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1 Stadsdirektörens översikt över verksamheten i början av året

Covid-19 Vad är det Nya Normala? 

 

I slutet av fjolåret var vi mycket hoppfulla om 
att 2021 skulle befria oss från coronaviruset 
och att livet skulle återgå till det normala. Co-
ronaläget i Mellersta Österbotten var bästa i 
Europa under den gångna våren och det var vi 
med all rätt stolta över. Verkligheten kom 
snabbt i kapp. I skrivande stund är vi i en situ-
ation där smittkedjan som började på en 
förstamajbrunch har lett till att incidenstalet i 
vårt landskap är 130. Vi är alltså för andra 
gången i en situation där stadens alla verk-
samheter med undantag av småbarnspedago-
giken och den grundläggande utbildningen är 
stängda för att kuva pandemin.  

Alla är trötta på coronan men det är onödigt att 
försöka hitta skyldiga till det rådande läget. Det 
viktigaste just nu är att koncentrera våra kraf-
ter på att följa Soites anvisningar. Tillsammans 
stoppar vi coronaviruset! Människor vaccine-
ras i takt med att vi får tillgång till vacciner. Just 
nu erbjuds vacciner till över 50-åringar.  

Trots coronaviruset har vår verksamhet inte 
stannat upp i något skede. Mål som satts upp 
för verksamheten bereds och behandlas i be-
slutande organ hela tiden. De nya webbsi-
dorna publicerades i början av året och det nya 
varumärket etableras. Onödiga eller tomma 
fastigheter säljs. Pågående byggprojekt är ut-
vidgningen av Isokylä koulu, utvidgningen av 
Villa skola och planeringen av allaktivitetshu-
set vid Biskopsbacken samt byggandet av 
brandstationen. Flera andra projekt är också 
under arbete. Ykspihlajan koulu kunde flytta in 
i nya lokaler i Yxpila under vårvintern.  

Fullmäktige godkände stranddetaljplanen för 
Ohtakari i februari men tyvärr överklagade för-
svarsmakten detaljplanen hos Vasa förvalt-
ningsdomstol.  

Stadsstyrelsen grundande Karleby Idrottspark 
Ab i enlighet med fullmäktiges beslut i decem-
ber 2020. KOSEK:s verksamhet förnyas och 
flytten till stadshuset genomfördes på vintern, 
då också den nya verkställande direktören in-
ledde sitt arbete. Inom en kort tid har man re-
dan sett synergifördelar med att verksamhet-
erna bedrivas i samma lokaler. 

Kommunförsöket med sysselsättning startade 
1.3.2021. Under ledning av den nya syssel-
sättningschefen har man tagit ett nytt grepp 
om skötseln av sysselsättningen i Mellersta 
Österbotten. Kokkotyöstiftelsen har länge haft 
en viktig roll i skötseln av sysselsättningen i 
vår region. Stiftelsen som kämpat länge med 
sin svåra ekonomiska situation försattes i likvi-
dation i början av året. Mellersta Österbottens 
kommuner och städer, Soite och regionens 
aktörer började fylla det tomrum som stiftelsen 
lämnat i skötseln av sysselsättningen i vår reg-
ion.   

Kommunalvalet skulle enligt den ursprungliga 
planen ordnas i april men coronaläget i landet 
flyttade valet till juni. Det återstår att se om lä-
get alls är bättre i juni än i april. Fullmäktige-
perioden börjar enligt aktuell information 
1.8.2021. De nya fullmäktigeledamöterna får 
en snabbstart i kommunalpolitiken då de i 
samband med inskolningen får utarbeta full-
mäktigeperiodens strategi och bereda budge-
ten inför nästa år.  

Under coronapandemin har man berett och 
stakat ut riktlinjer för beslutsfattandet, exem-
pelvis om servicenätverket för småbarnspeda-
gogiken, den strategiska generalplanen och 
verksamhetsutredningen för uteidrottsplatser. 
Fullmäktige godkände detaljplanen för Länttä 
och planläggningen av en vindkraftspark på-
börjades i stadsstyrelsen. 

Under hösten 2020 förbereddes ekonomiar-
betsgruppens program samt budgeten för 
2021. Fullmäktige och stadsstyrelsen beslu-
tade om personalbesparing på 2,5 miljoner 
euro som skulle åstadkommas genom att per-
mittera personalen. Permitteringen som gällde 
hela personalen blev inställd i februari 2021 på 
grund av osäkerheten som coronapandemin 
medförde.  

Det kan konstateras att skatteinkomsterna och 
statsandelarna har i början av året utvecklats 
mycket bra i förhållande till budgeten. Budge-
ten uppvisar dock ett underskott på över fyra 
miljoner euro. Kostnadsutvecklingen i början 
av året förutspår dock utmaningar för att hålla 
budgeten.  

Bokföringsnämndens kommunsektion har ut-
färdat anvisningar om delårsrapporteringen för 
kommunerna och anvisar kommunerna att 
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upprätta kvartalsrapporter. Vi måste också 
övergå till denna rapporteringscykel. 

