ungas välbefinnande, på att 
förbättra livskvaliteten, på att skapa en kulturprofil samt att främja sunda levnadsvanor och ett ak-
tivt medborgarskap.

Följande ansvarsområden hör till bildningscentralen:
• förvaltning och utveckling
• småbarnsfostran
• utbildning
• gymnasie- och yrkesutbildning
• fritt bildningsarbete
• fritidsväsendet
• biblioteks- och kulturväsendet.

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

2114 Bildningscentralen

BOKSLUT 
2014

BUDGET 
2015

inkl. ändringar

BUDGET 
2016

EKONOMIPLAN
2017

EKONOMIPLAN
2018

Försäljningsintäkter 1 206 089 1 027 937 2 068 378 2 089 062 2 109 952

Avgiftsintäkter 1 077 899 1 013 858 1 037 489 1 053 924 1 064 463

Understöd och bidrag 404 032 309 100 401 324 405 337 409 391

Hyresintäkter 184 299 190 916 247 548 250 023 252 524

Övriga verksamhetsintäkter 175 042 144 860 130 400 131 704 133 021

Verksamhetens intäkter 3 047 361 2 686 671 3 885 139 3 930 050 3 969 351

varav interna 271 652 271 050 1 251 474 1 263 989 1 276 629

Personalkostnader 18 518 286 18 817 684 19 018 930 19 185 195 19 453 788

Köp av tjänster 6 332 106 6 645 851 7 580 487 7 486 614 7 591 426

Material, förnödenheter och varor 741 427 839 886 818 888 830 352 841 977

Understöd 1 589 448 1 559 900 1 392 300 1 411 792 1 431 557

Övriga verksamhetskostnader 3 660 391 4 099 957 4 213 296 4 272 282 4 332 094

Verksamhetens kostnader 30 841 658 31 963 278 33 023 901 33 186 236 33 650 843

varav interna 5 926 239 6 572 708 7 513 546 7 618 736 7 725 398

Verksamhetsbidrag -27 794 297 -29 276 607 -29 138 762 -29 256 185 -29 681 492

varav interna -5 654 587 -6 301 658 -6 262 072 -6 354 747 -6 448 769

Verksamhetsbidrag, extern -22 139 710 -22 974 949 -22 876 690 -22 901 438 -23 232 723

Avskrivningar och nedskrivningar 159 105 84 220 114 690 114 690 114 690
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I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2016 vilka baserar sig på stadsstrategin 
och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

Bildningscentralens tyngdpunkter för verksamheten: 

1. Kunden och kommuninvånaren: Att upprätthålla och utveckla bildningstjänsterna. 

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Ansvarspersoner

Att skapa en så smidig vardag 
som möjligt för kommuninvå-
naren med beaktande av en 
hållbar ekonomisk utveckling.

Bildningscentralens servicenät 
är funktionellt och samtidigt 
ekonomiskt hållbart. 

Vi genomför behärskat even-
tuella förändringar i centra-
lens servicenät och service-
utbud. 

Vi vidtar åtgärderna för ut-
veckling av servicenätet i en-
lighet med stadsfullmäktiges 
beslut. 

Vi riskvärderar ständigt internt 
vår verksamhet, vi utvecklar 
tjänsterna och reagerar på be-
hoven av förändring. 

Centralens direktör, cheferna 
för ansvarsområdena och en-
hetscheferna.

2. Attraktivitet och konkurrenskraft: Att skapa en positiv bild av staden.

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Ansvarspersoner

Att skapa en positiv bild av 
staden och öka samhörighe-
ten och känslan av gemen-
skap i samarbete med fören-
ingarna.

Vi erbjuder utöver de lagen-
liga tjänsterna små och stora 
upplevelser, med vars hjälp 
staden på ett positivt sätt kan 
skilja sig från andra.

Vi producerar bildningscentra-
lens tjänster professionellt och 
utgående från kunden.

Ansvarsområdenas chefer är 
ansvarspersoner för sina egna 
ansvarsområden. 

3. Personal och ledarskap:  En öppen verksamhetskultur och en kunnig personal.

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Ansvarspersoner

Att verksamhetskulturen är 
öppen.

Att fördjupat utveckla ett sam-
ordnande ledarskap.

Att personalen är kunnig, mo-
tiverad och mår bra.

Stadens centraler samarbe-
tar öppet och på ett funge-
rande sätt och vi upprätthåller 
en öppen verksamhetskultur i 
växelverkan med kommunin-
vånarna.

Vi utvecklar och tillämpar en 
ny ledarskapsmodell och nya 
arbetssätt inom staden och 
mellan olika verksamhetsbran-
scher.

Vi har en öppen, trivsam och 
uppmuntrande atmosfär, som 
baserar sig på ömsesidigt för-
troende och ömsesidig inter-
aktion. 

Vi möjliggör personalens och 
invånarnas delaktighet och 
utnyttjar interaktions- kana-
lerna.

Vi grundar en gemensam led-
ningsgrupp för barn och unga 
samt för välfärd. Vi kallar till 
ledningsgruppen bland annat 
representanter för tekniska 
väsendet och sysselsättnings-
tjänsterna.

Vi utvecklar chefskapet och 
förstärker chefsrollen. Vi för 
regelbundna utvecklingssam-
tal åtminstone en gång per år.

Direktören för centralen, che-
ferna för ansvarsområdena 
och enhetscheferna.

Direktörerna för bildningscen-
tralen och grundtrygghetscen-
tralen samt bildningsväsen-
dets och grundtrygghetsvä-
sendets mångprofessionella 
samarbetsgrupp för barn, ung-
domar och barnfamiljer. 

Direktören för centralen, che-
ferna för ansvarsområdena 
och enhetscheferna.
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4. Ekonomi: En förutsägbar balanserad ekonomi

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Ansvarspersoner

Att sköta ekonomin planmäs-
sigt och att följa upp den.

Att producera servicen kost-
nadseffektivt.

Att utnyttja extern finansiering 
av utvecklingsprojekt.

Vi uppnår de bindande målen 
i budgeten.

Vi anpassar servicenätet och 
organisationen till den ekono-
miska situationen.

Vi stöder och utvecklar cen-
tralens verksamhet med hjälp 
av utvecklingsprojekt. Utveck-
lingsprojekten befrämjar det 
att vi uppnår målen.

Vi följer upp utfallet av budge-
ten, upprättar prognoser och 
reagerar på avvikelser. Led-
ningen vidtar behövliga åt-
gärder.

Vi genomför servicenätet och 
organisationsändringarna och 
vidtar åtgärderna i balanse-
ringsprogrammet.

Vi skapar nya verksamhetssätt 
och verksamhetsmodeller som 
förbättrar effektiviteten.

Centralens olika ansvarsområ-
den söker aktivt extern finansie-
ring för de projekt som nämnts i 
ansvarsområdenas budgettexter 
eller i övriga planer

Direktören för centralen, che-
ferna för ansvarsområdena 
och enhetscheferna.

Direktören för centralen, che-
ferna för ansvarsområdena 
och enhetscheferna.

Direktören för centralen, che-
ferna för ansvarsområdena 
och enhetscheferna.
 

Verksamheten 2016 är fortsättningsvis utmanande. Den ekonomiska situationen kräver föränd-
ringar i servicenätet och kontinuerlig effektivering. Balanseringen kräver ett gott förändringsledar-
skap och stora arbetsinsatser inom förvaltningen.

Bildningscentralens anpassningsmål för 2016 uppgår i enlighet med stadsstyrelsens beslut till 
300 000 euro. Följande åtgärder kommer att beaktas för att uppnå sparmålet åtminstone delvis:

Godkända åtgärder 2015          €  

- timresursnedskärning (årskurserna 7–9), våren 2016   40 000
- rektorsarrangemang, Lovisa Gymnasium, våren 2016  20 000
- veckoslutsvård för barn, våren 2016    20 000

Av bildningscentralen föreslagna åtgärder för 2016 som antingen ökar inkomsterna eller minskar 
utgifterna 
- deltidsanställning i vaktmästarteamet    14 000
- personalarrangemang (fritid, kultur och bibliotek)     5 000
- att anställa timlärare för arbetsdagarna under läsåret  10 000

Ovannämnda åtgärder minskar centralens verksamhetsutgifter 109 000 euro.

Helhetsgranskningen av skolverksamheten blir färdig före utgången av 2015 och utgående från 
den fattar stadsfullmäktige beslut om daghems- och skolnätet i Lovisa och om de eventuella änd-
ringar som ska göras i daghems- och skolnätet samt om kommande investeringar våren 2016. I 
helhetsgranskningen av skolverksamheten granskas också elevintagningsområdena, skolornas 
ledningsarrangemang och språkbad.
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Med beaktande av att det också till Lovisa med största sannolikhet inom kort kommer att anlända 
flyktingar, av vilka många barn och ungdomar, bör bildningscentralen under planeperioden bereda 
sig på att tillhandahålla tjänster inom bildningscentralens områden (dagvård, utbildnings, fri bild-
ning, fritid och kultur), i samarbete med myndigheter och tredje sektorn.

Riskbedömning och riskhantering 2016–2018
Utgående från den interna utvärderingen, riskkartläggningen och riskhanteringen har tre olika del-
områden valts för bildningscentralen. Dessa delområden ska uppföljas, utvärderas och utvecklas 
under 2016 och under planeringsperioden 2017–2018. Delområdena är följande: 

1. Servicenätet
Bildningscentralens servicenät är relativt omfattande i förhållande till de ekonomiska resurserna 
och invånarantalet.

Målet är att bildningscentralens servicenät ska granskas och utvärderas på våren 2016. Utgående 
från granskningen och utvärderingen ska beslut om servicenätets omfattning fattas så att det är 
möjligt att bereda och genomföra eventuella ändringar i servicenätets struktur från och med hös-
ten 2017.

2. Personal och ledning
Utgående från personalenkäten som gjordes på förvåren 2015 ägnas det inom bildningscentra-
lens olika ansvarsområden och deras enheter uppmärksamhet åt personalledningen, att perso-
nalen mår bra och åt att utveckla kunnandet. Särskilt följande punkter följs upp och utvärderas: 

a. utvecklingssamtal
Målet är att var och en chef för utvecklingssamtal med sina underordnade antingen på ett indivi-
duellt plan eller på gruppnivå.

b. personalens möjligheter till växelverkan och delaktighet 
Målet är att förbättra ledningens och personalens möjligheter till växelverkan och personalens 
möjligheter till delaktighet särskilt i anslutning till beredning av olika ändrings- och anpassnings-
åtgärder.

c. rekrytering av personal
I bildningscentralen rekryteras i hög grad ny personal till centralernas enheter, särskilt till ansvars-
områdena för småbarnsfostran och utbildning om våren.
 
Målet är att vi fäster uppmärksamhet vid processen för rekrytering av personal och att vi i fråga 
om rekrytering uppgör en gemensam processbeskrivning och verksamhetsmodell för centralen. 

3. Utvecklingsprojekt
Bildningscentralens olika ansvarsområden söker fortsättningsvis aktivt extern finansiering för olika 
utvecklingsprojekt, särskilt till sådan utvecklingsverksamhet som bidrar till och stöder genomför-
andet av de nyckelmål för ansvarsområdenas verksamhet som upptagits i budgeten. 

Målet är att vi för utvecklingsprojektens del uppgör en gemensam processbeskrivning och verk-
samhetsmodell för centralen. Med hjälp av processbeskrivningen beskrivs bland annat ansök-
ningsskedet, genomförandet av projektet samt rapporteringen.
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Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen 
uppnås 2016–2018

Ansvarsområdets namn: Förvaltning och utveckling

Ansvarsperson: bildningsdirektören, ekonomiplaneraren, planeraren

Ansvarsområdets uppgifter
Ansvarsområdets uppgift är att upprätthålla och producera jämlika och ekonomiskt hållbara bild-
ningstjänster inom hela området och för alla invånare på området. Ansvarsområdet handhar cen-
tralens gemensamma ekonomi- och förvaltningstjänster. Verksamheten styrs av bestämmelser 
om undervisningsväsendet, finansiering av undervisnings- och kulturväsendet, upphandlingsvä-
sendet och av förvaltningsförfarandet. Dessutom förvaltar och koordinerar ansvarsområdet elev-
skjutsarna.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten
Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att
• utnyttja specialkunnandet inom de olika ansvarsområdena inom centralen och ytterligare ut-

veckla det mångprofessionella välfärdsfrämjande samarbetet tillsammans med de övriga cen-
tralerna och stödtjänsterna

• skapa förebyggande arbetsmetoder och verksamhetssätt
• granska organisationens struktur, serviceutbudet och de olika formerna för serviceproduktionen
• utveckla personalens välbefinnande och kunnande. 

Centralens utvecklingsplan blev inte klar under 2015. Före utgången av 2016 ska det utarbetas 
en långsiktig utvecklingsplan för centralen. Planen ska utgå ifrån nationella riktlinjer och mål för 
bildningsväsendet och härledas från stadens strategi. Av planen ska framgå det lokala bildnings-
väsendets fokusområden och utvecklingsobjekt på lång sikt.

Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår
Inom bildningscentralen granskar man under planeringsperioden regelbundet serviceutbudets 
tillräcklighet i förhållande till servicebehovet och demografiska förändringar och prognoser. Un-
der planperioden ska man i all verksamhet beakta behovet av effektivering och anpassning. För- 
ändringarna som görs i servicenätet jämte tillhörande åtgärdsförslag ska genomföras, förutsatt 
att de godkänns av stadsfullmäktige.

Förändringar på nationell nivå, som inverkar bland annat på den statliga finansieringen, beaktas 
i verksamheten och i den kommande planeringen och serviceproduktionen.
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(Operativa) nyckelmål för 2016 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås
Kunden och kommuninvånaren: Att upprätthålla och utveckla bildningstjänsterna. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att bereda och genomföra de 
förändringar som sker i ser-
vicenätet och serviceproduk-
tionen.

Vi åstadkommer ett fungeran-
de servicenät för att uppnå en 
balanserad ekonomi.

Centralens direktör och an-
svarsområdenas chefer bere-
der alternativa förfaringssätt 
till de beslutande organen.

Vi bereder förändringar i cen-
tralens servicenät och ökar 
den ekonomiska effektivite-
ten.

Centralens direktör och che-
ferna för ansvarsområdena.

Attraktivitet och konkurrenskraft: Att skapa en positiv bild av staden. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att producera bildningscentra-
lens tjänster professionellt och 
utgående från kunden.

Vi producerar och upprätthål-
ler bildningstjänster som är 
jämlika och kostnadseffektiva.

Vi skapar verksamhetsmodel-
ler och arbetssätt med vars 
hjälp det är möjligt att satsa 
på välfärd för barn och unga 
och på förebyggande arbete.

Centralens direktör och che-
ferna för ansvarsområdena.

Personal och ledarskap: En öppen verksamhetskultur och en kunnig personal. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att uppgöra för centralen en 
utvecklingsplan på lång sikt i 
vilken förs fram lokala fokus-
områden och utvecklingsmål 
för bildningsväsendet.

Stadsfullmäktige godkänner 
utvecklingsplanen före ut-
gången av 2016.

Centralens hela personal del-
tar i att utarbeta utvecklings-
planen. Även de övriga centra-
lerna och de förtroendevalda 
medverkar.

Centralens direktör och che-
ferna för ansvarsområdena.

Ekonomi: En förutsägbar balanserad ekonomi. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att sköta ekonomin planmäs-
sigt och följa upp den.

Att producera servicen kost-
nadseffektivt.

Vi uppnår de bindande målen
i budgeten.

Vi anpassar servicenätet och 
organisationen till den ekono-
miska situationen.

Vi följer upp utfallet av budge-
ten, upprättar prognoser och 
reagerar på avvikelser. Led-
ningen vidtar behövliga åt-
gärder.

Vi vidtar åtgärderna i anpass-
ningsprogrammet.

Vi skapar nya verksamhetssätt 
och verksamhetsmodeller som 
förbättrar effektiviteten.

Vi omorganiserar verksamhe-
ten och arbetsuppgifterna vid 
pensioneringar och naturlig 
avgång där det är möjligt.

Direktören för centralen, che-
ferna för ansvarsområdena 
och enhetscheferna.
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Anslag som står till förfogande för verksamheten
21140 Förvaltning och utveckling

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)
BOKSLUT 

2014
BUDGET 

2015
inkl. ändringar

BUDGET 
2016

Verksamhetens intäkter 40 107 21 000 1 022 454

varav interna 6 000 1 006 954

Verksamhetens kostnader 1 013 670 934 764 1 007 147

varav interna 41 703 45 854 39 073

Verksamhetsbidrag -973 563 -913 764 15 307

varav interna -41 703 -39 854 967 881

Verksamhetsbidrag, extern -931 860 -873 910 -952 574

Avskrivningar och nedskrivningar 111 050 41 370 52 200

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

BS 2014 BG 2015 BG 2016

Nettokostnader, euro/invånare 67,3 ext. 56,3 ext. 61,4 ext.
(70,0 + int.) (58,9 + int.) (0 + int.)

