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Stadsfullmäktige 
  
Fullmäktigemotion 
  
Att avstå från att anordna bostadsmässa på grund av den kritiska ekonomisituationen 
  
Lovisa stads ekonomi har under de senaste åren rentav kraschat. Balansräkningen uppvisade ännu 2017 ett 
överskott på 17,9 miljoner euro. Förlusten 2018 uppgick till 6,7 miljoner euro och 2019 till rentav 9,1 
miljoner euro, vilken är den största förlusten i stadens historia. I två år har alltså överskottet på 17,9 
miljoner euro minskat med 15,8 miljoner euro. Som besparing förblir för kommande år 2,1 miljoner euro. 
När man vet att den budgeterade förlusten för 2020 är 3,8 miljoner euro, vilken knappast kommer att räcka 
med hänsyn till de åtgärder som ska vidtas, coronavirussituationen och de kommunprognosförluster som 
staten uppskattat, är man redan på minussida mer än vad de nuvarande kalkylerna, 1,7 miljoner euro, 
uppvisar. Staden var tvungen att redan i februari lyfta ett tilläggslån på 14 miljoner euro för att täcka 
ekonomin. Coronaviruspandemin kommer att påverka de kommande åren och pandemins konsekvens är 
en recession. Enligt prognoserna kommer Finlands BNP att sjunka med 5–12 procent och det förväntas 
också en internationell recession. Internationella valutafonden (IMF) prognostiserar den värsta ekonomiska 
recessionen sedan den stora depressionen på 1930-talet. 
  
Staden har 2018 ingått ett avtal med Andelslaget Finlands Bostadsmässa om att arrangera en bostadsmässa 
i Lovisa 2023. Enligt avtalet ansvarar mässorten på sin bekostnad för planeringen av markanvändningen och 
byggandet enligt den tidtabell och omfattning som mässan förutsätter. Dessutom anställer mässorten den 
personal som behövs för att genomföra mässan. Till den heltidsanställda personalen hör bland annat en 
projektchef (som redan anställts), en projektkoordinator, en informatör och en områdesövervakare. Alla 
dessa utgör fasta kostnader för staden. 
Andelslaget Finlands Bostadsmässa har rätt att avsluta avtalet och de skyldigheter som anknyter till detta 
om det är uppenbart att det inte är möjligt att genomföra mässan på ett lyckat sätt. Avtalsparterna har inga 
skyldigheter eller vitesskyldigheter gentemot varandra i en dylik situation där avtalet avslutas.  
  
Därför föreslår vi undertecknade att 
  
staden på grund av Lovisa stads katastrofala ekonomisituation omedelbart inleder förhandlingar med 
Andelslaget Finlands Bostadsmässa. Staden ska lyfta fram stadens förlustbringande år och de ekonomiska 
risker som bostadsmässarrangemangen medför på grund av coronaviruspandemin och recessionen och att 
mässarrangemangen hotar ordnandet av basservicen. Staden ska föreslå att bostadsmässan inte ska 
arrangeras i Lovisa 2023. 
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