Orka fortsätta! Vi måste orka fortsätta kämpa 
mot coronaviruset. Jag har dock en stark fram-
tidstro och jag tror att en vacker dag får vi resa 
och träffa andra människor utan restriktioner. 

I vänta på vaccination! 

Stina Mattila 
stadsdirektör 
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2 Det ekonomiska utfallet och bedömning av den framtida utvecklingen

2021 har fortsättningsvis skuggats av coro-
napandemin. Vaccinationerna håller på att för-
bättra läget men coronarestriktionerna har för-
svårat människornas liv samt företagsverk-
samheten och ekonomin. År 2020 var ekono-
miskt resultatrikt för kommunerna, huvudsakli-
gen på grund av coronstöd. Coronastöd bevil-
jas ännu i år. Kommunerna får fortfarande en 
förhöjd andel av samfundsskatten och i stats-
andelarna för kommunal basservice finns co-
ronatillägg. 

Karlebys mål för det här året är ett underskott 
på ca 1,9 miljoner euro. Man ville inte bromsa 
upp samhällets återhämtning efter coro-
napandemin med en för stram budget. 

Fullmäktige beslutade dock redan i början av 
året att personalbesparingen på 2,5 miljoner 
euro i den godkända budgeten inte genomförs 
och budgeten reducerades till ett underskott 
på 4,4 miljoner euro. 

De ekonomiska utsikterna för detta år försva-
gas också av de ökade sysselsättningsutgif-
terna, koncernbolagens minskade dividend 
samt osäkerheten i fråga om social- och häl-
sovårdsutgifterna (osäkert om Soites bespa-
ringar genomförs). 

Resultatet för januari-april är dock en positiv 
överraskning. Överskottet för de fyra första 
månaderna uppgår till över 10 miljoner euro. 

Det goda resultatet kan förklaras framförallt av 
de ökade skatteinkomsterna. Särskilt inflödet 
av inkomstskatter har överskridit förväntning-
arna. Inkomstskatterna ökade från fjolåret 
med 2,8 miljoner euro, dvs. nästan 5 %. 

Fastighetsskatterna ökade till följd av den in-
täktsföring som överfördes från förra året. Co-
ronastöden höjde samfunderskatterna. 

Statsandelarna ökade med knappa 8 %, dvs. 
med ca 2,5 miljoner euro från förra året. 

Verksamhetsintäkterna ökade i och med vat-
tenförsörjningens anslutningsavgifter, inkoms-
terna från försäljningen av skog, den goda ut-
vecklingen av socialserviceavgifter samt vins-
terna från försäljningen av anläggningstill-
gångar.  

Statsunderstöden bidrog till en betydande in-
komstökning i början av året. Understöd bevil-
jades till den grundläggande utbildningen och 

småbarnspedagogiken. Med understöden 
stödjer man barns och ungas inlärning och fö-
rebygger det inlärningsunderskott hos special-
grupper som coronapandemin orsakat. 

Verksamhetskostnaderna ökade kraftigt i bör-
jan av året. Driftsutgifterna ökade med 5,5 %. 

Personalutgifterna ökade i synnerhet på grund 
av att löneutgifterna för personal i tjänste- och 
arbetsavtalsförhållande ökade. Också vikarie-
kostnaderna, kostnaderna för arbetsbered-
skap, kostnaderna för särskild ersättning och 
mötesarvodena ökade. 

Ökningen i köp av tjänster (+6,1 %) berodde 
bl.a. på Soites ökade fakturering, ökade kost-
nader för underhåll av områdena samt ökade 
kostnader för transporttjänster. 

Den kalla vintern i början av året ökade sta-
dens uppvärmningskostnader med över 20 %. 

Understödutgifterna ökade på grund av att 
kommunens andel av finansieringen av ar-
betsmarknadsstödet ökade. 

I fråga om övriga verksamhetskostnader 
ökade hyreskostnaderna mest. Hyreskostna-
derna ökade på grund av nya leasinghyresob-
jekt. 

Dividendinkomsterna var nästan 40 % mindre 
i början av året än under året innan. Målet om 
dividendinkomster kommer inte att nås på 
grund av att de centrala koncernbolagens re-
sultat har sjunkit. 

Helhetssituationen är tudelad.  

Stadens totala inkomster har utvecklats gynn-
samt tack vare skatteintäkter och statsandelar. 
Däremot är kostnadsökningen allt för stor med 
tanke på ekonomins hållbarhet. I normalfall 
klarar vi inte av att finansiera en utgiftsökning 
på över 5 %. Staden ska alltid göra ett så bra 
ekonomiskt resultat som möjligt för att också 
verksamhetens grundläggande mål nås. Enligt 
resultatprognosen har vi en möjlighet att 
komma när ett 0-resultat trots att budgeten 
uppvisar ett underskott på 4,4 miljoner euro. 
Detta förutsätter strama åtgärder för att be-
gränsa kostnadsökningen under resten av året 
och att skatterna och statsandelarna fortsätter 
utvecklas gynnsamt. 