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen 
uppnås 2016–2018

Ansvarsområdets namn: Småbarnsfostran

Ansvarsperson: chefen för småbarnsfostran, daghemsföreståndarna

Ansvarsområdets uppgifter
Ansvarsområdets uppgift är att erbjuda barn under skolåldern sådana mångsidiga och högklas-
siga tjänster inom småbarnsfostran som på bästa möjliga sätt motsvarar barnens och deras fa-
miljers behov.

Småbarnsfostran är en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning 
och vård av barn. I denna helhet betonas pedagogiken. Småbarnsfostran styrs av lagar och för-
ordningar och förverkligas enligt planen för småbarnspedagogik utgående från barnets individu-
ella behov och uppväxtvillkor.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att
1. vidareutveckla arbetsformerna inom det mångprofessionella samarbetet
2. utveckla verksamhetsmetoderna för bemötandet av barnet och dess familj vid övergången till 

dagvårdsvärlden
3. granska serviceutbudet och reagera på förändringar för att kunna upprätthålla hög kvalitet och  

kostnadseffektivitet
4. upprätthålla personalens kunnande och välmående i arbetet.
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Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår
Efterfrågan på småbarnsfostran 
Behovet av småbarnsfostran varierar inom olika stadsdelar. Målet är att servicen ordnas där be-
hovet finns. Förlängda vårdtider och det stora antalet barn under tre år orsakar tilläggsbehov av 
personal inom daghemmen.

Treffis lokal 
Treffis har en egen lokal på Nordenskiöldsvägen 1 i Lovisa centrum. Lokalens användning är väl-
digt liten i och med att besökarantalet i centrum har minskat. Detta beror på att tredje sektorns 
utbud i centrum har ökat. Lokalen töms och säljs. Treffis verksamhet flyttar in i stadens redan be-
fintliga lokaler. Verksamheten fortsätter som tidigare att ambulera i bl.a. parker och idrottslokaler.

Kuggom daghems framtid
Kuggom daghem har hyreskontrakt till den 31 juli 2016. Verksamhetens fortsättning i andra lokaler 
utreds vidare för att få ett beslut inför hösten 2016.

Förebyggande verksamhet
Samhälleliga förändringar medför många slag av utmaningar i barnfamiljernas vardag. Småbarns-
fostran erbjuder en trygg uppväxtmiljö för barn, även då föräldrarnas ork sätts på prov. Hälsofräm-
jande och förebyggande verksamhet har, förutom småbarnspedagogiken, en viktig roll i det dag-
liga arbetet inom småbarnsfostran. Den öppna småbarnsfostran deltar i grundtrygghetsväsendets 
projekt ”Iloa vanhemmuuteen” (Glädje i föräldraskapet), som är ett delprojekt inom södra Finlands 
Kaste-projekt för barn. Målet med projektet är att stärka och stöda föräldraskapet, öka föräldrar-
nas delaktighet och utveckla modeller för tidigt stöd i form av mångprofessionellt samarbete där 
även tredje sektorn är med.

Barn i behov av stöd
Det stora antalet barn i behov av stöd visar på ett behov av att fördjupa samarbetet mellan små-
barnsfostran, förskole- och skolpersonal. Den gemensamma koordinatorn, som har en kännedom 
och helhetssyn inom båda sektorerna, möjliggör för barnet en smidigare övergång från småbarns-
fostran till förskolan, och därifrån vidare till skolan.

Utvecklingsplan
Småbarnsfostran deltar aktivt i arbetet för att uppgöra en gemensam utvecklingsplan för bildnings-
centralen.

(Operativa) Nyckelmål för 2016 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås
Kunden och kommuninvånaren: Att upprätthålla och utveckla tjänsterna inom småbarnsfostran 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att erbjuda sådana mångsi-
diga och högklassiga tjänster 
inom småbarnsfostran som 
bidrar till en smidig vardag för 
barnfamiljerna.

Vi erbjuder service som mot-
svarar barnets och familjens 
behov.

Vi granskar regelbundet ser-
viceutbudet i förhållande till 
barnens och familjernas be-
hov och reagerar på föränd-
ringar.

Vi hänvisar familjer till den 
serviceform som bäst motsva-
rar barnets behov.

Vi inleder beredningen för att 
grunda språkbadsgrupp.

Chefen för småbarnsfostran, 
daghemsföreståndare.
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Attraktivitet och konkurrenskraft: Att skapa en positiv bild av stadens småbarnsfostran. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att främja barnfamiljernas 
trivsel och utöka samarbetet 
med olika sektorer.

Tillgång till en mångsidig och 
högklassig service.

Tillgång till specialdagvårds-
tjänster för barn som är i be-
hov av stöd.

Vi stöder hemvården av barn.

Vi har en yrkeskunnig och mo-
tiverad personal som ansvarar 
för den pedagogiska verksam-
heten och bygger upp med 
bl.a. barnens vårdnadshavare 
en fungerande fostringsge-
menskap. 

Vi hänvisar barnfamiljerna att 
använda tjänsterna inom öp-
pen småbarnsfostran.

Vi identifierar barnets behov 
av stöd och tar i bruk lämpliga 
stödåtgärder.

Vi ger kommuntillägg till hem-
vårdsstöd till föräldrar med 
barn under 3 år.

Chefen för småbarnsfostran, 
daghemsföreståndarna, perso-
nalen inom småbarnsfostran, 
specialbarnträdgårdslärarna.

Personal och ledarskap: En öppen verksamhetskultur och en kunnig personal. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att verksamhetskulturen är 
öppen.

Att aktivt delta i att utveckla 
en samordnande ledning till-
sammans med andra sektorer.

Att personalen är kunnig, mo-
tiverad och mår bra.

Vi har en öppen och fungeran-
de växelverkan mellan perso-
nal, barnens vårdnadshavare 
och övriga samarbetsparter. 

Vi deltar aktivt i att utveckla 
ett nytt sätt att leda och utar-
beta nya metoder.

Vi har ett öppet, trivsamt och 
sporrande arbetsklimat som 
bygger på ömsesidigt förtro-
ende.

Vi utarbetar metoder för att 
möjliggöra en aktiv växelver-
kan mellan personal, vård-
nadshavare och övriga samar-
betspartner.

Vi idkar mångprofessionellt 
samarbete, som stöder bar-
nens välmående.

Vi utvecklar chefsarbetet och 
stärker chefsrollen. Vi för re-
gelbundna utvecklingssamtal.

Chefen för småbarnsfostran, 
daghemsföreståndarna.

Ekonomi: En förutsägbar balanserad ekonomi. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att ekonomihushållningen är 
planenlig och följer de bindan-
de målen i budgeten.

Det ekonomiska tänkandet 
genomsyrar den dagliga verk-
samheten.

Varje enhet ansvarar för att 
budgeten uppföljs noggrant.

Vi överväger från fall till fall 
behovet av att anställa ny per-
sonal eller vikarier genom att 
beakta de i lag stadgade be-
stämmelserna om personaldi-
mensionering.

Chefen för småbarnsfostran, 
daghemsföreståndarna, perso-
nalen inom småbarnsfostran.
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Anslag som står till förfogande för verksamheten
21141 Småbarnsfostran

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande) 
BOKSLUT 

2014
BUDGET 

2015
inkl. ändringar

BUDGET 
2016

Verksamhetens intäkter 914 036 806 900 815 400

varav interna 394

Verksamhetens kostnader 7 833 093 7 890 060 8 010 871

varav interna 1 229 796 1 260 450 1 528 146

Verksamhetsbidrag -6 919 057 -7 083 160 -7 195 471

varav interna -1 229 402 -1 260 450 -1 528 146

Verksamhetsbidrag, extern -5 689 655 -5 822 710 -5 667 325

Avskrivningar och nedskrivningar 2 858 2 900 2 910

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

BS 2014 BG 2015 BG 2016 EP 2017 EP 2018

Antalet barn i åldern 0-6 år 884 1 043 1 000 1 030 1 030
Daghemsvård
Antal barn 502 540 540 530 530
euro/barn, netto 6 719 ext. 6 604 ext. 6 730 ext.

(8 968 + int.) (8 732 + int.) (9 329 + int.)
Gruppfamiljedagvård
Antal barn 43 40 30 30 30
euro/barn, netto 9 287 ext. 8 567 ext. 8 729 ext.

(10 850 + int.) (10 426 + int.) (10 402 + int.)
Familjedagvård
Antal barn 26 20 20 15 15
euro/barn, netto 11 136 ext. 13 465 ext. 13 841 ext.

(11 430 + int.) (13 856 + int.) (14 774 + int.)
I dagvård finns barn
som behöver särskilt stöd 123 80 70 75 75
som behöver skiftesvård 35 35 30 30 30

Hemvårdsstöd
Lagstadgade (barn) 305 260 225 230 230
Kommuntillägg, familjer 273 220 180 185 185

Stöd för privat vård
Lagstadgade, barn 24 25 23 23 25
Kommuntillägg, barn 23 25 23 23 25

Öppen småbarnsfostran
Treffis/familjer/år 183 165 140 140 140
Barn i lekklubbar 33 35 35 35 35
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Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen 
uppnås 2016–2018

Ansvarsområdets namn: Utbildning

Ansvarsperson: utbildningschefen och skolornas rektorer/föreståndare

Ansvarsområdets uppgifter är
I utbildningens lagstadgade uppgifter ingår att ordna förskoleundervisning och grundläggande ut-
bildning och att anordna morgon- och eftermiddagsverksamhet samt klubbverksamhet.

Vi aktiverar barnen och de unga att producera positiva uppväxtupplevelser och inlärningsupple-
velser både för sig själva och för andra. Detta väcker en lust till livslångt lärande. Vi bör lära bar-
nen och de unga att kritiskt utvärdera och bedöma frågor, att skapa ny kultur samt att förnya deras 
sätt att tänka och agera. Vi uppmuntrar eleverna att ge uttryck för sina åsikter och tar med dem i 
beslutsfattandet.

I undervisningen och klubbverksamheten säkerställer vi att det finns en vuxen närvarande, att om-
sorgen är tillräcklig och att man snabbt och systematiskt ingriper i mobbning. Skolan strävar efter 
att samarbeta med andra aktörer som inverkar på elevens liv.

Den grundläggande utbildningen ger förutsättningar och behörighet för studier på andra stadiet.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten
Läroplanen är det centrala dokumentet för undervisningen. Den lokala läroplanen uppgörs i enlig-
het med de nya nationella läroplansgrunderna så att den kan tas i bruk hösten 2016.

Genom skolornas läsårsplaner förverkligas de nationella och lokala läroplansmålen. Utgående 
från skolornas tyngdpunkter skapar skolornas personal egna personliga planer för läsåret. Verk-
samheten utvärderas utifrån läsårsplanerna.
• Resultaten i modersmål och matematik följs upp.

Verksamheten och verksamhetsmodeller utvecklas bl.a. genom olika projekt för att
• utveckla ICT-tjänster och ICT-stödtjänster
• erbjuda utbildningstjänster
• utveckla åtgärder som främjar jämställdhet
• utveckla ett tvåspråkigt samarbete mellan skola och by

Vi utvecklar skolans verksamhet mot ett fenomenbaserat lärande och skapar sektorövergripande 
inlärningshelheter i samarbete med andra aktörer. Målet är att åstadkomma högklassig grundläg-
gande utbildning både på finska och svenska i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets 
kvalitetskriterier.

I och med att den nya lagen om elev- och studerandevård har trätt i kraft ska praxis för elevhälsan 
anordnas så att elevvården och studerandevården bildar en välfungerande och enhetlig helhet.
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Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår
Att utveckla skolnätet i enlighet med stadsfullmäktiges beslut.

Att utveckla verksamheten i den finska enhetsskolan som grundades hösten 2015.

Att anordna klubbverksamhet och morgon- och eftermiddagsverksamhet i anknytning till skolorna 
antingen i egen regi eller med köpta tjänster.

I och med minskade tillgängliga anslag riktas resurserna till kärnfunktionerna och verksamhetens 
innehåll, det vill säga till barnens och de ungas utveckling och stöd för inlärningen. Lokalarrang-
emangen görs tillsammans med stadens övriga sektorer så att det finns i användning ändamåls-
enliga, hälsosamma och trygga lokaler och att de utnyttjas så mångsidigt och effektivt som möjligt.

(Operativa) Nyckelmål för 2016 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås
Kunden och kommuninvånaren: Att upprätthålla och utveckla bildningstjänsterna. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att förnya läroplanerna för 
förskolan och den grundläg-
gande utbildningen.

Vi förverkligar den regionala 
läroplanen.

Vi samarbetar med grannkom-
munerna.

Vi organiserar läroplansarbe-
tet och befäster arbetet i sko-
lorna.

Vi deltar i regionala utbild-
ningar och utvecklingsmöten, 
så som bland annat genom 
projektet Kunnig.

Vi involverar eleverna och 
deras vårdnadshavare samt 
samarbetar med andra intres-
senter.

Utbildningschefen, rektors-
teamet och de läroplansan-
svariga.

Att verkställa lagen om elev- 
och studerandevård i samar-
bete med grundtrygghetsvä-
sendet.

Vi förverkligar de skolvisa 
elevhälsoplanerna.

Vi utvecklar det generellt och 
individuellt inriktade elev-
vårdsarbetet.

Lovisa stads styrgrupp för 
elevhälsa.

Att genomföra utvecklings-
planen för skolnätet i enlighet 
med stadsfullmäktiges beslut.

Vi säkerställer goda och mo-
derna arbetsmiljöer genom att 
skapa en pedagogiskt välfung-
erande skolnätshelhet.

Vi utvecklar skolnätet i enlig-
het med stadsfullmäktiges 
beslut.

Bildningsdirektören, utbild-
ningschefen, bildningsnämn-
den och dess sektioner.

Att utarbeta en långsiktig ut-
vecklingsplan för centralen. Av 
planen ska framgå de lokala 
fokusområdena och utveck-
lingsobjekten inom bildnings-
väsendet.

Stadsfullmäktige godkänner 
utvecklingsplanen före ut-
gången av 2016.

Hela personalen inom ansvars-
området Utbildning deltar i att 
utarbeta utvecklingsplanen.

Utbildningschefen, rektorstea-
met och skolornas rektorer/fö-
reståndare.

Att utveckla principer för ut-
värdering av utbildningstjäns-
ternas egen verksamhet.

Genom utvärderingen säker-
ställs nivån på undervisningen.

Vi skapar en årsklocka för ut-
värderingen.

Utbildningschefen och rekto-
rerna.
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Attraktivitet och konkurrenskraft: Att skapa en positiv bild av staden. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att skapa en positiv bild av 
skolorna i Lovisa stad.

Att utveckla en jämlik service.

Att utveckla den finska en-
hetsskolan.

Vi skapar små och stora upp-
levelser.

Vi utvecklar skolvisa fokusom-
råden utöver de lagstadgade 
tjänsterna.

Vi skapar nya verksamhets-
modeller genom att utnyttja 
och utveckla redan befintliga 
principer.

Vi producerar bildningstjäns-
ter på ett kundorienterat och 
yrkesskickligt sätt.

Vi inleder beredningen för att 
påbörja språkbadsverksamhet.

Vi befäster verksamhetssätten 
för en stor arbetsgemenskap.

Utbildningschefen, skolornas 
rektorer och föreståndare.

Utbildningschefen och rekto-
rerna.

Personal och ledarskap: En öppen verksamhetskultur och en kunnig personal. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att utveckla modeller för spe-
cialundervisningen efter att 
specialskolorna har avslutats.

Vi stärker och stöder verksam-
heten inom specialundervis-
ningen.

Ansvarspersonen/specialisten 
för elev- och studerandevår-
den och specialundervisning-
ens administration befäster 
sin verksamhet i den dagliga 
verksamheten.

Bildningsdirektören, utbild-
ningschefen, rektorerna och 
specialisten för elev- och stu-
derandevården och specialun-
dervisningen.

Att utveckla elevhälsan och 
samarbetet med grundtrygg-
hetsväsendet.

Vi satsar på att främja väl-
färd för barn och unga genom 
mångprofessionellt samar-
bete.

Bildningsväsendet och grund-
trygghetsväsendet håller re-
gelbundet mångprofessionella 
möten.

Vi skapar gemensamma verk-
samhets- och samarbetsfor-
mer genom samordnande 
ledning.

Lovisa stads styrgrupp för 
elevhälsa, elevvårdsgrupperna 
och rektorerna/ skolförestån-
darna.

Bildningsdirektören, grund-
trygghetsdirektören och bild-
ningscentralens och grund-
trygghetscentralens sektorsö-
vergripande samarbetsgrupp 
för barn, unga och barnfa-
miljer.