 8 1. Delårsrapport 2021
 Karleby stad

3 Genomförande av strategin och budgetutfall enligt nämnd och ansvar-
sområde

3.1 Karleby förnyas djärvt - Karleby stads strategi 2018 - 2021

Stadsfullmäktige godkände den nya strategin i november 2017. Stadsstrategins centrala teman är 
förnyelse, invånarorientering och samarbete. Stadens livskraft och dragningskraft är också bärande 
teman i strategin. Karleby som förnyas djärvt utmanar att tänka på ett nytt sätt på kundorienteringen 
och hur tjänster utvecklas med beaktande av de ekonomiska ramarna.  

Karleby förnyas djärvt lyfter fram fyra strategiska mål: 

• Lämpligt nära  

• En lockande och attraktiv stad   

• Tillsammans lyckas vi 

• Resurssmart stad 

I stadsstrategin presenteras mål och åtgärder för varje strategiskt mål som utgör grundvalen för 
ansvarsområdenas mål och åtgärder. I strategin har man också slagit fast fullmäktigeperiodens 
gemensamma mål och ansvarsområdenas allmänna mål.  

Av strategikartan nedan kan man se hur verkställandet av strategin framskrider vad gäller målen för 
2021.

 

 

Stadsstrategin uppställer också helhetsmål för fullmäktigeperioden 2018–2021. I målen för fullmäk-
tigeperioden följs bl.a. verksamhetens invånarorientering och samarbete, utvecklingen av livskraf-
ten, ekonomisk balans och personalens välbefinnande. 
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Allmänna mål 
 

Stadsstrategins mål Utgångsnivå Indikator Status 

Invånarnas nöjdhet med 
tjänsterna > 3,5 

Den allmänna nöjdheten med 
tjänsterna 2017 var 3,80 (Källa: 
Kommunenkäten Arttu 2, Kom-
munförbundet) 
 
Den allmänna nöjdheten med 
tjänsterna 2019 var 3,30 (Källa: 
Stadens ekonomiprogram) 
 
Den allmänna nöjdheten med 
tjänsterna 2020 var 3,88 (Källa: 
Undersökningen Förändringarnas 
KommunFinland, Kommunför-
bundet) 

>3,5 
Kommuninvånarnas nöjdhet undersök-
tes hösten 2020 med hjälp av Kom-
munförbundets undersökning Föränd-
ringarnas KommunFinland. Enligt in-
vånarundersökningen 2020 var nöjd-
heten med tjänsterna 3,88.  

 

Utfallit 
 

Intressentgruppernas be-
dömning av staden som 
samarbetspartner > 4,0 

Enkät för att utreda utgångsnivån 
genomförs hösten 2018 

Stadens företagarenkät genomfördes 
15.3-5.4. På basis resultaten av enkä-
ten var de svarandes nöjdhet med sta-
dens företagarvänlighet 3 (skala 1–5).  

 

Uppnåddes 
inte 

 

Sysselsättningsgrad > 75 
% 

Mellersta Österbottens landskap  
2017: 75,0 % 
2018: 72,3 % 
2019: 76,1 % 
2020: 75,3 % 
 
Karleby 
2017: 72,5 %  
2018: 74,5 % 
2019: 74,3 % 
2020: Inga uppgifter 

>75 % 
Karlebys sysselsättningsgrad var 74,3 
% (2019). För landskapets del fanns 
det inte tillgång till den senaste inform-
ationen för 2021.  

 

Uppnåddes 
inte 

 

Positiv befolkningsökning Invånarantalet 
2017: 47 723 
2018: 47 657 
2019: 47 681 
2020: 47 772 

Befolkningsutvecklingen är positiv på 
årsnivå. 
Enligt förhandsuppgifter har Karlebys 
invånarantal ökat med 155 personer 
(läget 03/2021).  

 

Utfallit 
 

Koncernskuld -10 % Just nu är det inte möjligt att ta 
fram tillförlitlig och övergripande 
information om vad koncernskul-
den är på månatlig nivå under rä-
kenskapsperioden. Utveckling av 
rapporteringen pågår. Det slutliga 
jämförelsetalet och utfallet fås i 
bokslutet. 
 
Koncernskuld: 
2017: 453 miljoner euro. 
2018: 408 miljoner euro. 
2019: 423 miljoner euro. 
2020: 454 miljoner euro. 

Utvecklingen av skuldbeloppet. 
 
Koncernskulden uppgick 2020 till sam-
manlagt 454,13 miljoner euro. Skuldbe-
loppet ökade med 31,23 miljoner euro, 
dvs. med 7,4 %. 
 
Under kommande år väntas det att 
skuldbeloppet fortsätter öka på grund 
av fortsatt investeringstryck. Också hy-
resansvaren ökar kraftigt på grund av 
leasingprojekt. 
 
Koncernskulden uppgick till 9 506 €/in-
vånare i slutet av 2020. 
I början av 2021 har lånebeloppet ökat 
ytterligare när hela årets budgetlån lyf-
tes. Den goda kassasituationen skulle 
möjliggöra extra amorteringar av lån. 

 

Uppnåddes 
inte 
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Helhetsskattesatsen sänks Fullmäktigeseminarier har ord-
nats om beskattningsnivån och 
utvärderingen. Mål och riktlinjer 
utstakas i samband med uppgö-
randet av budgeten. 

Den totala beskattningsnivån (fastig-
hetsskatter, inkomstskatter). Inkomst-
skattesatsen sänktes med 0,25 % 
2020. 
 
Inflödet av inkomstskatt var bättre än 
väntat. Inkomstskatterna ökade trots 
sänkningen av skattesatsen med över 
5,5 miljoner euro från 2019, dvs. med 
nästan 4 procent. 
 
Skatteinkomsternas positiva utveckling 
har fortsatta i början av 2021. Skattein-
komsterna ökade totalt med 11,5 %. 
Coronastöd ökar samfundsskatterna. I 
fastighetsskatter syns redovisningarna 
från fjolåret som överfördes till det här 
året. Inkomstskatterna har ökat med 
4,6 %, vilket är ett bra resultat. 

 

Utfallit 
 

Årsbidraget är större än av-
skrivningarna 

Koncernens årsbidrag 2018 upp-
gick till 47,2 miljoner euro. Av-
skrivningar och nedskrivningar 
var sammanlagt 41,2 miljoner 
euro.  

Jämförelsetal Koncernens årsbidrag 
täckte mängden avskrivningar i bokslu-
tet 2020. Årsbidraget uppgick till ca 
125,6,5 % av avskrivningarna. 
 
För stadens del var årsbidraget större 
än avskrivningarna (305,3 %) i januari-
april 2021. Inga koncernuppgifter finns 
att tillgå.  

 

Utfallit 
 

Sjukfrånvaro minskas -10 
%. 

Sjukfrånvaro: 
2017: 35 272 kalenderdagar, dvs. 
15,43 kalenderdagar per person. 
2018: 33 532 kalenderdagar, dvs. 
14,60 kalenderdagar per person. 
2019: 37 051 kalenderdagar, dvs. 
15,98 kalenderdagar per person. 
2020: 36 882 kalenderdagar, dvs. 
16,01 kalenderdagar per person. 

Antalet sjukfrånvarodagar bland sta-
dens personal 1-4/2021 uppgick till 
sammanlagt 13 917 kalenderdagar, 
dvs. 5,7 kalenderdagar per person. An-
talet sjukfrånvarodagar bland stadens 
personal 1-4/2020 uppgick till samman-
lagt 13 210 kalenderdagar, dvs. 5,7 ka-
lenderdagar per person. Antalet sjuk-
frånvarodagar låg alltså på samma 
nivå. Antalet sjukfrånvarodagar under 
jämförelseåret 1-4/2017 uppgick till 
12 671 kalenderdagar och 5,3 kalen-
derdagar per person vilket innebär att 
jämfört med år 2017 har sjukfrånvaro-
antalet ökat med 0,4 kalenderdagar per 
person, dvs. 7 % under det första tertia-
let 2021. 
 
Sjukfrånvaro på grund av olycksfall i ar-
betet var 532 kalenderdagar 1-4/2021 
och 345 kalenderdagar 1-4/2020. Un-
der motsvarande granskningsperiod 
jämförelseåret 2017 var antalet 670, vil-
ket innebär att under det första tertialet 
2021 inträffade 20,6 % färre olycksfall i 
arbetet. 

 

Uppnåddes 
inte 

 

 
 
 
 



1. Delårsrapport 2021
 Karleby stad

 11

3.2 Nämnder och ansvarsområden
3.2.1 Revisionsnämnden

Ekonomi 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 1 900 € 0 € 0,0 %  0 € 1 860 €
Avgiftsintäkter       
Understöd och bidrag       
Övriga verksamhetsintäkter       
Tillverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 1 900 € 0 € 0,0 %  0 € 1 860 € 
Personalkostnader -95 790 € -35 714 € 37,3 % 36,1 % -26 247 € -83 535 €
Köp av tjänster -63 210 € -9 711 € 15,4 % -8,8 % -10 647 € -44 911 €
Material, förnöd. och varor -1 550 € 0 € 0,0 % -100,0 % -122 € -661 €
Bidrag       
Övriga verksamhetskostnader -12 520 € -4 012 € 32,0 % -3,8 % -4 170 € -11 767 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -173 070 € -49 437 € 28,6 % 20,0 % -41 185 € -140 874 €

VERKSAMHETSBIDRAG -171 170 € -49 437 € 28,9 % 20,0 % -41 185 € -139 014 €

3.2.2 Centralvalnämnden

Ekonomi 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter       
Avgiftsintäkter       
Understöd och bidrag       
Övriga verksamhetsintäkter       
Tillverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 0 0   0 0 
Personalkostnader -101 246 € -3 212 € 3,2 % 1058,8 % -277 € -744 €
Köp av tjänster -24 650 € -10 272 € 41,7 %  0 € -33 €
Material, förnöd. och varor -1 600 € -5 789 € 361,8 %  0 € 0 €
Bidrag       
Övriga verksamhetskostnader -4 300 € -129 € 3,0 %  0 € 0 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -131 796 € -19 402 € 14,7 % 6899,3 % -277 € -777 €