Att upprätthålla och fördjupa 
personalens professionalitet 
och yrkeskunnande.

Att stöda personalens ork i 
arbetet i förändrade förhål-
landen.

Planenlig fortbildning som ut-
går från utbudet i programmet 
Osaava/Kunnig.

Vi har en öppen, trivsam och 
uppmuntrande atmosfär, som 
baserar sig på ömsesidigt för-
troende.

Cheferna uppmuntrar sin per-
sonal att delta i utbildningar i 
enlighet med skolornas fort-
bildningsplan.
Undervisningspersonalen läg-
ger upp personliga utveck-
lingsplaner.

Vi utvecklar chefskapet och 
förstärker chefsuppgiften 
bland annat genom att ordna 
rektorsseminarier.

Vi för regelbundna utveck-
lingssamtal.

Vi erbjuder arbetshandledning 
vid behov.

Utbildningschefen och skolor-
nas rektorer/föreståndare.
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Ekonomi: En förutsägbar balanserad ekonomi. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att ekonomihushållningen är 
planenlig och följer de bindan-
de målen i budgeten.

Vi följer riktlinjerna för verk-
samheten och håller oss inom 
den ekonomiska ramen i den 
dagliga verksamheten.

Varje enhet ansvarar för att 
budgeten uppföljs och iakttas 
noggrant.

Vi granskar behovet av att an-
ställa ny personal eller vikarier 
från fall till fall i enlighet med 
lagstadgade bestämmelser.

Utbildningschefen, skolornas 
rektorer och föreståndare.

Anslag som står till förfogande för verksamheten
21142 Utbildning

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)
BOKSLUT 

2014
BUDGET 

2015
inkl. ändringar

BUDGET 
2016

Verksamhetens intäkter 1 241 113 1 099 057 1 204 871

varav interna 2 586 2 240 2 610

Verksamhetens kostnader 15 515 001 16 445 613 17 134 997

varav interna 2 710 644 3 212 929 3 682 187

Verksamhetsbidrag -14 273 888 -15 346 556 -15 930 126

varav interna -2 708 058 -3 210 689 -3 679 577

Verksamhetsbidrag, extern -11 565 829 -12 135 867 -12 250 549

Avskrivningar och nedskrivningar 755 5 100

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

BS 2014 BG 2015 BG 2016 EP 2017 EP 2018

Antal
Skolor 18 15 15
Förskolegrupper/antalet elever*) 16,5/151,5 14 12/154 -/144 -/153
Antalet undervisningsgrupper inom den grund-
läggande utbildningen/antalet elever 105/1 494 103/1 486 107/1 477 -/1 459 -/1 452

Överförda till särskilt stöd, % **) 9,3 9,7 9,1 9,2 9,2
Antalet elever inom den grundläggande utbild-
ningen/skolgångsbiträde 41,2 40,9 40,8

Ekonomi
Förskolkostnader/elev, netto, euro 5 158 ext. 5 286 ext. 5 387 ext.

(5 632 + int.) (6 101 + int.) (6 649 + int.)
Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro 612 706 645
Kostnaderna för den grundläggande utbildning- 7 266 ext. 7 664 ext. 7 853 ext.
en/elev, netto, euro (9 023 + int.) (9 401 + int.) 9 960 + int)
Skjutskostnader för den grundläggande utbild-
ningen/elev, netto, euro 822 833 925

*) Förskolan integrerad med åk 1 och 2; i tre skolor läsåret 2013–2014, fyra läsåret 2014–2015 och tre läsåret 2015–2016.
**) 151,5 elever 2013, 153 elever 2014 och 148 elever 2015.
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Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen 
uppnås 2016–2018

Ansvarsområdets namn: Gymnasie- och yrkesutbildning

Ansvarsperson: bildningsdirektören, rektorerna

Ansvarsområdets uppgifter
Ansvarsområdets målsättning är att trygga gymnasieutbildningen samt att planenligt rekrytera elev-
er och förbättra synligheten. Verksamheten utvecklas aktivt bland annat genom att skapa samar-
betsnätverk, utveckla till exempel fostran till företagsamhet, förbättra lärarnas och elevernas kun-
skaper inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt genom flexibla undervisnings-
arrangemang. Gymnasierna förbereder sig på digitaliseringen av studentexamen, som inleds för 
vissa ämnen 2016 och enligt planen i full utsträckning 2019. Gymnasierna ger sina studerande en 
tidsenlig undervisning av hög kvalitet vilket möjliggör goda möjligheter till fortsatta studier.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten
Ansvarsområdet strävar efter att satsa på ett regionalt samarbete och på att kunna utöka gymna-
sieutbildningens dragningskraft. Genom samarbete med övriga läroinrättningar (gymnasier och 
yrkesutbildning), företag, sammanslutningar och övriga institutioner kan man erbjuda de stude-
rande ett större och mångsidigare kursutbud.

Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår
Inom andra stadiets utbildning sker det troligtvis strukturella förändringar och förändringar i stats-
andelarna under planeringsperioden. Uppgiften är dock, som en aktiv aktör, att säkerställa goda 
möjligheter till studier på andra stadiet för stadens ungdomar. Syftet är också att ägarkommuner-
na finner en gemensam strategisk avsikt i anknytning till andra stadiets lokalarrangemang och för-
valtning.

(Operativa) Nyckelmål för 2016 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås
Kunden och kommuninvånaren: Att upprätthålla och utveckla bildningstjänsterna 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att trygga och utveckla en 
tidsenlig och högklassig gym-
nasieutbildning samt att utöka 
gymnasiernas dragningskraft.

Elevantalet i jämförelse med 
läsåret 2015–2016.

Den procentuella andelen 
elever som gått ut årskurs 9 
och som inleder studier i våra 
egna gymnasier.

Vi deltar aktivt i regionala ut-
vecklingsprojekt för gymnasie-
utbildningen.

Vi utvecklar det internationel-
la samarbetet för studerande 
och lärare.

Vi förbättrar lärarnas och elev-
ernas kunskaper inom IKT och 
utvecklar samarbetet med 
företagarna inom fostran till 
företagsamhet. Utöver detta 
utvecklar vi bland annat nät-
baserad undervisning och 
flexibla undervisningsarrang-
emang.

Rektorerna rekryterar elever 
tillsammans med lednings-
grupperna.

Rektorerna.



90

Attraktivitet och konkurrenskraft: Att skapa en positiv bild av staden. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att utveckla det lokala och re-
gionala samarbetet.

Vi utvecklar samarbetet mel-
lan våra egna gymnasier och 
stärker profileringen.

Vi tar i bruk de nya läroplaner-
na 1.8.2016.

Vi deltar i utvecklingen av den 
finskspråkiga regionala gym-
nasieutbildningen (Askola, 
Borgå).

Vi deltar i utvecklingen av den 
svenskspråkiga regionala gym-
nasieutbildningen (Borgå, Kot-
ka, Sibbo).

Ägarkommunerna finner en 
gemensam regional strategisk 
avsikt vad andra stadiets lokal-
arrangemang och förvaltning 
beträffar.

Bildningsdirektören och gym-
nasiernas rektorer deltar ak-
tivt i utvecklingsprocesserna.

Bildningsdirektören deltar ak-
tivt i den regionala beredning-
en av ärendet.

Bildningsdirektören och rek-
torerna.

Bildningsdirektören.

Personal och ledarskap: En öppen verksamhetskultur och en kunnig personal. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att upprätthålla och utveckla 
personalens yrkeskunnighet.

Vi stöder personalen i att delta 
i den regionala fortbildningen 
med fokus på IKT-utbildning.

Lärarna utvecklar sina arbets-
metoder och färdigheter i syn-
nerhet inom IKT med tanke på 
den digitala studentexamen 
som inleds hösten 2016.

Lärarna deltar aktivt i bered-
ningen av den nya läroplanen.

Rektorerna.

Ekonomi: En förutsägbar balanserad ekonomi. 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att följa upp budgetens utfall, 
göra upp prognoser och rea-
gera på avvikelser inom det 
egna ansvarsområdet.

Vi håller oss inom budgeten.

Vi rapporterar om ekonomin 
och vidtar nödvändiga åtgär-
der utifrån ekonomirapporte-
ringen.

Kostnaderna är behärskade, 
verksamheten är ekonomisk 
och vi söker nya arbetsformer.

Ansvarsområdets delårsrap-
port två gånger per år.
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Anslag som står till förfogande för verksamheten
21144 Gymnasie- och yrkesutbildning

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)
BOKSLUT 

2014
BUDGET 

2015
inkl. ändringar

BUDGET 
2016

Verksamhetens intäkter 57 683 3 530 68 210

varav interna 1 073 1 030 710

Verksamhetens kostnader 1 767 854 1 814 475 1 833 850

varav interna 397 551 419 875 477 855

Verksamhetsbidrag -1 710 171 -1 810 945 -1 765 640

varav interna -396 478 -418 845 -477 145

Verksamhetsbidrag, extern -1 313 692 -1 392 100 -1 288 495

Avskrivningar och nedskrivningar 158 2 000

Gymnasiernas enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

BS 2014 BG 2015 BG 2016 EP 2017 EP 2018

Antalet studerande 176 189 190 192 192

Antalet undervisningstimmar 364 370 370 368 368

Netto euro/studerande 7 439 ext. 7 292 ext. 6 694 ext.

(9 692 + int.) (9 470 + int.) (9 205 + int.)
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Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen 
uppnås 2016–2018

Ansvarsområdets namn: Fritt bildningsarbete

Ansvarsperson: bildningsdirektören, rektorn

Ansvarsområdets uppgifter
De regionala instituten, Lovisa svenska medborgarinstitut och Valkon kansalaisopisto erbjuder un-
dervisning i tre kommuner (Lappträsk, Lovisa och Pyttis) i enlighet med lagen om fritt bildningsar-
bete. Enligt principen för livslångt lärande riktas kursutbudet till alla åldrar och till olika målgrupper.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten
1. Att kursutbudet motsvarar efterfrågan och utfallet motsvarar den omfattning som statsandels-

timantalet möjliggör.
2. Att utveckla de regionala instituten till att motsvara de nationella riktlinjerna för fritt bildnings-

arbete.
3. Att utveckla verksamheten för en organisation som lär sig.
4. Att ekonomin är hållbar.

Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår
Under planeringsperioden beaktas de krav gällande nationella normer och styrning som ställs på 
den fria bildningen.

Vi deltar i projektet Livslångt lärande – kurser för alla åldersgrupper (Elinikäinen oppimispolku 
eheäksi). Projektet finansieras med EU:s Erasmus+ mobilitetsfinansiering.

Valkon kansalaisopisto deltar i projektet Osaava ja oppiva 2020.

Instituten effektiverar samarbetet med stadens gymnasier.

(Operativa) Nyckelmål för 2016 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås
Kunden och kommuninvånaren: Att upprätthålla och utveckla bildningstjänsterna 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att kursutbudet motsvarar ef-
terfrågan och utfallet motsva-
rar den omfattning som stats-
andelstimantalet möjliggör.

Vi håller timantalsförhållandet 
mellan de planerade och fak-
tiska timmarna i balans. Anta-
let studerande hålls konstant 
eller ökar. Kursprogrammet 
når studeranden i alla åldrar.

Vi genomför verksamhetspro-
cesserna i enlighet med de 
nedskrivna principerna.

Rapportering till direktioner-
na.

Attraktivitet och konkurrenskraft: Att skapa en positiv bild av staden 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att utveckla de regionala in-
stituten till att motsvara de 
nationella riktlinjerna för fritt 
bildningsarbete.

Vi anpassar regionala institut-
ens verksamhetsformer till att 
motsvara de nationella mål-
sättningarna.

Vi omfattar ett aktivt och fö-
rebyggande grepp till normer 
och styrning samt säkerstäl-
ler förutsättningarna för verk-
samheten.

Rektor och direktion.
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Personal och ledarskap: En öppen verksamhetskultur och en kunnig personal 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan(förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att utveckla verksamheten för 
en organisation som lär sig.

Vi utvecklar ledarskapet och 
personalens kunnande i en-
lighet med utvärderingssys-
temet.

Vi tillämpar institutens utvär-
deringssystem (CAF, Common 
Assessment Framworks).

Rektor och direktion.

Ekonomi: En förutsägbar balanserad ekonomi 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan(förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att ekonomin är hållbar. Vi håller oss inom budgeten. Vi följer upp utfallet av bud-
geten. Vi tillämpar ett förutse-
ende och aktivt förhållande till 
avvikelser.

Rapportering till direktionen 
och bildningsnämnden.

Anslag som står till förfogande för verksamheten
21145 Fritt bildningsarbete

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande) 
BOKSLUT 

2014
BUDGET 

2015
inkl. ändringar

BUDGET 
2016

Verksamhetens intäkter 218 642 218 700 235 200

varav interna 11 383 3 000 3 500

Verksamhetens kostnader 1 069 010 1 115 884 1 137 487

varav interna 136 245 110 369 144 164

Verksamhetsbidrag -850 368 -897 184 -902 287

varav interna -124 862 -107 369 -140 664

Verksamhetsbidrag, extern -725 507 -789 815 -761 623

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

BS 2014 BG 2015 BG 2016 EP 2017 EP 2018

Studerande 1 388 (Mi) + 1 420 (Mi) + 1 450 (Mi) + 1 440 (Mi) + 1 440 (Mi) +
1 817 (Vako) 1 840 (Vako)   1 850 (Vako) 1 880 (Vako) 1 880 (Vako)

= 3 205 = 3 260 = 3 300 = 3 320 = 3 320
Undervisningstimmar 5 285 (Mi) + 5 520 (Mi) + 5 500 (Mi) + 5 500 (Mi) + 5 500 (Mi) +

6 736 (Vako) 7 040 (Vako) 7 000 (Vako) 7 000 (Vako) 7 000 (Vako)
= 12 021 = 12 560 = 12 500 = 12 500 = 12 500

Nettokostnader, 226 ext. 242 ext. 231 ext.
euro/studerande (265 + int.) (276 + int.) (273 + int.)
Nettokostnader, 60 ext. 63 ext. 61 ext.
euro/undervisningstimme (71 + int.) (72 + int.) (72 + int.)



94

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen 
uppnås 2016–2018

Ansvarsområdets namn: Fritidsväsendet

Ansvarsperson: chefen för fritidsväsendet

Ansvarsområdets uppgifter
Fritidsväsendet skapar förutsättningar för kommuninvånarens idrotts- och motionsverksamhet 
genom att understöda föreningsverksamhet, erbjuda idrotts- och motionsanläggningar, ordna 
ledd idrotts- och motionsverksamhet för kommuninvånare som inte är föreningsaktiva, såsom för 
specialgrupper, samt genom att utveckla hälsofrämjande motionsformer. 

Till Lovisa stads ungdomsarbete hör fostrande instruering av ungdom, en omfattande ungdoms-
gårdsverksamhet, att understöda verksamheten och lokalerna för de lokala ungdomsföreningar-
na, uppsökande ungdomsarbete, att delta i flexibel grundutbildning (JOPO), att ordna ledd verk-
samhet för unga samt ungdomsfullmäktigeverksamhet.

Stadens vaktmästarverksamhet är en del av fritidsväsendet. Till vaktmästarverksamheten hör 
Agricolahallens och idrottshallens vaktmästeri under vardagar och kvällar, att sköta stadens in-
terna post samt att sköta och flytta lösöre som finns inomhus.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten
Fritidsväsendets mål är att ha ett fungerande ungdoms- och idrottsväsende som betjänar stadens 
invånare jämlikt i hela kommunen. På basis av verksamheten beviljar fritidsnämnden understöd 
till ungdoms- och idrottsföreningarna samt specialgrupper. Fritidsnämnden skapar på detta sätt 
verksamhetsförutsättningar för föreningslivet.

Ungdomsväsendet samarbetar aktivt med stadens skolor bland annat genom gemensamma pro-
jekt. Staden upprätthåller ungdomsgårdar i Lovisa centrum samt  i egen regi eller i samarbete med 
lokala föreningar och församlingarna i Forsby, Strömfors Kyrkoby, Tessjö och Valkom.

Syftet med uppsökande ungdomsarbete är att nå unga som är i behov av stöd och att hjälpa dem 
att anlita sådana tjänster och övrigt stöd som främjar de ungas tillväxt och självständighetsprocess 
och som bidrar till den ungas möjlighet till utbildning och till inträde på arbetsmarknaden.

Fritidsväsendet anställer två ungdomar med Sanssi-kortet som understöds av arbets- och nä-
ringsbyrån. De unga ska ges möjlighet att delta i behandlingen av ärenden som gäller ungdomsar-
bete och ungdomspolitik på lokal och regional nivå. De unga ska höras i ärenden som berör dem. 