VERKSAMHETSBIDRAG -131 796 € -19 402 € 14,7 % 6899,3 % -277 € -777 €
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3.2.3 Stadsstyrelsen

3.2.4 Stadsstyrelsen - Ledning av staden

Ekonomi 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 420 400 € 123 973 € 29,5 % 24,9 % 99 223 € 401 055 €
Avgiftsintäkter 4 900 € 0 € 0,0 %  0 € 0 €
Understöd och bidrag       
Övriga verksamhetsintäkter 2 503 000 € 750 489 € 30,0 % 476,5 % 130 188 € 1 685 167 €
Tillverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 2 928 300 € 874 462 € 29,9 % 281,2 % 229 411 € 2 086 222 € 
Personalkostnader -2 360 408 € -837 540 € 35,5 % 4,5 % -801 491 € -2 794 553 €
Köp av tjänster -179 505 490 € -59 783 809 € 33,3 % 6,2 % -56 313 942 € -172 456 903 €
Material, förnöd. och varor -22 800 € -7 112 € 31,2 % -25,6 % -9 564 € -26 790 €
Bidrag -1 174 000 € -278 829 € 23,8 % -26,3 % -378 171 € -1 427 763 €
Övriga verksamhetskostnader -346 713 € -84 757 € 24,4 % -19,8 % -105 711 € -338 387 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -183 409 411 € -60 992 047 € 33,3 % 5,9 % -57 608 878 € -177 044 396 €

VERKSAMHETSBIDRAG -180 481 111 € -60 117 584 € 33,3 % 4,8 % -57 379 467 € -174 958 174 €

   

 

Ekonomi 
 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 3 899 861 € 1 291 294 € 33,1 % 7,9 % 1 196 616 € 3 972 495 €
Avgiftsintäkter 71 549 € 30 € 0,0 % -93,7 % 483 € 2 860 €
Understöd och bidrag 893 000 € 2 681 € 0,3 % -86,6 % 20 000 € 870 134 €
Övriga verksamhetsintäkter 3 052 629 € 945 163 € 31,0 % 207,8 % 307 098 € 2 274 085 €
Tillverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 7 917 039 € 2 239 169 € 28,3 % 46,9 % 1 524 197 € 7 119 574 € 
Personalkostnader -8 626 850 € -2 557 412 € 29,6 % -4,7 % -2 683 795 € -8 682 098 €
Köp av tjänster -190 528 992 € -63 507 038 € 33,3 % 5,3 % -60 319 853 € -183 375 287 €
Material, förnöd. och varor -500 304 € -236 566 € 47,3 % 42,7 % -165 796 € -422 839 €
Bidrag -3 509 000 € -1 061 488 € 30,3 % 4,3 % -1 017 875 € -4 341 585 €
Övriga verksamhetskostnader -2 178 234 € -665 089 € 30,5 % -0,4 % -667 849 € -1 937 000 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -205 343 379 € -68 027 593 € 33,1 % 4,9 % -64 855 168 € -198 758 809 €

VERKSAMHETSBIDRAG -197 426 340 € -65 788 425 € 33,3 % 3,9 % -63 330 971 € -191 639 234 €
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3.2.5 Stadsstyrelsen - Stadskansliet   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna mål Utgångsnivå Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsområdets åt-
gärd Indikator Utfallet 

30.4 Status 

1. Budget, 
driftsekonomi 
och investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, månat-
lig uppfölj-
ning. 

Noggrannare månatlig 
uppföljning av driftseko-
nomin. 

Budgeten 
hålls. 

Budgeten 
har hållits. 

Pågående 

 

2. Sjukfrånvaro 31.12.2017 = 
405 kalenderda-
gar, 16,46 da-
gar/anställ-
ningsförhål-
lande. Kostna-
der för sjukvika-
riat 2017 = 
10 228 €. 

31.12.2018 = 
x-10 % ka-
lenderdagar, 
x dagar/an-
ställningsför-
hållande. 
Halvering av 
vikariekost-
nader. 

Noggrannare uppföljning 
av sjukfrånvaro, 
sjukvikarier anställs inte 
för kortvarig sjukfrån-
varo. 

Antalet 
sjukdagar 
och kost-
nader för 
sjukvika-
riat. 

Sjukfrånva-
rostatistik 
finns inte 
att tillgå. Vi-
karier har 
inte an-
ställts. 

Pågående 

 

3. Olycksfall i 
arbetet 

31.12.2017 = 0 
kalenderdagar 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Bedömning av arbetets 
risker/Pro24. 

Antalet 
olycksfall i 
arbetet. 

Inga 
olycksfall i 
arbetet. 

Pågående 

 
4. Personal-
plan 

Ordinarie = 14,6 

Visstidsan-
ställda = 0  

Totalt = 14,6 

Personalpla-
nen hålls, 
antalet viss-
tidsanställda 
minskar. 

Man överväger kritiskt 
om vakanser som blir le-
diga pga. pensionering 
tillsätts och om visstids-
anställda anställs. 

Antalet an-
ställda. 

Inga pens-
ioneringar 
under 
gransk-
ningspe-
rioden. 

Pågående 

 

5. Kundnöjdhet 
och kundorien-
tering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ kun-
drespons 
minskas. 

Regelbundna kundenkä-
ter. 

Invånarnas 
nöjdhet 
med tjäns-
terna > 3,5. 

 
Inte påbörjad 

 

6. Arbetstill-
fredsställelse 

Resultat av en-
käten för 2017. 

Arbetshälsan 
förbättras i 
den årliga ar-
betshälsoen-
käten. 

Informationsspridningen 
förbättras. Utvecklings-
samtal hålls. 

Antalet 
veckomö-
ten/infon. 
Antalet ut-
vecklings-
samtal som 
hållits. 

Veckomö-
ten har ord-
nats regel-
bundet. 

Pågående 

 

 
  
Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområdets 
mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

De möjligheter som 
digitaliseringen er-
bjuder utnyttjas i 
tjänsteproduktionen 
och elektroniska 
tjänster för kommu-
ninvånarna utveck-
las 

Alternativa tjänste-
former och effektive-
ring av verksam-
heten med beak-
tande av ekonomin. 

Utarbetandet av in-
formationsstyrnings-
planen (TOS) forts-
ätter och tas stegvis 
i bruk. Elektronisk 
underskrift tas i 
bruk. Övergång till 
användning av sy-
stemet Totaali för 
upprätthållande av 
kontaktuppgifter  

Ja/nej Utarbetandet av 
TOS fortgår. Ett 
system för 
elektronisk un-
derskrift har 
skaffats. Syste-
met Fonceta 
Totaali för upp-
rätthållande av 
kontaktuppgifter 
har tagits i bruk. 

På-
gående 

 

Tydliga tjänstepro-
cesser och kundori-
entering 

Kundtjänsten för 
samtliga sektorer 
koncentreras till en 
plats. 

Kompetensen hos 
personalen vid sta-
dens kundtjänst 
breddas och över-
gång till ett kundser-
viceteam. Kritisk 

Kundrespons. Lochteå och Ull-
lava kommun-
delskontor har 
blivit servicestäl-
len i bibliotek. 

På-
gående 
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granskning av nät-
verket av kommun-
delskontor. 

Karleby skapar ett 
fungerande nätverk 
inom vård- och land-
skapstjänster och 
har ett nära samar-
bete med intressent-
grupperna vid an-
ordnandet av tjäns-
ter 

Att utveckla och in-
novera nya upp-
handlingsprocesser 
i enlighet med håll-
bar utveckling. 

Upphandlingsverk-
samheten utvecklas 
i samarbete med 
olika aktörer och in-
tressentgrupper.  

Ja/nej 
 

Inte på-
börjad 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

RESURSSMART STAD 

 
 
Ekonomi 
 

 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 486 389 € 161 695 € 33,2 % -7,9 % 175 474 € 528 675 €
Avgiftsintäkter 43 500 € 30 € 0,1 % -93,7 % 483 € 2 860 €
Understöd och bidrag       
Övriga verksamhetsintäkter 3 200 € 460 € 14,4 % -62,8 % 1 237 € 7 063 €
Tillverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 533 089 € 162 185 € 30,4 % -8,5 % 177 194 € 538 599 € 
Personalkostnader -1 173 873 € -297 281 € 25,3 % -23,4 % -387 856 € -1 087 702 €
Köp av tjänster -523 058 € -139 505 € 26,7 % 10,6 % -126 080 € -373 398 €
Material, förnöd. och varor -46 650 € -26 867 € 57,6 % -38,7 % -43 818 € -50 224 €
Bidrag       
Övriga verksamhetskostnader -242 710 € -56 091 € 23,1 % -5,5 % -59 331 € -175 838 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -1 986 291 € -519 744 € 26,2 % -15,8 % -617 085 € -1 687 162 €

VERKSAMHETSBIDRAG -1 453 202 € -357 559 € 24,6 % -18,7 % -439 891 € -1 148 563 €



1. Delårsrapport 2021
 Karleby stad

 15

3.2.6 Stadsstyrelsen - Ekonomi- och dataförvaltningstjänster   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna mål Utgångsnivå Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsområdets åt-
gärd Indikator Utfallet 

30.4 Status 

1. Budget, 
driftsekonomi 
och investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, månat-
lig uppfölj-
ning. 

Tidsenlig och snabb rap-
portering. Man reagerar 
på förändringar. 

Den före-
gående 
månadens 
ekonomi-
rapport blir 
klar senast 
den 15. 

Rapporte-
ringen har 
gjorts enligt 
utsatt tidta-
bell. 