Ungdomsfullmäktige i Lovisa arbetar aktivt för ungdomen i Lovisa.

Idrottsväsendets huvuduppgift är att skapa allmänna förutsättningar för att idka idrott och motion. 
Målsättningen är att skapa förutsättningar för invånarna att idka idrott och hälsomotion. Idrotts-
väsendet aktiverar invånarna utgående från individens egna förutsättningar samt ordnar idrotts- 
och motionsverksamhet för olika grupper och åldrar. Kommuninvånare i olika åldrar och med olika 
kondition erbjuds motionsgrupper och möjligheter att röra på sig och att få instruktion.

Idrottsväsendet erbjuder gratis träningsturer för stadens föreningar i idrottsanläggningarna då det 
är fråga om ledd idrotts- och motionsverksamhet för barn och unga. Idrottsväsendet deltar i det 
nationella specialmotionsprojektet som har som mål att utveckla motionsmöjligheterna för speci-
algrupper.
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Förändringar i omvärlden under planperioden
• Nya närmotionsområden byggs i olika delar av kommunen enligt investeringsprogrammet.
• En närmotionsplats byggs i Valkom. Nämnden tar ställning till framtida idrottsplats byggen.
• Fritidsväsendet flyttar till nya utrymmen.
• Staden stöder det att fotbollsplanen i Fredsby moderniseras.

(Operativa) Nyckelmål för 2016 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås
Kunden och kommuninvånaren: 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Ungdoms- och idrottstjänster-
na motsvarar efterfrågan med 
beaktande av resurserna.

Vi har en mångsidig och hög-
klassisk ungdoms- och idrotts-
verksamhet som beaktar den 
enskilda individens behov.

Vi planerar och genomför 
verksamheten mångprofessio-
nellt med hjälp av olika nät-
verk.

Ansvarsperson:
Chefen för fritidsväsendet.

Attraktivitet och konkurrenskraft: 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att det finns ungdomslo-
kalsverksamhet i olika delar av 
kommunen.

Att utveckla specialungdoms-
arbetet och skolungdomsar-
betet.

Vi upprätthåller och utveck-
lar det nuvarande omfattande 
nätet i samarbete med övriga 
aktörer.

Vi bemöter ungdomarna på 
ungdomarnas villkor. Ung-
domsarbetet är individuellt 
och skräddarsytt.

Vi idkar egen verksamhet och 
samarbetar med tredje sek-
torn.

Klubbar, individuellt arbete 
och samarbete med skolor 
och övriga aktörer.

Fritidsnämnden och chefen för 
fritidsväsendet.

Idrottsväsendet ordnar en 
bred idrotts- och motionsverk-
samhet i samarbete med för-
eningarna och med beaktande 
av  deras verksamhet 

Att det finns idrottsplatser för 
olika grenar och i olika delar 
av kommunen.

Att staden har direktiv och 
planer för det nationella speci-
almotionsprojektet.

Idrottsväsendet kompletterar 
idrottsföreningarnas utbud.

Idrottsplatserna är mångsidi-
ga, välutrustade och regionalt 
välplacerade.

Vi verkställer resultaten från 
specialmotionsprojektet.

Vi har motionsgrupper, evene-
mang, simskolor, tävlingar och 
rörelse- och idrottsstigar.

Vi underhåller, reparerar och 
bygger idrottsplatser. 

Vi finslipar utvecklingsplanen 
för specialmotion.

Staden stöder det att fotbolls-
planen i Fredsby modernise-
ras.

Fritidsnämnden och chefen för 
fritidsväsendet.

Att den uppsökande ungdoms-
verksamheten befrämjar de 
ungas välfärd.

Vi når unga som är i behov av 
stöd.

Vi hjälper unga att anlita så-
dana tjänster som främjar de 
ungas tillväxt.

Fritidsnämnden, nätverket 
för vägledning och service för 
unga och chefen för fritidsvä-
sendet.

Personal och ledarskap: 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att stöda personalens ork i ar-
betet i förändrade förhållan-
den och nya utrymmen.

Arbetsklimatet är öppet, triv-
samt och sporrande och det 
bygger på ömsesidigt förtro-
ende.

Vi för regelbundna utveck-
lingssamtal. 

Vi erbjuder arbetshandled-
ning. 

Chefen för fritidsväsendet.
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Ekonomi: 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

En planenlig ekonomihushåll-
ning som följer de bindande 
målen i budgeten.

Vi uppnår målsättningarna i 
budgeten.

Vi rapporterar om ekonomin 
och vidtar nödvändiga led-
ningsåtgärder och anpass-
ningsåtgärder utifrån ekono-
mirapporteringen.

Vi följer strikt upp budgetut-
fallet. Vi beräknar personalut-
gifterna rätt.

Ekonomiskt tänkande utgör en 
del av vardagen.

Delårsrapporter.

Chefen för fritidsväsendet.

Anslag som står till förfogande för verksamheten
21146 Fritidsväsendet

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)
BOKSLUT 

2014
BUDGET 

2015
inkl. ändringar

BUDGET 
2016

Verksamhetens intäkter 437 819 438 138 420 558

varav interna 256 204 258 780 237 700

Verksamhetens kostnader 1 682 916 1 872 385 1 937 070

varav interna 911 870 1 024 383 1 099 354

Verksamhetsbidrag -1 245 097 -1 434 247 -1 516 512

varav interna -655 666 -765 603 -861 654

Verksamhetsbidrag, extern -589 431 -668 644 -654 858

Avskrivningar och nedskrivningar 6 727 7 390 14 720

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

BS 2014 BG 2015 BG 2016

Beviljade understöd/invånare
Idrottsväsendet 3,11 3,00 3,1
Ungdomsväsendet 1,70 1,9 1,9

Ungdomslokalernas öppethållning
Kvällar/vecka 13 13 13
Ungdomar/lokal/vecka
 Forum 25 25
 övriga 15 15

Idrottshallarnas användningsgrad
Idrottshallen, Agricolahallen 95 % 100 % 95 %
Ishallen 100 % 100 % 100 %
Övriga idrottshus, -hallar och -salar 85 %

Uppsökarnas personliga träffar med unga som inte har studieplats 
på andra stadiet samt behövliga åtgärder. 100 %
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Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen 
uppnås 2016–2018

Ansvarsområdets namn: Biblioteks- och kulturväsendet

Ansvarsperson: tf. chefen för kultur- och fritidsväsendet

Ansvarsområdets uppgifter
Museiverksamhetens uppgift är att upprätthålla och stärka befolkningens förståelse för sin kultur, 
sin historia och sin miljö. Museerna ska främja tillgången till information om kultur- och naturarvet 
genom att ta tillvara och bevara det materiella och visuella kulturarvet för kommande generationer, 
forska, undervisa och sprida information om det samt bedriva utställnings- och publikationsverk-
samhet (museilagen 877/2005).

Kommunerna ska främja, stöda och organisera kulturverksamheten i kommunen. Kommunerna 
ska också ordna möjligheter för kommuninvånarna att få grundundervisning i konst samt sådan 
undervisning inom olika konstområden som stöder amatörer (lagen om kommunernas kulturverk-
samhet 728/1992).

Biblioteksverksamhetens uppgift är att främja befolkningens lika möjligheter till bildning, litterära 
och konstnärliga intressen, fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter samt medborger-
liga färdigheter, internationalisering och livslångt lärande. Biblioteksväsendet bör också arbeta för 
att virtuella och interaktiva nättjänster samt deras kulturrelaterade innehåll utvecklas (biblioteks-
lagen 904/1998).

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten
Tyngdpunkten för verksamheten är att erbjuda kommuninvånarna och andra besökare upplevel-
ser, information samt vänlig och sakkunnig service. Ett mera övergripande mål är att öka invånar-
nas trivsel och ortens attraktionskraft. Verksamheten riktar sig till alla åldersgrupper från småbarn 
till seniorer, varför olika behov och varierande önskemål måste beaktas i verksamheten. Ett viktigt 
tyngdpunktsområde är att främja kulturutbudet för barn och unga. 

I kulturverksamheten är det väsentligt att främja ortsbornas möjligheter till kulturupplevelser, bland 
annat genom att arrangera kulturaktiviteter av olika slag. Kulturväsendet strävar efter att vara en 
aktiv part i att utveckla stadens kulturliv. Kulturväsendet gör samarbete i stor utsträckning och stö-
der stadens kulturaktörer i form av understöd och gemensamma projekt. Museerna och bibliote-
ken bjuder på en genomtänkt kombination av upplevelser och fakta. I bägge två utgör bestånds-
arbetet grunden för arbetet. Lättillgänglighet och användarperspektivet styr verksamheten. Loka-
lerna ska vara trivsamma, överskådliga och öppna för alla. Mindre evenemang ordnas för att kom-
plettera kärnverksamheten.

Stadsfullmäktige beslutade på sitt möte 9.9.2015 att Lovisa stad hyr Almska gården med ett viss-
tidshyresavtal på fem år. Av Almska gården bildas ett kulturcentrum som staden upprätthåller och 
för vars verksamhet kultur- och fritidsväsendet i Lovisa stad ansvarar. 

Förändringar i omvärlden under planperioden
Satsningarna på barn och unga fortsätter, bland annat genom att fördjupa samarbetet med den 
grundläggande utbildningen i form av ett så kallat kulturstigsprojekt. Biblioteken, museerna och 
kulturväsendet samarbetar för att utöka kulturfostran och kulturutbudet som riktas till barn och 
unga.
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Det är aktuellt att öka olika slags elektroniska tjänster i biblioteken. Bibliotekssystemet förnyas i 
samarbete med Nylands landskapsbibliotek och 20 kommuner i Nyland. Liljendal närbibliotek änd-
ras under 2016 till att delvis fungera med självbetjäningsprincipen i form av ett meröppet bibliotek. 
Undervisnings- och kulturministeriet stöder projektet. Centrala mål under verksamhetsperioden är 
att i alla bibliotek öka utbudet på elektroniskt material, särskilt e-böcker, och att handleda kunder-
na i att använda de nya tjänsterna. 

Kulturväsendet utarbetar anvisningar och förfaringssätt om kulturcentrets användning.

(Operativa) Nyckelmål för 2016 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås
Kunden och kommuninvånaren: 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att satsa på beståndsarbetet i 
museet.

Att automatisera Liljendal när-
bibliotek delvis till ett meröp-
pet bibliotek.

Att förnya bibliotekssystemet.

Mål: Att granska skicket av 
museets föremål och att kata-
logisera dem. Katalogisering-
en möjliggör det att föremå-
len kan användas på ett effek-
tivare sätt i utställningar och 
att man senare kan övergå till 
elektronisk katalogisering. 
Mätare: antalet katalogiserade 
föremål.

Mål: Att förlänga bibliotekets 
öppettid och att erbjuda smi-
digare tjänster som utgår från 
kundernas behov. Arrange-
manget möjliggör det att bib-
liotekarien kan använda sin 
arbetstid till övrig biblioteks-
verksamhet. 
Mätare: antalet meröppettim-
mar samt att följa upp använd-
ningen och lånemängderna.  

Mål: Att förnya bibliotekssys-
temet under ledning av Ny-
lands landskapsbibliotek. På 
lång sikt sjunker kostnaderna 
för programvaror och arbetet 
blir smidigare och serviceni-
vån höjs. Ett gemensamt sys-
tem möjliggör också ett för-
djupat samarbete med biblio-
teken i grannkommunerna.

Att de anställda på museet vid 
sidan om utställningsverksam-
heten koncentrerar sig på att 
sköta samlingarna, bland an-
nat att katalogisera och ordna 
materialet, och att uppskatta 
behovet av konservering

Liljendal närbibliotek automa-
tiseras (det installeras bland 
annat eldörrar, utlånings- och 
returautomater, övervaknings-
system o.s.v.) så att kunderna 
också på egen hand kan an-
vända biblioteket. Bibliote-
karien är fortfarande på plats 
några dagar i veckan för att 
betjäna kunder.

Ett nytt bibliotekssystem med 
öppen källkod tas i bruk 2016.

Museiintendenten

Tf bibliotekschefen

Tf bibliotekschefen
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Attraktivitet och konkurrenskraft: 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att börja planera kulturstigen 
och dess verksamhet.

Mål: Att garantera varje elev 
inom den grundläggande ut-
bildningen i Lovisa åtminstone 
en kulturupplevelse per läsår. 
Att för varje årskurs definiera 
ett visst kulturdelområde och 
en viss verksamhet som elev-
erna deltar i under året.
Mätare: Mängden kulturutbud 
som erbjuds eleverna och re-
sponsen om verksamheten.  

Att uppgöra en plan för kultur-
fostran i samarbete med den 
grundläggande utbildningen. 
Att öka kulturutbudet i sko-
lorna.

Tf chefen för kultur- och fri-
tidsväsendet.

Av Almska gården bildas ett 
kulturcentrum som staden 
upprätthåller och som möjlig-
gör i synnerhet att skolelever 
kan delta i att skapa och njuta 
av konst.

Mål:  Kulturcentret aktiverar 
och skapar kulturupplevelser 
riktade till kommuninvånarna 
och framför allt till skol-
eleverna.

Kulturcentret skapar innehåll 
i samarbete med föreningar, 
skolor och övriga aktörer.

Rapportering till kulturnämn-
den. 

Ansvar: Chefen för kultur- och 
fritidsväsendet, chefen för bib-
lioteks- och kulturväsendet.

Personal och ledarskap: 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att stöda personalens ork i ar-
betet i förändrade förhållan-
den och nya lokaler.

Ett öppet, trivsamt och spor-
rande arbetsklimat som byg-
ger på ömsesidigt förtroende.

Regelbundna utvecklingssam-
tal. 

Chefen för kultur- och fritids-
väsendet.

Ekonomi: 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

En planenlig ekonomihushåll-
ning som följer de bindande 
målen i budgeten.

Målsättningarna i budgeten 
uppnås.

Att rapportera om ekonomin 
och att vidta nödvändiga led-
ningsåtgärder och anpass-
ningsåtgärder utgående från 
ekonomirapporteringen. 

Stram uppföljning budgeten.
Personalutgifterna beräknas 
rätt.  Ekonomiskt tänkande en 
del av vardagen.

Delårsrapporter.

Chefen för  kultur- och fritids-
väsendet.

Anslag som står till förfogande för verksamheten
21147 Biblioteks- och kulturväsendet

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)
BOKSLUT 

2014
BUDGET 

2015
inkl. ändringar

BUDGET 
2016

Verksamhetens intäkter 137 962 99 346 118 446

varav interna

Verksamhetens kostnader 1 960 115 1 890 097 1 962 479

varav interna

Verksamhetsbidrag -1 822 152 -1 790 751 -1 844 033

varav interna
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Verksamhetsbidrag, extern -1 323 736 -1 291 903 -1 301 266

Avskrivningar och nedskrivningar 37 557 32 560 37 760

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

BS 2014 BG 2015 BG 2016 EP 2017 EP 2018

Kostnad/invånare, museiverksamhet 8,6 € (ext.) 8,7 € (ext.)
14,8 € (+ int.) 14,9 € (+ int.)

Antal specialutställningar 5 4 4 4 4
 Kommendantshuset
Antal museibesökare
 Kommendantshuset 3 883  5 000 4 000 4 000 4 000
 Strömfors bruk & Virböle 9 361 10 000 9 500 9 500 9 500
Kostnad/invånare, kulturverksamhet 24,8 € (ext.) 26,7 € (ext.)

25,1 € (+ int.) 29 € (+ int.)
Antal kulturevenemang 56 80 60 60 60
Kostnad/invånare, biblioteksverksamhet 49 € (ext.) 48,5 € (ext.)

70,4 € (+ int.) 74,9 € (+ int.)
Helhetsutlåning 210 038 218 000 212 000 212 000 212 000
Utlåning/invånare 13,56 14 13,7 13,7 13,7
Antal biblioteksenheter 5 bibliotek 4 bibliotek 4 bibliotek 4 bibliotek 4 bibliotek

1 bokbuss 1 bokbuss 1 bokbuss 1 bokbuss 1 bokbuss
2 läshörnor 2 läshörnor 3 läshörnor 3 läshörnor 3 läshörnor
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TEKNISKA CENTRALEN
Principer för verksamheten

Tekniska centralens uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsam-
het och säkerhet genom att 
• styra och övervaka byggandet och användningen av miljön
• skydda miljön och kulturarvet 
• utveckla stadens byggda miljö och naturmiljö 
• utveckla markanvändningen och planläggningen 
• upprätthålla ajourförda, tekniskt och juridiskt tillförlitliga, lagstadgade planer, kartverk och re-

gister samt andra behövliga databaser 
• bygga, upprätthålla och förbättra gatu- och kommunaltekniken, grönområden och parker 
• låta bygga lokaler
• sörja för byggnadsfastigheterna i stadens ägo och till dem anslutna lokaltjänster. 

Därtill är det tekniska centralens uppgift att i samarbete med utvecklingstjänsterna stöda och  
främja ärenden som anknyter till näringsliv och övrig utveckling. Lovisa stad handhar också Lapp-
träsk kommuns byggnads- och miljötillsyn.

Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden:
• förvaltning, ekonomi och byråtjänster
• byggnadstillsyn och miljövård (avdelning)
• stadsplanering (avdelning)
• byggande och underhåll (avdelning).

Tyngdpunkter för verksamheten
• Lämpliga, kundorienterade tjänster av hög kvalitet producerade på ett kostnadseffektivt sätt i rätt tid.
• En kontinuerlig förbättring av tillvägagångssätten (och ökning av produktiviteten).
• En förutsägbar, balanserad ekonomi.
• Att optimera verksamheten mellan den egna produktionen och köpta tjänster.
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Anslag som centralen förfogar över för verksamheten (verksamhetsbidraget är bindande i 
förhållande till stadsfullmäktige)

2115 Tekniska centralen

BOKSLUT 
2014

BUDGET 
2015

inkl. ändringar

BUDGET 
2016

EKONOMIPLAN
2017

EKONOMIPLAN
2018

Försäljningsintäkter 199 970 172 511 3 249 434 3 231 896 3 264 215

Avgiftsintäkter 363 887 312 800 331 800 335 118 338 469

Understöd och bidrag 19 396 34 000 50 000 50 500 51 005

Hyresintäkter 6 584 235 6 717 515 6 950 497 7 020 002 7 090 202

Övriga verksamhetsintäkter 1 298 213 591 200 677 800 684 578 691 424

Verksamhetens intäkter 8 465 701 7 828 026 11 259 531 11 322 094 11 435 315

varav interna 5 994 546 6 192 821 9 321 185 9 414 397 9 508 541

Personalkostnader 4 078 957 4 348 020 4 270 931 4 275 494 4 335 350

Köp av tjänster 6 661 579 6 166 213 9 442 519 9 464 714 9 597 220

Material, förnödenheter och varor 2 791 713 2 916 988 2 925 635 2 966 594 3 008 126

Understöd 4 416 6 500 6 500 6 591 6 683

Övriga verksamhetskostnader 459 227 361 206 321 824 326 330 330 898

Verksamhetens kostnader 13 995 891 13 798 927 16 967 409 17 039 722 17 278 278

varav interna 975 655 1 033 137 3 906 417 3 961 107 4 016 562

Verksamhetsbidrag -5 530 191 -5 970 901 -5 707 878 -5 717 628 -5 842 963

varav interna 5 018 892 5 159 684 5 414 768 5 453 290 5 491 978

Verksamhetsbidrag, extern -10 549 082 -11 130 585 -11 122 646 -11 170 918 -11 334 942

Avskrivningar och nedskrivningar 2 222 261 2 533 360 3 078 260 3 078 260 3 078 260
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I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2016 vilka baserar sig på stadsstrategin 
och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

Tekniska centralens tyngdpunkter för verksamheten: 

1. Kunden och kommuninvånaren 

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Ansvarspersoner

Att bevara tjänsterna på en 
god nivå.

Vi strävar efter att bevara den 
nuvarande nivån.

Vi använder resurserna effek-
tivt och vid rätt tid.

Tekniska direktören, chefen 
för samhällsteknik, lokalche-
fen, ledande byggnadsinspek-
tören.

Att tjänsterna uppfyller de lag-
stadgade kraven.

Att de lagstadgade kraven 
uppfylls.

Tjänsterna som vi producerar. Tekniska direktören.

2. Attraktivitet och konkurrenskraft 

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Ansvarspersoner

Att bevara samhällsstrukturen 
och livsmiljön minst på nuva-
rande nivå.

I huvudsak kan nuvarande 
nivå bibehållas. Till vissa delar 
uppnås förbättring.

Vi optimerar resursanvänd-
ningen. Vi strävar efter att 
uppnå besparingarna med så 
liten olägenhet som möjligt.

Tekniska direktören i samarbe-
te med utvecklingsdirektören.

3. Personal och ledarskap 

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Ansvarspersoner

Att personalen orkar och får 
stöd vid ändringar.

Personalen orkar bättre i sitt 
arbete och frånvarofallen på 
grund av sjukdom minskar.

Vi beaktar responsen från per-
sonalen. Vi strävar efter att på 
ett bra sätt förankra ändring-
arna.

Alla chefer.

4. Ekonomi

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Ansvarspersoner

Att ekonomin sköts planenligt. Vi uppnår de bindande målen 
i budgeten.

Vi följer upp utfallet av budge-
ten, upprättar prognoser och 
reagerar på avvikelser.

Tekniska direktören och che-
ferna för ansvarsområdena.
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Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen 
uppnås 2016–2018

Ansvarsområdets namn: Förvaltnings-, ekonomi- och byråtjänster

Ansvarsperson: tekniska direktören, ekonomiplaneraren

Ansvarsområdets uppgifter är att
1. betjäna med ekonomiförvaltning och -rapportering tekniska centralens övriga ansvarsområden
2. sköta tekniska centralens fakturering
3. sköta mötes- och ärendehanteringen
4. sköta kopieringstjänsterna
5. sköta upphandlingar av kontorsmaterial
6. sköta kundbetjäning.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att
1. de interna och externa kunderna samt de övriga samarbetspartnerna är nöjda
2. faktureringen är smidig och kontakten med kunderna är okomplicerad
3. producera ekonomiska uppgifter som är à jour och tydliga
4. verksamheten är ekonomisk och effektiv.

Förändringar i omvärlden under planeringsperioden och projekt som pågår
1. Omorganisering av kontorsarbetet då Front office-verksamheten inleds.
2. Inkörningen av systemet för ekonomiförvaltning fortsätter.
3. Avtalshanteringen sköts i fakturacirkulationssystemet Basware.
4. Ytterligare utveckling av datainsamlingen för anmälningsförfarandet vad gäller byggande samt 

därtill hörande handledning.

(Operativa) Nyckelmål för 2016 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att köra in det nya systemet 
för ekonomiförvaltning.

Att producera ekonomiska 
uppgifter som är à jour.

Vi håller oss inom budgeten.
Ekonomirapporterna är tydliga 
och tillförlitliga. 

Felen och rättelseskrifterna 
minskar. Rapporteringar som 
är à jour är tillgängliga.

Tilläggsutbildning för att max-
imera utnyttjandet av pro-
grammets egenskaper. 

Tilläggsutbildning i den egna 
centralen för användningen av 
programmet Basware FPM.

Delårsrapporterna, bokslutet, 
verksamhetsberättelsen.

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att inleda Front office-verk-
samheten.

Kundservicen förbättras och 
arbetet blir effektivare.

Vi ser över hela kontorsper-
sonalens uppgifter samt om-
organiserar och rationaliserar 
arbetena.

Kundenkäter i framtiden, verk-
samhetsberättelsen.

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att föra in avtalen för regel-
bundna fakturor i systemet för 
fakturacirkulation.

Fakturacirkulationen blir be-
tydligt effektivare i form av au-
tomatiska konteringar där det 
är möjligt.

Utbildning i systemet Basware 
och vi tar i bruk de möjligheter 
som programmet erbjuder.

Delårsrapporterna, verksam-
hetsberättelsen.
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NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att utveckla datainsamlingen 
för anmälningsförfarandet vad 
gäller byggande.

Vi reder ut möjligheten för au-
tomatisering.

Vi reder ut kontakten mel-
lan tjänsterna Kuntax och ve-
ronumero.fi och vi bedömer 
den eventuella nyttan av kon-
takten jämfört med manuellt 
gjort arbete.

Delårsrapporterna, verksam-
hetsberättelsen.

Anslag som står till förfogande för verksamheten (bindande i förhållande till nämnden) 
21150 Förvaltnings-, ekonomi- och byråtjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)
BOKSLUT 

2014
BUDGET 

2015
inkl. ändringar

BUDGET 
2016

Verksamhetens intäkter 42 994 56 000 431 268

varav interna 41 948 55 400 429 468

Verksamhetens kostnader 472 665 456 208 492 609

varav interna 38 124 42 087 66 542

Verksamhetsbidrag -429 671 -400 208 -61 341

varav interna 3 824 13 313 362 926

Verksamhetsbidrag, extern -433 495 -413 521 -424 267

Avskrivningar och nedskrivningar 11 299 2 800
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Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen 
uppnås 2016–2018

Ansvarsområdets namn: Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsperson: ledande byggnadsinspektören

Ansvarsområdets uppgifter
Byggnadstillsynens och miljövårdens uppgift är att övervaka och styra byggandet, att skydda mil-
jön och kulturarvet och att styra utvecklingen av den bebyggda miljön och naturmiljön i staden så-
lunda att den erbjuder stadsborna en trivsam, säker, sund och fungerande livsmiljö, som samtidigt 
tryggar uppfyllandet av principerna för hållbar utveckling.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten
1. Statens befolkningsregistercentral har i befolkningsdatasystemet tagit i bruk en permanent 

byggnadsbeteckning. Den permanenta byggnadsbeteckningen ersätter den tidigare bygg-
nadsbeteckningen som baserade sig på fastighetsbeteckningen. Som följd av att beteckning-
en togs i bruk har en del av byggnaderna i kommunerna blivit utan permanent byggnadsbe-
teckning. I de flesta fall har det förekommit motstridigheter mellan statens och kommunernas 
register vad gäller uppgifterna för var byggnader är belägna. Detta förorsakar problem då in-
formation om byggprojekt går mellan kommunerna och staten. Uppgifterna måste harmonise-
ras.

2. Att utveckla dokument och blanketter som anknyter till bygglovsprocessen genom att beakta 
de lokala behoven. 

3. Miljövårdstillsynen sker i enlighet med tillsynsplanen och tillsynsprogrammet. Tyngdpunkten 
i tillsynen 2016 ligger på djurstall och riskobjekt som identifierats i planen för skyddande av 
grundvattenområden.

4. Man tar i bruk tillsynsavgiften som den nya miljöskyddslagen möjliggör. Tillsynsavgiften kan 
tas ut på sådana återkommande inspektioner som baserar sig på tillsynsprogrammet och på 
övrig regelbunden tillsyn som baserar sig på tillsynsprogrammet.

Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår
Uppföljningen av luftkvaliteten fortsätter (uppföljningsperiod 2014–2018). Uppföljningen koordine-
ras av Närings-, miljö- och trafikcentralen i Nyland.

Projektet Jokitalkkari (”gårdskarl för ån”) fortsätter (avtalsperiod 2012–2016). Projektet främjar fis-
kenäringen i de åar och älvar som mynnar ut i Finska viken.

Projektet Nutrinflow Interreg Baltic Sea inom tillrinningsområdet för Lovisaån (projektperiod 
1.9.2015–28.2.2019). Målet är att genom praktiska åtgärder minska näringsutsläppen från Lovi-
saån till Lovisaviken.
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(Operativa) Nyckelmål för 2016 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Vi tar i bruk permanenta bygg-
nadsbeteckningar.

Alla byggnader har anvisats en 
permanent byggnadsbeteck-
ning.

Vi uppgör en förteckning över 
alla byggnader som saknar 
permanent byggnadsbeteck-
ning och korrigerar motstridig-
heterna i uppgifterna.

Lägesöversikter/
 4 månader

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Vi utvecklar dokument och 
blanketter som anknyter till 
bygglovsprocessen så att de 
lokala behoven beaktas.

Blanketter som är kommun-
specifika.

Vi bearbetar blanketterna så 
att de lokala behoven beaktas.

De nya blanketterna är i an-
vändning mot slutet av 2016.

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Vi förverkligar tillsynen i enlig-
het med tillsynsprogrammet 
och tillsynsplanen för miljö-
vården.

Vi övervakar tillståndsmässiga 
funktioner och funktioner som 
ska registreras (20 st.). Vi idkar 
inriktad tillsyn av projektka-
raktär och övrig övervakning i 
enlighet med tillsynsplanen.

Vi utför inspektioner på objek-
ten och uppgör protokoll över 
dem. Protokollen införs i en 
elektronisk databas. Vi vidtar 
vid behov fortsatta åtgärder.

Tillsynsberättelse i enlighet 
med tillsynsplanen i samband 
med bokslutet.

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att ta i bruk tillsynsavgiften. Ny taxa för miljövården. Vi uppdaterar taxan för miljö-
vården.

Den nya taxan träder i kraft 
senast vid utgången av maj 
2016.

Anslag som står till förfogande för verksamheten (bindande i förhållande till nämnden)
21151 Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)
BOKSLUT 

2014
BUDGET 

2015
inkl. ändringar

BUDGET 
2016

Verksamhetens intäkter 314 668 297 811 314 811

varav interna 5 651 2 500 2 500

Verksamhetens kostnader 682 088 689 004 737 219

varav interna 92 648 82 090 159 795

Verksamhetsbidrag -367 420 -391 193 -422 408

varav interna -86 998 -79 590 -157 295

Verksamhetsbidrag, extern -280 422 -311 603 -265 113
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Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

BS 2014 BG 2015 BG 2016

Nettoutgifter/invånare
– byggnadstillsyn 7,09 6,67 5,99
– miljövård 8,22 9,73 10,65
Tillstånd och utlåtanden
– byggnadstillsyn 361 360 340
– miljövård 157 130 130
Syner och inspektioner
– byggnadstillsyn 1 196 1 100 1 100
– miljövård 160 200 180

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen 
uppnås 2016–2018

Ansvarsområdets namn: Stadsplanering

Ansvarsperson: stadsarkitekten 

Ansvarsområdets uppgifter
Stadsplaneringsavdelningen har som uppgift att planenligt styra samhällsstrukturen. Markanskaff-
ning, utarbetande av general- och detaljplaner samt vidareöverlåtelse av markområden hör till 
avdelningens huvudsakliga uppgifter. Avdelningen uppgör och upprätthåller därtill en baskarta 
och en detaljplanesammanställning och upprätthåller planregistret. På avdelningen bereds un-
dantagslov, avgöranden som gäller behov av planering och avdelningen ger utlåtanden som bland 
annat begärts om bygglov.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten
Målet för verksamheten är att producera högklassig stadsstruktur. Den bebyggda och obebyggda 
miljön utvecklas genom att ta hänsyn till områdets särdrag, historia och natur. Dessutom är målet 
att garantera ett tillräckligt utbud på bostads-, affärs- och arbetsplatstomter samt tillräckliga när-
rekreationsområden.

Förändringar i omvärlden under planperioden
Vi fortsätter åtminstone 2016 att föra fastighetsregistret i egen regi inom området för ”gamla Lovi-
sa”. Vi fortsätter med tomtmarknadsföringen på stadens egen webbaserade tomttjänst och för ut-
valda objekt dessutom på tjänsterna oikotie.fi och etuovi.com i samarbete med Posintra. Vi fortsät-
ter att bilda allmänna områden på detaljplaneområden. Mätningen av strandtomterna blir färdig.
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(Operativa) Nyckelmål för 2016 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås
Planläggning 

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att göra upp detalj- och del- 
generalplaner i överensstäm-
melse med planläggningspro-
grammet.

Vi för framåt beredningen och 
behandlingen.

Vi sköter beredningen och styr-
ningen som tjänstearbete. Vi 
sköter planer av mindre omfatt-
ning som tjänstearbete. Vi be-
ställer stora planläggningsupp-
drag och planer enligt ramavtal 
eller genom konkurrensutsätt-
ning av externa konsultföretag. 
Behandling i förtroendeorganen.

Delårsrapportering, planlägg-
ningsöversikten.

Att fortsätta digitaliseringen 
av detaljplanesammanställ-
ningen.

Digitaliseringsarbetet av de-
taljplanerna för stadsdelarna 
Valkom, Räfsby, Köpbacka, Lil-
jendal, Pernå och Strömfors.

En anställd har avgått med pen-
sion. Vi delar upp arbetet i del-
uppgifter. Vi beställer digitali-
seringen av plankartan av ett 
externt konsultföretag. Vi ge-
nomför kontrollarbetet som 
tjänstearbete. En person som 
sysselsätts eller en sommararbe-
tare sköter digitaliseringen av de 
planspecifika planbeteckningar-
na och planbestämmelserna.

Delårsrapportering.

Att fortsätta planläggningen av 
stadens delgeneralplaner med 
rättsinverkan. Att fortsätta 
vindkraftsdelgeneralplanerna 
för Tetom och Gammelby.

Delgeneralplanen för Gråberg, 
Räfsby, Köpbacka och Valkom 
samt till dem angränsande skär-
gård har uppnått förslagsskedet. 
Vindkraftsdelgeneralplanerna 
har uppnått förslagsskedet.

Planläggningen genomförs som 
konsultuppdrag. Vindkraftsplan-
läggningen fortskrider i enlighet 
med vindkraftsaktörernas intressen 
och aktörerna står för alla kostna-
der för vindkraftsplanläggningen.