Utfallit 

 

2. Sjukfrånvaro 31.12.2017 = 
228 kalenderda-
gar, 4,9 da-
gar/anställ-
ningsförhål-
lande. 

31.12.2018 = 
x-10 % ka-
lenderdagar, 
x dagar/an-
ställningsför-
hållande. 
Halvering av 
vikariekost-
nader. 

Arbetsmiljön och arbets-
tillfredsställelsen förbätt-
ras med hjälp av gemen-
samma möten och dis-
kussioner. Tidigt ingri-
pande och utvecklings-
samtal. 

Dokumen-
terade ut-
vecklings-
samtal en 
gång per 
år. Antalet 
sjukdagar 

Utveckl-
ingssamtal 
hålls på 
hösten. An-
talet sjuk-
frånvaron 
har minskat 
och särskilt 
långvariga 
frånvaron. 

Utfallit 

 

3. Olycksfall i 
arbetet 

31.12.2017 = 0 
kalenderdagar 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Kartläggning och före-
byggande av risker. 

Antalet 
olycksfall i 
arbetet 

Inga 
olycksfall i 
arbetet. 

Utfallit 

 
4. Personal-
plan 

Ordinarie = 36 

Visstidsan-
ställda = 3  

Totalt = 39 

Personalpla-
nen iakttas, 
antalet viss-
tidsanställda 
minskas. 

Minskning med 2,5 års-
verken år 2021 via pens-
ioneringar och uppsäg-
ningar. 

Antalet an-
ställda och 
utfallet av 
personal-
budgeten. 

Förändring-
arna ge-
nomförs på 
hösten. 1 
årsverke 
har minskat 
till följd av 
minskning 
av visstids-
anställ-
ningar. 

Pågående 

 

5. Kundnöjdhet 
och kundorien-
tering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ kun-
drespons 
minskas. 

Det elektroniska re-
sponssystemet utnyttjas. 

Antalet ne-
gativ re-
spons = 0 

Ingen re-
spons har 
inkommit. 

Utfallit 

 
6. Arbetstill-
fredsställelse 

Resultaten av 
enkäten för 
2018. 

Arbetshälsan 
förbättras i 
den årliga ar-
betshälsoen-
käten. 

Åtgärdsplaner omsätts i 
praktiken och följs upp. 

Arbetshäl-
soenkätens 
resultat. 
Resultaten 
för utveckl-
ingsobjekt 
förbättras. 

Resultaten 
har be-
handlats. 
Åtgärdsdis-
kussioner i 
maj. Positiv 
utveckling 
trots coro-
naproblem. 

Pågående 
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Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområdets 
mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

I tjänster betonas in-
vånar- och kundori-
entering och ser-
vicestrukturen ut-
vecklas på den 
kommunala ekono-
mins villkor 

Ekonomiplaneringen 
effektiveras och 
koncernkalkylerna 
förbättras. 

Processegenskaper 
och egenskaper i 
ERP-system utnytt-
jas bättre. Process-
beskrivningar preci-
seras och risken för 
fel identifieras. 

Uppdatering av ar-
betsbeskrivningar 
som en del av pro-
cessbeskrivning-
arna. 

Arbetsbeskriv-
ningarna har be-
handlats och an-
svaren och ar-
betsfördelningen 
har preciserats. 

Utfallit 

 

De möjligheter som 
digitaliseringen er-
bjuder utnyttjas i 
tjänsteproduktionen 
och elektroniska 
tjänster för kommu-
ninvånarna utveck-
las 

Användningen av 
robotteknik och 
automatisering ökar 
i ekonomiförvalt-
ningstjänsters pro-
cesser. 

Kvaliteten förbättras 
genom att fel och 
överlappande ar-
bete minskar. 

Fortsatt utökning av 
digitaliseringen av 
inköpsfakturor. 

Ökad användning 
av elektroniska ser-
vicekanaler genom 
information och 
kampanjer. Ibrukta-
gande av en funge-
rande portal för mot-
tagning av elektro-
niska fakturor av 
mindre leverantörer. 
Fortgående kart-
läggning av möjlig-
heterna att utnyttja 
automatisering. 

Antalet elektroniska 
inköpsfakturor utö-
kas till 100 % från 
den nuvarande ni-
vån på 95 %. 

Automatiseringspro-
jekt utförs (3 auto-
matiserade funkt-
ioner tas i bruk 
2021). 

Man fortsätter 
med att ta i bruk 
robotteknik. In-
köpsfakturorna 
är nästan helt i 
elektronisk form. 

På-
gående 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

RESURSSMART STAD 

Karlebys ekono-
miska hushållning är 
ansvarsfull 

Informationen om 
ekonomi- och data-
förvaltning är aktuell 
och korrekt. Väsent-
lig och gallrad in-
formation produce-
ras för beslutsfat-
tarna. 

Alternativa kalkyler 
produceras och kon-
sekvensbedömning. 

Ekonomiplanering-
ens långsiktighet ut-
ökas att omfatta 2-5 
år. Rapporterna och 
prognoserna utveck-
las. 