Rapportering en gång per år.

Att utveckla Lovisavikens östra 
strand.

Vi fortsätter planläggningen 
utifrån det alternativ som valts 
för fortsatt planering.

Planläggningen genomförs 
som konsultuppdrag. Behand-
ling i förtroendeorganen.

Rapportering till förtroende-
organen.

Att sammanställa materialet 
för undantagslov och avgöran-
den som gäller planeringsbe-
hov i GIS-systemet.

Arbetet fortsätter. En anställd har avgått med 
pension. En ny person utbildas 
för arbetsuppdraget. Arbetet 
görs som tjänstearbete.

Delårsrapportering.

Byrån för fastighetsdata och geografisk information

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att minska antalet ogjorda 
tomtindelningar och styck-
ningar (två årsverken) från 
området av ”gamla Lovisa”.

Vi har inlett arbetet. Vi gör arbetet i egen regi. Rapportering en gång per år.

Att inleda bildandet av allmän-
na områden (närmast gator) 
stadsdelsvis inom detaljplane-
områdena.

Förrättningarna aktualiseras i 
alla fall vad gäller Nedrestaden 
och Köpbacka-Räfsby.

Lantmäteriverket genomför 
förrättningarna. Staden ansva-
rar för planberäkningen.

Rapportering en gång per år.

Att fortsätta bilda allmänna om-
råden (närmast gator) på detalj-
planeområden.

Pernå kyrkby, Forsby och Lil-
jendal färdigställs. Förrätt-
ningarna för Isnäs och Tessjö 
detaljplaneområden aktuali-
seras.

Lantmäteriverket genomför 
förrättningarna. Staden ansva-
rar för planberäkningen.

Rapportering en gång per år.

Att utarbeta baskarta för de-
taljplanen för Strömfors kyrkby.

Baskartan för detaljplanen för 
Strömfors kyrkby är färdigställd.

Baskartan utarbetas som kon-
sultuppdrag.

Rapportering en gång per år.

Att kartlägga strandtomterna 
(stadsfullmäktige 10.12.2014 § 154).

De nödvändiga kartläggningar-
na är slutförda.

Kräver en tilläggsresurs (ett 
årsverke) för hela 2016.

Rapportering en gång per år.
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Anslag som står till förfogande för verksamheten (bindande i förhållande till nämnden)
21152 Stadsplaneringsavdelningen

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)
BOKSLUT 

2014
BUDGET 

2015
inkl. ändringar

BUDGET 
2016

Verksamhetens intäkter 1 335 655 680 550 840 700

varav interna 5 307 3 250 1 500

Verksamhetens kostnader 883 457 934 801 1 066 676

varav interna 41 707 44 192 123 104

Verksamhetsbidrag 452 198 -254 251 -225 976

varav interna -36 400 -40 942 -121 604

Verksamhetsbidrag, extern 488 598 -213 309 -104 372

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

Avdelningens BS 2014 BG 2015 BG 2016

PLANLÄGGNINGS- OCH ARKITEKTBYRÅN

Intäkter 23 549 18 800 21 800
Kostnader -336 305 -344 767 -362 249
Netto - 312 756 -325 967 -340 449
Godkända detaljplaner 4 st, 107,77 ha
Godkända stranddetaljplaner 1 st., 3,84 ha
Undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov 10 st.
Officiella planutdrag 236 st.
Kundbesök och -samtal i anknytning till planutdrag 648 st.

Avdelningens BS 2014 BG 2015 BG 2016

BYRÅN FÖR FASTIGHETSDATA OCH GEOGRAFISK INFOR-
MATION
Intäkter 1 306 798 658 500 817 400
Kostnader - 505 445 -545 842 -581 323
Netto 801 353 112 658 236 077
Vinst av tomtförsäljning 746 685 150 000 300 000
Hyresintäkter 395 937 420 000 420 000
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Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen 
uppnås 2016–2018

Ansvarsområdets namn: Byggnads- och underhållsavdelningen

Ansvarsperson: chefen för samhällsteknik

Ansvarsområdets uppgifter
Byggnads- och underhållsavdelningen har som uppgift att främja och upprätthålla stadsmiljöns 
funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet. Målet uppnås genom att man bygger, upprätthåller 
och förbättrar gatu- och kommunalteknik, grönområden och parker samt genom att man låter byg-
ga lokaler och sörjer för byggnader som ägs av staden och till dem anknutna lokaltjänster.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att
1. använda lokalerna effektivt.
2. uppnå målen för att spara energi i enlighet med energiprogrammet.
3. stadsbilden är trivsam och att gatunätet är i gott skick.
4. omorganisera uppgifterna i randområdena (Strömfors–Liljendal).
5. anställa till parkavdelningen en person som också ansvarar för skötseln av närskogarna.

Verksamhetens mål för de kommande tre åren grundar sig på stadens mål för verksamheten och 
på ansvarsområdets eventuella serviceprogram samt utgör grunden för de konkreta verksamhets-
målen i budgeten.

Förändringar i omvärlden under planeringsperioden och projekt som pågår
• Byggande av anslutningsområdena för E18 motorvägen.
• Iståndsättande av gator i centrum och andra tätorter.
• Att avstå från att underhålla och hyra ut småbåtsbryggor under planeringsperioden.
• Omorganisering av underhållet av motionsplatsnätverket och effektivering av nätverket.
• Genomförande av de ändringar i användningen av lokaler som förorsakas av anpassningsåt-

gärderna i de övriga förvaltningsenheterna.

(Operativa) Nyckelmål för 2016 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att spara energi. Energiförbrukningen Vi uppnår en besparing på 1 
% bland annat genom att ut- 
reda de fastigheter, i vilka det 
är möjligt att sänka innertem-
peraturen utan att det medför 
investeringskostnader.

En gång per år, VVS-ingenjör.

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att förbättra servicen inom 
underhållet av husfastigheter 
och lokaler.

De som använder lokalerna är 
nöjdare.

Vi tar i de lokaler som förvalt-
ningsenheterna använder och 
som staden äger i bruk ett 
elektroniskt system för att be-
ställa fastighetsskötseltjänster.

En gång per år, lokalchefen.

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att stadsbilden är trivsam och 
att gatunätet är i gott skick.

Nöjda invånare. Vi belägger 2 000 meter gator. Rapportering en gång per år, 
chefen för samhällsteknik.
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NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att effektivera underhållet av 
gator.

Kostnader/meter. Vi använder i underhållet sköt-
sel- och underhållssätt som 
lämpar sig för olika slags mil-
jöer. Vi preciserar underhålls-
nivåerna.

Rapportering en gång per år, 
chefen för samhällsteknik.

NYCKELMÅL Målnivå/Mätare Verksamhetsplan (förfaringssätt) Uppföljning och verkställighet

Att följa upp budgetens utfall, 
att prognostisera, att reagera 
på avvikelser och att ledning-
en vidtar behövliga åtgärder.

Vi håller oss inom budgeten.

Ekonomirapportering och be-
hövliga ledningsåtgärder som 
vidtas utgående från den.

Vi hanterar kostnaderna, idkar 
verksamhet på ett ekonomiskt 
sätt, söker nya verksamhets-
sätt samt kontinuerligt förbätt-
rar och effektiverar processer-
na och servicekedjorna.

Delårsrapportering två gånger 
per år, chefen för samhällstek-
nik och lokalchefen.

Anslag som står till förfogande för verksamheten
21153 Byggnads- och underhållsavdelningen

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)
BOKSLUT 

2014
BUDGET 

2015
inkl. ändringar

BUDGET 
2016

Verksamhetens intäkter 6 772 384 6 793 665 9 672 752

varav interna 5 941 641 6 131 671 8 887 717

Verksamhetens kostnader 11 957 682 11 718 914 14 670 906

varav interna 803 175 864 768 3 556 976

Verksamhetsbidrag -5 185 298 -4 925 249 -4 998 154

varav interna 5 138 465 5 266 903 5 330 741

Verksamhetsbidrag, extern -10 323 763 -10 192 152 -10 328 895

Avskrivningar och nedskrivningar 2 210 962 2 533 360 3 075 460

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

Avdelningens BS 2014 BG 2015 BG 2016

Nettoutgifter/invånare 809 642 647

Gator som ska underhållas, km 103 103 120
Fastigheter som ska underhållas m2-vy ca 93 300 n.92 450 n.92 450
Räddningsverksamhet €/invånare 142 134 135

Räddningsväsendet
I budgeten för avdelningen byggande och underhåll ingår en reservering på 2 185 516 euro för 
Räddningsverket i Östra Nylands driftsekonomiutgifter.

Anpassningsåtgärder i tekniska centralen
Vad gäller gatubelysningen eftersträvas även energibesparingar delvis genom att förkorta an-
vändningstiderna om somrarna och delvis genom att övergå till energieffektivare lampor. Skötsel-
klassificeringarna för olika områden justeras även för att besparingar ska uppnås.
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INVESTERINGAR
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LOVISA STAD, INVESTERINGAR 2016–2018, 1 000 euro

Projekt
Kostnads-

kalkyl
BG

2015
BG

2016
EP

2017
EP

2018
Långsiktig tidsplan  

2019 2020 2021
Allmän förvaltning och koncernförvaltning
över 100 000 euro projektvis:
Markanskaffning, nyttjande av förköpsrätt 200 200 200 200 200 200 200 200
Bostadsproduktion, höjning av aktiekapital 340 330 340 200 200 200 200 200

2015, ur utvecklingsfonden

2016 Liljendal

Kapitalandelen för projektet som eventuellt 
byggs i Lovisa centrum finansieras med fond-
medel

Projekt för att utveckla byarna, stadens andel 200 100 150
Gästhamnens infobyggnad 104 104
Rådhuset 600 200 300 300

Yttertaket och tornet, ventilation

Förnyande av ekonomisystem 160 40
Ekuddens område 300 300

Förnyande av tvättlokalerna

Trålhamnen 1 030 800 500
Lokalarrangemang för Front office och even-
tuella organisationsändringar 300 300

projekt under 100 000 euro 30 50 50 50
Investeringsutgifter totalt 3 234 770 1 770 1 200 1 304 450 400 450
Investeringarnas finansieringsandelar
NTM-centralen 90 % -927 -720 -450
Försäljning av fastigheter och aktielägenheter -100 -150

Bokföringsvärde i balansen -200
Investeringarnas finansieringsandelar totalt -1 027 -150 -920 -450
Investeringsutgifter netto 2 207 620 850 1 200 854 450 400 450
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Projekt
Kostnads-

kalkyl
BG

2015
BG

2016
EP

2017
EP

2018
Långsiktig tidsplan

2019 2020 2021
Grundtrygghetscentralen
över 100 000 euro projektvis:
Hälsovårdscentralen

Reparation av fasader; D-flygeln 100 100
Brandkårshuset (Socialbyrån) 250 250

Totalrenovering av fasader

Serviceboende, beslut i fullmäktige 
20.5.2015

Nybygget i Gråberg, 2016–2017 5 700 3 400 1 000 4 700
Totalrenovering av Taasiagården, 2015–2016 1 040 740
Servicehuset Lyckan, utbyggnad, 2017–2018 3 850 100 3 750

Ändringar i avdelningarnas lokaler
Avdelning 2 delvis till kontor och andra lokal-
ändringar

200 200

projekt under 100 000 euro (grundtrygghet) 20 132 20
projekt under 100 000 euro (lokalservice) 205 200 200 200 200 200
Investeringsutgifter totalt 11 160 3 737 2 310 5 000 3 950 200 200 200
Investeringarnas finansieringsandelar
Gråberg, uppskattat stöd från Ara 25 % -1 425

Investeringarnas finansieringsandelar totalt -1 425
Investeringsutgifter netto 11 160 3 737 2 310 3 575 3 950 200 200 200
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Projekt
Kostnads-

kalkyl
BG

2015
BG

2016
EP

2017
EP

2018
Långsiktig tidsplan

2019 2020 2021
Bildningscentralen
över 100 000 euro projektvis:
Ishallsprojektet 2 500

Villkorligt projekt; om understöd erhålls

Ishallen (nuvarande) 200 200
Ny fasad, serviceplats för isskötselmaskinen

Totalrenovering av idrottshallen
2016 Att flytta gymmet till andra våningen 
2019 Totalrenovering av läktaren

250 250

Energisparande investeringar 500 100 200 200
2016 Förnyande av belysning i Agricola-hallen 
2017 Förnyande av värmecentral för Kirkonky-
län koulu och Ruukin päiväkoti 
2019 Förnyande av ventilation och belysning i 
idrottshallen

Harjurinteen koulu (gamla delen) 350 350
Förnyande av el,  värmeelement och belys-
ningssystem. Att förnya systemen i saldelen till 
att motsvara kraven i studentskrivningarna. 
Totalrenovering av lokaler 1 000 1  000

Strömfors/Kirkonkylän koulu 250 250
Totalrenovering av lokaler och fasader

Kommendantshuset (museum) 250 250 
Totalrenovering av fasader

Forsby närmotionsplats 170 170
Valkom, närmotionsplats 250 250

Sammanslagning av idrottsplan, rink och när-
motionsplats

Sävträsk skola 250 250
Byggande av slöjdsal och fasadrenovering

Skol- och daghemsinvesteringar 2017–2020
Skolor 20 800 400 6 400 7 000 7 000
Daghem 5 000  150 2 400 2 450

Fullmäktige beslutar om ordningen av genom-
förandet av eventuella skolinvesteringar efter 
beslut om skolnätsutredningen. 

Forum, ungdoms- och kulturcenterprojekt 125 75 50
Ungdoms- och kulturcenter, genomförandet 
anknyts till byråprojektet

Utbildningssamkommuner 65 100 65 65 65
Investeringar för Inveon och I-U koulutuskuntayhtymä

projekt under 100 000 euro (lokalservice + bildning) 315 145 315 250 250 250 250 250
Investeringsutgifter totalt 32 275 415 1 580 1 265 6 715 10 100 10 025 1 300
Investeringarnas finansieringsandelar

Energisparande investeringar, inkomster
Finska skolcentret, projekt -3 510
Finska skolcentret, projekt -190

Understöd, Forsby närmotionsplats -50
Understöd, Valkom närmotionsplats -30 -30
Automatisering av Liljendal närbibliotek, understöd -20
NTM-centralens understöd; ishallsprojekt (uppskattning 
600 000 euro)

Investeringarnas finansieringsandelar totalt -3 700 -50
Investeringsutgifter netto 28 575 415 1 530 1 265 6 715 10 100 10 025 1 300
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Projekt
Kostnads-

kalkyl
BG

2015
BG

2016
EP

2017
EP

2018

Långsiktig tidsplan

2019 2020 2021
Tekniska centralen
över 100 000 euro projektvis:
Lovisa brandstation 4 704 300 2 000 2 404

Nybyggnadsprojekt, flyttar till Västra anslut-
ningen

Gråbergs bostadsområde 1 200 200 500 500
Utveckling av övriga stadsdelars bostadsområden 150 200 200
Byggande och totalrenovering av utomhusbelysning 200 100 200 300
Gator på affärs- och industriområden 200 200 200 200 200

Möjliggör affärs- och industrietableringar i Lo-
visa och beredskap att svara på nya företags in-
frastrukturbehov

Totalrenovering av Strandvägen 900 500 400
Sträckan mellan Tullbron och Skeppsbron

Tekniska centralens Wille-arbetsmaskin 130 130
E 18 projektet 1 000 500

Stadens andel

Att utveckla centrum 250 150 100
Lättrafikled, Forsby 1 000
En lättrafikled vid landsväg 176, Kuggom–Hardom 500 40 460

Stadens andel av NTM-centralens projekt

Jorvas anslutning 350 350
Förnyande av fjärrvärmerörsystem i Tessjö 300 300

Projekt för energisparande

projekt under 100 000 euro (lokalservice) 195 40 195
projekt under 100 000 euro (samhällsteknik) 1 050 1 225 1 050 1 000 600 1 500 2 000 2 000
Investeringsutgifter totalt 11 979 2 345 2 635 3 060 1 885 1 800 4 000 4 404

Investeringarnas finansieringsandelar totalt
Investeringsutgifter netto 11 979 2 345 2 635 3 060 1 885 1 800 4 000 4 404
Bindande nivå i förhållande till stadsfullmäktige är budgetanslag 2016 och godkända kostnadsförslag.

STORA PROJEKT (BRUTTOANSLAG)

Projekt
Kostnads-

kalkyl
BG

2015
BG

2016
EP

2017
EP  

2018
Långsiktig tidsplan

2019 2020 2021
Ishallsprojekt 2 500

Serviceboende skede I, Taasiagården 1 040 740

Serviceboende skede II, Gråberg 5 700 1 000 4 700
Serviceboende skede II, servicehuset Lyckan 3 850 100 3 750
Skol- och daghemsinvesteringar 2017–2020 25 800 550 6 400 9 400 9 450
Lovisa brandstation 4 704 300 2 000 2 404
Totalt: 41 094 1 740 5 350 10 150 9 700 11 450 2 404
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STADEN TOTALT

            
Projekt

Kostnads-
kalkyl

BG
2015

BG
2016

EP
2017

EP 
2018

Långsiktig tidsplan

2019 2020 2021
Investeringsutgifter totalt:
Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen 3 234 770 1 770 1 200 1 304 450 400 450
Grundtrygghetscentralen 11 160 3 737 2 310 5 000 3 950 200 200 200
Bildningscentralen 32 275 415 1 580 1 265 6 715 10 100 10 025 1 300
Tekniska centralen 11 979 2 345 2 635 3 060 1 885 1 800 4 000 4 404
Investeringsutgifter totalt 58 648 7 267 8 295 10 525 13 854 12 550 14 625 6 354
Investeringsinkomster totalt
Allmänna förvaltningen o. koncernförvaltningen -1 027 -150 -920 -450
Grundtrygghetscentralen -1 425
Bildningscentralen -3 700 -50
Tekniska centralen
Investeringsinkomster totalt -4 727 -150 -970 -1 425 -450 
STADEN TOTALT, NETTO 53 921 7 117 7 325 9 100 13 404 12 550 14 625 6 354

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN 2016–2018

Projekt
Kostnads-

kalkyl
BG

2015
BG

2016
EP

2017
 EP

2018

Långsiktig tidsplan

2019 2020 2021
VATTEN  OCH AVLOPP
över 100 000 euro projektvis:
Sanering av gamla ledningar 400 200 400 200 1 000 1 000 1 000 1 000
Stomlinjer Pernå–Lovisa 4 900 2 700 2 500 1 000
Avloppsreningsverk, sanering Vårdö 1 500 1 500
Strandvägen 1 000 500 500

projekt under 100 000 euro 240 230 240 240 200 200 200 200
Vattenaffärsverket, utgifter, totalt 8 040 3 130 5 140 1 940 1 200 1 200 1 200 1 200
Investeringarnas finansieringsandelar
Stomlinjerna, NTM-centralens stöd 25 %
(4 milj.) -1 000 -670

Vattenaffärsverket, inkomster totalt -1 000 -670
Vattenaffärsverket, investeringsutgifter netto 7 040 3 130 4 470 1 940 1 200 1 200 1 200 1 200

Bindande nivå i förhållande till direktionen.
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PERSONALPLANER
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Personalplanering och rekrytering 2016–2018
Lovisa stads totala antal ordinarie anställda och visstidsanställda befästs på en nivå som står i 
balans i förhållande till de uppgifter som ålagts staden och de anslag som står till förfogande. Det 
centrala målet för personalplaneringen är att i enlighet med de för 2016–2018 uppställda produk-
tivitetsmålen skära ner personalresursen på ett behärskat sätt. Vi eftersträvar tillväxt i produktivi-
teten genom att utveckla organisationens tillvägagångssätt och ledning samt genom att stärka ar-
betshälsa och kunnande.

En behärskad nedskärning av personalantalet förutsätter att vi omorganiserar verksamheten, 
ändrar servicemodellerna och centraliserar funktioner. 

Största delen av rekryteringsbehovet uppstår av pensionsavgång och övrig personalomsättning. 
På rekryteringsbehovet inverkar dessutom att det sker ändringar i efterfrågan på service och att 
vissa sektorer växer, till exempel öppenvårdstjänsterna och seniorservicen inom social- och häl-
sovården. Nödvändiga uppgifter besätts genom intern överföring i organisationen alltid när det är 
möjligt.

Åren 2016–2018 uppnår 124 anställda inom Lovisa stad nedre gränsen för ålderspension. Enligt 
kommunala pensionsanstalten Kevas prognos kommer sammanlagt 92 personer att avgå med ål-
derspension 2016–2018. Det är dock möjligt att avgå med pension flexibelt mellan 63 och 68 års 
ålder, vilket gör det svårt att förutspå den årliga pensionsavgången.

Merparten av pensioneringarna sker inom serviceproduktionen, där möjligheterna att utnyttja pen-
sionsavgången som ett anpassningsmedel har visat sig vara begränsade. Att i större omfattning 
än nu inte besätta tjänster och uppgifter som blir lediga kräver ändringar i det nuvarande service-
nätverket, lagstiftningen och i efterfrågan på tjänster.

Besluten om produktionsmodellen för servicen inom social- och hälsovården samt tidtabellen för 
verkställigheten av dessa beslut inverkar väsentligt på Lovisa stads personalplanering för de när-
maste åren. Dessa lösningar kommer också att förutsätta att det vidtas anpassningsåtgärder inom 
stödtjänsterna, men omfattningen av dessa åtgärder kan än så länge inte uppskattas. Övriga om-
ständigheter som inverkar på personalantalet, personalstrukturen och placeringen av personalen 
är eventuella ändringar i organisationsstrukturen och de beslut som fattas utifrån helhetsplanen 
för skolverksamheten.

Sammanfattning av centralernas personalplaner för 2016
Lovisa stads personalplan för 2016 upprättas med en minskning på 6,7 hundraprocentiga uppgif-
ter. Vi uppnår minskningen som normal ökning av produktivitet genom att vi utnyttjar personalav-
gång på grund av pensionering och omorganisering av verksamheten.

Inom förvaltningstjänsterna ökar antalet uppgifter med fyra hundraprocentiga uppgifter med an-
ledning av det nya kundservicekontoret som ska grundas. Uppgifterna tillsätts genom interna ar-
rangemang, varför det uppstår en motsvarande minskning i de övriga centralerna.

I ekonomitjänsterna genomförs en minskning på 3,4 uppgifter genom att man utnyttjar pensions-
arrangemang och kalkylerar verksamheten på nytt. Utvecklingstjänsterna har för avsikt att öka 
antalet visstidsanställda med en uppgift inom sysselsättningstjänsterna 2016. Uppgiften inrättas 
i Startverkstaden för unga, vars verksamhet tillsvidare grundar sig på tidsbestämda personalar-
rangemang.
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Inom grundtrygghetscentralen minskas service vid anstalter och resurserna som frigörs allokeras 
på nytt. I synnerhet ska tjänsterna för seniorer förstärkas i och med att efterfrågan på service har 
ökat. Personalresurserna inom socialvården ökas också, och därmed kan användningen av köpta 
tjänster minskas i motsvarande grad. Nettoinverkan av ändringarna som genomförs inom grund-
trygghetscentralen motsvarar sammanlagt en ökning med tre hundraprocentiga uppgifter.

Bildningscentralens personalplan minskar med en mängd som motsvarar 9,1 hundraprocentiga 
uppgifter. Två uppgifter överförs till det nya kundservicekontoret. Orsaken till att två visstidsan-
ställningar som klasslärare dras in är att det extra statsunderstödet för en minskning av undervis-
ningsgrupperna faller bort. Övriga nedskärningar anknyter till exempel till de effektiveringsåtgär-
der som ledningsarrangemangen inom småbarnsfostran möjliggör och andra omorganiseringar 
av verksamheten.

Tekniska centralens personalram minskar med två uppgifter. En uppgift lämnas obesatt vid pen-
sionsavgång och en administrativ uppgift överförs till kundservicekontoret.

Täytetyt 
virat ja 
tehtävät/ 
Besatta 
tjänster 
och 
uppgifter 
2014

Täytetyt
 virat ja 
tehtävät/ 
Besatta 
tjänster 
och 
uppgifter 
2015

Täytetyt
 virat ja 
tehtävät/ 
Besatta 
tjänster 
och 
uppgifter 
2016

Muutos 
15–16 
täytetyt 
virat ja 
tehtävät/
Förändring 
15–16 
besatta 
tjänster 
och upp-
gifter

Yleinen hallinto ja konsernihallinto, yhteensä
Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen, sammanlagt 177,6 171,6 173,0 1,4

Perusturvakeskus, yhteensä 
Grundtrygghetscentralen, sammanlagt 331,1 322,7 325,7 3,0

Sivistyskeskus, yhteensä
Bildningscentralen, sammanlagt 402,5 396,9 387,8 -9,1

Tekninen keskus, yhteensä
Tekniska centralen, sammanlagt 78,0 78,0 76,0 -2,0

Koko kaupunki, yhteensä
Hela staden, sammanlagt 989,2 969,2 962,5 -6,7
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*Määräraha varattu talousarvioon/
Anslag reserverade i budgeten

 

Täytetyt 
virat ja 
tehtävät/ 
Besatta 
tjänster 
och 
uppgifter 
2014

Täytetyt
virat ja 
tehtävät/ 
Besatta 
tjänster 
och 
uppgifter 
2015

Täytetyt
virat ja 
tehtävät/ 
Besatta 
tjänster 
och 
uppgifter 
2016*

Muutos 
15–16 
täytetyt 
virat ja 
tehtävät/ 
Föränd-
ring 15–16 
besatta 
tjänster 
och upp-
gifter

YLEINEN HALLINTO JA KONSERNIHALLINTO/
ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN OCH KONCERNFÖRVALTNINGEN

HALLINNON TUKIPALVELUT/FÖRVALTNINGENS STÖDTJÄNSTER
Kaupunginjohtaja/Stadsdirektören                   1,0 1,0 1,0 0,0
Kaupunginkanslia/Stadskansliet 7,0 6,0 10,0 4,0
Viestintäyksikkö/Kommunikationsenheten 6,6 6,6 6,6 0,0
Tietohallinto/Dataförvaltningen 6,0 6,0 6,0 0,0
Henkilöstöyksikkö/Personalenheten 8,0 8,0 7,8 -0,2
Kaupunginhallitus ja hallintopalvelut, yhteensä/ 

28,6 27,6 31,4 3,8
Stadsstyrelsen och förvaltningstjänster, sammanlagt 

TALOUSPALVELUT/EKONOMITJÄNSTER 
Talousosasto/Ekonomiavdelningen           13,0 11,0 10,4 -0,6
Ruokahuolto/Kostservice 26,5 26,5 25,5 -1,0
Siivouspalvelut/Städservice 43,2 41,8 40,0 -1,8
Talouspalvelut, yhteensä/
Ekonomitjänster, sammanlagt 82,7 79,3 75,9 -3,4

KEHITTÄMISPALVELUT/UTVECKLINGSTJÄNSTER 
Kehittäminen/Utveckling            1,0 1,6 1,6 0,0
Työllisyyspalvelut/Sysselsättningstjänster 0,0 8,0 9,0 1,0
Matkailu/Turism  2,0 2,0 2,0 0,0
Maaseutuasiat/Landsbygdsärenden  59,3 55,1 55,1 0,0
Kehittämispalvelut, yhteensä/
Utvecklingstjänster, sammanlagt 66,3 66,7 67,7 1,0

X) sis. sataman, joka yhtiöitettiin 2014 / inkl. hamnen som bolagiserades 2014 x)

Yleinen hallinto ja konsernihallinto, yhteensä/
Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen, sammanlagt 177,6 173,6 175,0 1,4
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*Määräraha varattu talousarvioon/
Anslag reserverade i budgeten

 

Täytetyt 
virat ja 
tehtävät/ 
Besatta 
tjänster 
och 
uppgifter 
2014

Täytetyt
virat ja 
tehtävät/ 
Besatta 
tjänster 
och 
uppgifter 
2015

Täytetyt
virat ja 
tehtävät/ 
Besatta 
tjänster 
och 
uppgifter 
2016*

Muutos 
15–16 
täytetyt 
virat ja 
tehtävät/ 
Föränd-
ring 15–16 
besatta 
tjänster 
och uppg.

PERUSTURVAKESKUS/GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN  

Yleishallinto/Allmän förvaltning
Yleishallinto/Allmän förvaltning             11,5 10,5 9,0 -1,5

Lasten ja nuorten palvelut/Tjänster för barn och ungdom
Johto/Ledning 1,6 1,6 1,6 0,0
Peruspalvelut/Bastjänster 12,1 11,95 11,7 -0,25
Erityispalvelut/Specialtjänster 25,7 20,7 24,2 3,5
Lasten ja nuorten palvelut, yhteensä/ 

39,4 34,25 37,5 3,25
Tjänster för barn och ungdom, sammanlagt 
x) luku sis. tehtävät, jotka 2015 siirtyivät työllisyyspalveluihin/
antalet inneh. uppgifterna som 2015 överfördes till sysselsättningstjänster   

Työikäisten palvelut/Tjänster för vuxna
Johto, hoitotarvikevarasto ja lääkekeskus/Ledning, centrallagret och läkemedelscen-
tralen            6,2 6,3 7,7 1,4

Sairaanhoito/Sjukvård 92,0 82,0 74,8 -7,2
Aikuissosiaalityö/Socialarbete för vuxna 8,7 8,7 9,2 0,5
Hammashoito/Tandvård 17,7 17,0 17,0 0,0
Työikäisten palvelut, yhteensä/
Tjänster för vuxna, sammanlagt 124,6 114,0 108,7 -5,3

Senioripalvelut/Tjänster för seniorer
Johto/Ledning            2,0 2,0 2,0 0,0
Avohoito/Öppen vård 63,0 69,0 72,5 3,5
Hoiva-asuminen/Omsorgsboende  40,0 44,7 44,7 0,0
Laitoshoito/Anstaltsvård  50,6 48,3 51,3 3,0
Senioripalvelut, yhteensä/
Tjänster för seniorer, sammanlagt 155,6 164,0 170,5 6,5

Perusturvakeskus, yhteensä/
Grundtrygghetscentralen, sammanlagt 331,1 322,7 325,7 3,0
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*Määräraha varattu talousarvioon/
Anslag reserverade i budgeten

 

Täytetyt 
virat ja 
tehtävät/ 
Besatta 
tjänster 
och 
uppgifter 
2014

Täytetyt
virat ja 
tehtävät/ 
Besatta 
tjänster 
och 
uppgifter 
2015

Täytetyt
virat ja 
tehtävät/ 
Besatta 
tjänster 
och 
uppgifter 
2016*

Muutos 
15–16 
täytetyt 
virat ja 
tehtävät/ 
Föränd-
ring 15–16 
besatta 
tjänster 
och uppg.

SIVISTYSKESKUS/BILDNINGSCENTRALEN  

Hallinto ja kehittäminen/Förvaltning och utveckling
Johto/Ledning 6,0 5,3 5,6 0,3
Asiakas- ja toimistopalvelut/Kund- och kanslitjänster 5,8 5,8 3,8 -2,0
Hallinto ja kehittäminen, yhteensä/ 

13,5 11,1 9,4 -1,7
Förvaltning och utveckling, sammanlagt 

Päivähoito ja varhaiskasvatus/Dagvård och småbarnsfostran

Päivähoito ja varhaiskasvatus, yhteensä/
Dagvård och småbarnsfostran, sammanlagt 124,9 125,1 121,5 -3,6

Koulutus/Utbildning lv/lå lv/lå lv/lå
2014-15 2015-16 2016-17

Koulutus, yhteensä/
Utbildning, sammanlagt 206,9 204,3 201,5 -2,8

Lukiot ja ammatillinen koulutus/Gymnasier och yrkesutbildning lv/lå lv/lå lv/lå
2014-15 2015-16 2016-17

Lukiot ja ammatillinen koulutus, yhteensä/
Gymnasier och yrkesutbildning, sammanlagt 17,6 17,2 17,2 0,0

Vapaa sivistystyö/Fritt bildningsarbete lv/lå lv/lå lv/lå
2014-15 2015-16 2016-17

Lovisa svenska medborgarinstitut 3,6 3,6 3,6 0,0
Valkon kansalaisopisto 4,0 4,0 4,0 0,0
Vapaa sivistystyö, yhteensä/
Fritt bildningsarbete, sammanlagt 7,6 7,6 7,6 0,0

Vapaa-aikatoimi/Fritidsväsendet
Vapaa-aikatoimi/Fritidsväsendet           10,5 11,0 11,0 0,0
Vahtimestarit/Vaktmästeriet 4,0 4,0 3,6 -0,4
Vapaa-aikatoimi, yhteensä/
Fritidsväsendet, sammanlagt 14,5 15,0 14,6 -0,4

Kirjasto- ja kulttuuritoimi/Biblioteks- och kulturväsendet

Kirjasto- ja kulttuuritoimi, yhteensä/
Biblioteks- och kulturväsendet, sammanlagt 17,5 16,6 16,0 -0,6

Sivistyskeskus, yhteensä/
Bildningscentralen, sammanlagt 402,5 396,9 387,8 -9,1
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*Määräraha varattu talousarvioon/
Anslag reserverade i budgeten

 

Täytetyt 
virat ja 
tehtävät/ 
Besatta 
tjänster 
och 
uppgifter 
2014

Täytetyt
virat ja 
tehtävät/ 
Besatta 
tjänster 
och 
uppgifter 
2015

Täytetyt
virat ja 
tehtävät/ 
Besatta 
tjänster 
och 
uppgifter 
2016*

Muutos 
15–16 
täytetyt 
virat ja 
tehtävät/ 
Föränd-
ring 15–16 
besatta 
tjänster 
och uppg.

TEKNINEN KESKUS/TEKNISKA CENTRALEN  

Hallinto -, talous- ja asiakaspalvelu/
Förvaltnings- och ekonomitjänster och kundbetjäning

Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelu, yhteensä/ 
7,0 7,0 7,0 0,0

Förvaltnings- och ekonomitjänster och kundbetjäning, sammanlagt 

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu/ Byggnadstillsyn och miljövård 
Rakennusvalvonta/Byggnadstillsyn    5,0 5,0 5,0 0,0
Ympäristönsuojelu/Miljövård 4,0 4,0 3,0 -1,0
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, yhteensä/
Byggnadstillsyn och miljövården, sammanlagt 9,0 9,0 8,0 -1,0

Kaupunkisuunnitteluosasto/Stadsplaneringsavdelningen
Kaavoitus- ja arkkitehtuuri/Planläggning och arkitektur    5,0 5,0 4,0 -1,0
Kiinteistö- ja paikkatieto/Fastighets- och GIS-byrå 7,0 7,0 7,0 0,0
Kaupunkisuunnitteluosasto, yhteensä/
Stadsplaneringsavdelningen, sammanlagt 12,0 12,0 11,0 -1,0

Rakentaminen ja ylläpito/Byggande och underhåll 
Tilapalvelu/Lokalservice    22,0 22,0 22,0 0,0
Yhdyskuntateknikka/Samhällsteknik 28,0 28,0 28,0 0,0
Rakentaminen ja ylläpito, yhteensä/
Byggande och underhåll, sammanlagt 50,0 50,0 50,0 0,0

Tekninen keskus, yhteensä/
Tekniska centralen, sammanlagt 78,0 78,0 76,0 -2,0
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BILAGOR
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Bilaga, godkänd 15.9.2015 av direktionen vid Affärsverket Lovisa Vatten

AFFäRSVERKET LOVISA VATTEN 

BUdGET 2016

EKONOmIPLAN 2016–2018

Bilagor
- investeringsprogram år 2016
- finansieringskalkyl

BESLUT (behandlad av direktionen vid mötet 15.9.2015)
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Affärsverket Lovisa Vatten
Ansvarsperson: chefen för vattentjänster

Det av Lovisa stad ägda Loviisan Vesiliikelaitos – Affärsverket Lovisa Vatten fungerar underställd 
stadsstyrelsen som ett i kommunlagens 10a kapitel avsett kommunalt affärsverk. Verkets uppgift 
är att omhänderha vatten- och avloppsvattenverksamheten inom sitt verksamhetsområde enligt 
av stadsfullmäktige ställda målsättningar. Fullmäktige har konstaterat att Affärsverket Lovisa Vat-
ten skall eftersträva ett balanserat resultat.  Det bindande målet för finansieringsdelen är det maxi-
mala beloppet lån som beviljas verket.

Detta innebär att verket levererar vatten åt konsumenterna enligt i avtalen nämnda villkor och av-
leder spillvatten från fastigheterna till reningsverken för rengöring enligt tillståndsvillkoren. Affärs-
verkets Lovisa Vatten verksamhet skall vara ekonomiskt lönsamt för att verket skall kunna klara av 
alla sina skyldigheter. Affärsverket Lovisa Vatten uppbär följande avgifter av konsumenterna för att 
täcka alla drifts- och kapitalkostnader: vattenavgift, avloppsvattenavgift, grundavgift, anslutnings-
avgift och mottagningsavgift vid mottagning av slam.  Kundunderlaget har inte ökat enligt framlagd 
prognos. Tarifferna och avgifterna granskades för år 2015 med 10 procent. Däremot framlägges 
ingen prisjustering för år 2016.

Affärsverket Lovisa Vatten består av tre enheter:
1  Förvaltning
2  Vatten
3  Avloppsvatten

Dessa verksamhetsenheter är uppdelade i flera kostnadsställen (projekt) för uppföjning av den 
konkreta budgeten från vilka de verkliga kostnaderna framgår. 
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1 FÖRVALTNING

VERKSAmHET
• Direktion
• Förvaltning

mÅLSäTTNINGAR
Fortsatt uppbyggande av en välfungerande förvaltning och en bra image för Affärsverket Lovisa 
Vatten. Aktivt utveckla verksamheten inom sitt eget verksamhetsområde och utöva fortsatt sam-
arbete med vattenandelslagen inom stadens område enligt utvecklingsplanen för vattenförsörj-
ningen i Lovisa stad.

Direktionen består av fem ordinarie medlemmar med lika många suppleanter. Till förvaltningsper-
sonalen hör chefen för vattentjänster, ekonomiplaneraren och 1,4 fakturerare/byråsekreterare.

TyNGdPUNKTSOmRÅdE, EKONOmIPLANEN 2016–2018
Ett viktigt tyngdpunktsområde är att utvidga avgiftsbasen för affärsverket genom att få alla inom 
verksamhetsområdet befintliga fastigheter anslutna som kunder. Ökandet av fjärrkontrollen ska-
par färdighet att förbättra och försnabba verksamheten vid problemsituationer. Effektiviteten av 
verksamheten och förbättrad krisberedskap är en följd av sammanbyggandet av nätverken på en-
skilda områden i Pernå stadsdel. 

TyNGdPUNKTSOmRÅdE, BUdGETEN 2016
Fortsättning på generalplaneringen joch slutande av avtal med jordägare för byggande av över-
föringsavlopp och vattenförsörjningslinjer på Pernå område är ett största tyngdpunktsområde. 
Rivning av det gamla vattentornet följer Ibruktagandet av den nedre vattencisternen. 

BG 2015 BG 2016 EP 2017 EP 2018

UTGIFTER 248 293 297 302
INKOMSTER
NETTO 248 293 297 302
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2 VATTEN

VERKSAmHET
Anskaffning av vatten, dess behandling, distribution och försäljning till kunderna hos Affärsverket 
Lovisa Vatten sker i början av år 2016 till priset 1,79 €/m3 + moms (24 %) även som avtalsenlig le-
verans av vatten till områdets vattenandelslag. En fortlöpande iakttagelse av taxorna bör ske och 
nödvändiga korrigeringar skall vidtagas då situationen det kräver.

mÅLSäTTNINGAR
Distribution av vatten som fyller kvalitetskriterierna för dricksvatten för alla kunder inom verksam-
hetsområdet och för andelslagen.

Personalen består av driftschef, planeringsassistent och driftspersonal. De arbetar till hälften för 
avloppsverket.

TyNGdPUNKTSOmRÅdE, EKONOmIPLANEN 2016–2018
De på Pernå område befintliga tre olika vattenförsörjningsområdena, Forsby, Kyrkobyn och Is-
näs, anslutes till Lovisa övriga vattenförsörjningsnät. Framskridandet i detta projekt är det största 
tyngdpunktsområdet under planperioden. Avlägsnandet av den gamla övre vattencisternen är ak-
tuell och sanering av det gamla rörnätet bör fortsätta.  Byggandet av vattenförsörjningsnät på nya 
bostadsområden bör ske enligt stadens tidtabeller, med justerad kostnadsfördelning och prissätt-
ningsprincip. 

TyNGdPUNKTSOmRÅdE, BUdGETEN 2016
Byggandet av stomlinje i Pernå fortsätter. Befintligt gammalt rörnät hålles i skick i mån av möjlig-
het.

Affärsverket Lovisa Vatten levererar till sina kunder vatten ca 970 000 m3 varav cirka 680 000 m3 

köpes av Lovisanejdens Vatten Ab och resten pumpas ur egna vattentag av vilka fem stycken är i 
ständigt bruk och fem stycken i rerserv. 

BG 2015 BG 2016 EP 2017 EP 2018

UTGIFTER
(ej räntor, ej avskrivningar) 1 145 1 039 1 114 1 131

INKOMSTER 1 734 1 758 1 794 1 830
NETTO 589 719 680 699
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3 AVLOPPSVATTEN

VERKSAmHET
Överföring av avloppsvatten från kunderna och behandling av detsamma enligt miljötillstånd till ett 
pris av 2,51 €/m3 + moms (24 %) i början av året 2016 enligt affärsverkets taxa samt även mot-
tagandet av avloppsvatten, förmedling och behandling enligt avtal med andelslagen. Vid Vårdö 
reningsverk mottages dessutom slam från slaskbrunnar. En granskning av taxorna bör ske fortlö-
pande och korrigeringar skall vidtagas då situationen det kräver.

Personalen består av en reningsverksskötare på heltid, samt en driftschef, planeringsassistent 
och driftspersonal som arbetar till hälften för vattenverket.

mÅLSäTTNINGAR
Affärsverkets Lovisa Vatten uppgift beträffande avloppsverksamheten är att behandla avlopps-
vattnet som uppkommer på stadens område i varje reningsverk enligt miljötillstånden.

TyNGdPUNKTSOmRÅdE, EKONOmIPLANEN 2016–2018
Tre befintliga reningsverk på Pernå område, Forsby, Kyrkobyn och Isnäs stänges. Framskridan-
det i detta projekt är det största tyngdpunktsområdet under planperioden. Detta innebär byggan-
det av stomlinjer till Vårdö reningsverk och ökning av kapaciteten vid nämnda verk. Byggandet av 
avloppsnät på nya bostadsområden bör ske enligt stadens tidtabeller, med granskad kostnadsför-
delning och prissättningsprincip.

TyNGdPUNKTSOmRÅdE, BUdGETEN 2016
Projektet med stomlinjen i Pernå fortsätter. Utvidgningen av Vårdö reningsverk göres år 2016.  
Gammalt befintligt rörnät och gamla reningsverk hålles i skick enligt möjligheterna. Flödesvatten-
mängden försöker man att minska med tillbudsstående medel. 

Till reningsverken vid Affärsverket Lovisa Vatten emottages och behandlas det nästan 1 600 000 
m3 avloppsvatten varav vid Vårdö reningsverk cirka 1 350 000 m3, i Forsby cirka 75 000 m3, i Per-
nå kyrkoby cirka 65 000 m3, i Isnäs cirka 45 000 m3 och i Liljendal cirka 65 000 m3. Bedömningen 
grundar sig på förverkligandet åren 2010–2014.

BG 2015 BG 2016 EP 2017 EP 2018

UTGIFTER
(ej räntor, ej avskrivningar) 1 352 1 270 1 255 1 275

INKOMSTER 2 011 1 987 2 025 2 066
NETTO   659 717 770 791
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AFFäRSVERKET LOVISA VATTEN SAmmANLAGT

BG 2015 BG 2016 EP 2017 EP 2018

Intäkter sammanlagt 3 745 3 746 3 745 3 745
Kostnader sammanlagt 2 709 2 548 2 635 2 675
Personalkostnader 780 823 835 850
Köp av tjänster 732 733 805 815
Material och förnödenheter 1 041 889 935 950
Övriga verksamhetsutgifter 156 104 60     60
Lånekostnader 50 55 60  65
Avskrivningar 1 002 961 1 000 1 000
Extraordinära kostnader 200
Återförd reservering + 20 + 20 + 20 + 20
Över-/underskott 4 2 70 25

Avskrivningarna grundar sig på den ingående balansen år 2010 påökad med gjorda investering-
ar och beaktande avskrivningarna. Ökningen av avskrivningssumman under kommande år beror 
i huvudsak på investeringen i den nedre vattencisternen och investeringarna som kommer från 
utvecklandet av vattenförsörjningen i Pernå stadsdel. I extraordinära kostnader har rivningen av 
vattentornet beaktats.

För finansiering av planerade investeringar åren 2016–2018 har affärsverket behov av att budget-
året 2016 lyfta långfristigt lån högst fyra miljoner euro. För projektet i Pernå har 1 miljon euro åren 
2014–2016 beviljats som statsstöd. Stödet utbetalas i efterskott efter det att en projektdel färdig-
ställts.
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INVESTERINGSPROGRAm ÅREN 2016–2018

VATTENVERKET 2016 2017 2018

Sanering av gamla ledningar 200 000 100 000 500 000
Tomtanslutningar 10 000 20 000 10 000
Bostadsområden 50 000 50 000 50 000
Industriområden 15 000 20 000 20 000
Strandvägen 250 000 250 000
Stomlinjer Pernå–Lovisa 1 250 000 500 000
Totalt 1 775 000 940 000 580 000

Byggandet av Pernå stomlinjer förverkligas enligt utvecklingsplanen för vattenförsörjningen. 

Saneringen av strandvägen har lyfts fram som ett viktigt objekt som förverkligas som ett sampro-
jekt med stadens tekniska central.

Saneringen av gamla gjutjärnsrör fortsätter.

Några nya större objekt gällande områdes- och tomtanslutningar har inte beaktats utan finansie-
ringen av dessa bör skötas separat. 

AVLOPPSVERKET 2016 2017 2018

Sanering av gamla ledningar 200 000 100 000 500 000
Tomtanslutningar 10 000 10 000 10 000
Bostadsområden 50 000 50 000      50 000
Industriområden      15 000 20 000 20 000
Reningsverk 1 500 000
Avloppspumpstationer 40 000 20 000      20 000
Strandvägen 250 000 250 000
Regnvattenavlopp      50 000 50 000      20 000
Stomlinjer Pernå–Lovisa 1 250 000 500 000
Totalt 3 365 000 1 000 000 620 000

Utvidgningen av Vårdö reningsverk görs år 2016.  

Byggandet av Pernå stomlinjer förverkligas enligt planen för vattenförsörjningen. 

Som ett viktigt projekt har saneringen mellan Skeppsbron–Tullbron lyfts fram och förverkligas i 
samråd med stadens tekniska central.  

Saneringen av gamla betongrör fortsätter.
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AFFÄRSVERKETS LOVISA VATTEN RESULTRÄKNING

BS 2014 BG 2015 EP 2016 EP 2017 EP 2018

Omsättning 3 449 352 3 745 130 3 745 600 3 745 000 3 745 000

Understöd och bidrag av kommuner

Material och tjänster

Material, förnödenheter och varor -865 303 -1 040 600 -888 600 -935 000 -950 000

Köp av tjänster -751 020 -732 557 -733 057 -805 000 -815 000

Personalkostnader

Löner och arvoden -642 354 -591 100 -631 300 -835 000 -850 000

Personalbikostnader -197 914 -188 548 -191 439

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan -859 823 -1 002 500 -960 600 -1 000 000 -1 000 000

Övriga rörelsekostnader -141 051 -156 035 -103 604 -60 000 -60 000

Rörelseöverskott (-underskott) -8 113 33 790 237 000 110 000 70 000

Finansiella intäkter och -kostnader

Ränteintäkter 680

Ränteintäkter, interna 158

Övriga finansiella intäkter 17 867

Räntekostnader -440

Räntekostnader, interna -9 180

Ersättning för grundkapital

Till övriga betalda räntekostnader -8 906 -50 000 -55 000 -60 000 -65 000

Rörelseöverskott före extraord. och reserveringar -7 935 -16 210 182 000 50 000 5 000

Extraordinära poster -200 000

Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens 20 273 20 000 20 000 20 000 20 000

Räkenskapsperioidens överskott (underskott) 12 338 3 790 2 000 70 000 25 000

AFFÄRSVERKETS LOVISA VATTEN FINANSIERINGSKALKYL

BS 2014 BG 2015 EP 2016 EP 2017 EP 2018

Kassaflödet i verksamheten

Rörelseöverskott (underskott) -8 113 33 790 237 000 110 000 70 000

Avskrivningar och nedskrivningar 859 823 1 002 500 960 600 1  000 000 1 000 000

Finansiella intäkter och kostnader -8 226 -50 000 55 000 -60 000 -65 000

Extraordinära poster -200 000

Kassaflödet för investeringarnas del

Investeringsutgifter -1 342 855 -3 130 000 -5 140 000 -1 940 000 -1 200 000

Finansieringsandelar för investeringsutgifter 130 000 670 000

Försäljningsinkomster  av bestående aktiva

Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del -369 371 -2 143 710 -3 417 400 -890 000 -195 000

Kassaflödet för finansieringens del

Förändring av lån från kommuner

Förändring av lån från övriga -3 220

Ökning av långfristiga lån från övriga 3 000 000 4 000 000 1 000 000 1 000 000

Minskning av långfristiga lån från övriga -300 000 -400 000 -750 000 -850 000

Förändring av kortfristiga lån från kommuner 446 481

Förändringar i likvida medel 73 890 556 290 182 600 -640 000 -45 000

Bindande nivå i förhållande till stadsfullmäktige 

Bindande nivå i förhållande till direktionen 
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