Kassaflödesbaserad 
långsiktsplan tagits i 
bruk. Ja/nej. 

Ekonomiplane-
ring för 2022-
2024 påbörjats. 
Bakgrundskalky-
ler har uppdate-
rats och mål si-
mulerats. 

Utfallit 

 

Karlebys ekono-
miska hushållning är 
ansvarsfull 

Framtidsscenarier 
uträknas med olika 
utgångsvärden 
(kostnads- och in-
komsttillväxt). 

Bedömning av eko-
nomins hållbarhet. 

Utveckling av mo-
deller för planering 
samt ramkalkyler. 
Utveckling och upp-
följning av kalkyle-
ring med nyckeltal. 

Modeller för plane-
ring uppdaterats. 
Ja/nej. 

Genomförd. Utfallit 

 

Karleby balanserar 
sin balansräkning 

Identifiering, hante-
ring och minimering 
av balansrisker. 

Analyseringen av 
koncernbalansräk-
ningen förbättras. 

Tillgångarnas volym 
och beskaffenhet 
samt förändringarna 
i stadens tillgångar 
följs upp i balans-
räkningen. Ned-
skrivning av balans-
värdena för till-
gångsposterna i ba-

Försäljningsmål för 
egendom nås. 

Lokalitetsprogram-
met omsätts i prakti-
ken. 

Man gjorde stora 
nedskrivningar i 
fastigheternas 
balansvärden i 
bokslutet för 
2020. Målmed-
veten försäljning 
av egendom fort-
sätter. En extern 
utredning om re-
parationsskulden 

På-
gående 
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lansräkningen ut-
reds i fråga om pro-
blemfastigheter. 

Balansräkningens 
nyckeltal utvecklas 
gynnsamt. 

Balansvärdena för 
problemfastigheter 
har nedskrivits. 
Ja/nej. 

färdigställdes 
som stöd för för-
valtningen av 
egendom. 

Karleby stad är 
känd för god och 
högklassig kompe-
tens 

Personalens kom-
petens höjs och an-
passning av priorite-
ringarna i föränd-
ringarna i ekonomi-
förvaltningens ar-
bete. 

Ökad kompetens i 
krävande ekono-
misk redovisning. 
Digitaliseringen ut-
nyttjas. En utbild-
ningsplan utarbetas. 

En utbildningspla-
nen utarbetas. 
Ja/nej. 

På grund av co-
ronan har utbild-
ningarna varit 
webinarier. Un-
der dessa om-
ständigheter har 
utarbetandet av 
den övergri-
pande planen 
flyttats fram. 

På-
gående 

 

Stadens ägarstyr-
ning är förutsä-
gande och interaktiv 

Ägarstyrningen är 
målinriktad och sys-
tematisk. Resultat- 
och målavtal uppda-
teras. 

Antalet koncernbo-
lag minskar bl.a. ge-
nom fusioner. 

Controllerverksam-
heten utnyttjas i 
samarbetet mellan 
koncernbolagen och 
moderbolaget. Kon-
cernkalkylerna för-
bättras och bedöm-
ning av koncernbo-
lagens resultateffek-
ter. 

Resultat- och 
målavtal har uppda-
terats beroende på 
tidtabellen för strate-
giberedningen. 
Ja/nej. 

Antalet koncernbo-
lag minskar. 

Användningen av 
månatliga koncern-
rapporter etableras. 
Ja/nej. 

Den nya strategi-
perioden inleds. 
Antalet koncern-
bolag och deras 
mål preciseras 
då anvisningarna 
för ägarstyrning 
uppdateras. Den 
månatliga kon-
cernrapporte-
ringen har ännu 
inte etablerats. 

På-
gående 

 

 
 
Ekonomi 
 

 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 2 944 072 € 986 053 € 33,5 % 9,4 % 901 126 € 2 953 993 €
Avgiftsintäkter 23 149 € 0 € 0,0 %  0 € 0 €
Understöd och bidrag       
Övriga verksamhetsintäkter 0 € 44 565 €  74,7 % 25 511 € 98 952 €
Tillverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 2 967 221 € 1 030 618 € 34,7 % 11,2 % 926 638 € 3 052 945 € 
Personalkostnader -1 838 313 € -653 528 € 35,6 % -0,6 % -657 459 € -2 064 153 €
Köp av tjänster -1 719 057 € -916 468 € 53,3 % 9,4 % -837 811 € -2 321 095 €
Material, förnöd. och varor -368 054 € -104 260 € 28,3 % 3,1 % -101 079 € -215 392 €
Bidrag       
Övriga verksamhetskostnader -553 810 € -209 890 € 37,9 % 13,9 % -184 231 € -463 558 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -4 479 234 € -1 884 146 € 42,1 % 5,8 % -1 780 580 € -5 064 198 €

VERKSAMHETSBIDRAG -1 512 013 € -853 528 € 56,4 % 0,0 % -853 942 € -2 011 254 €
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3.2.7 Stadsstyrelsen - Näringsliv och stadsutveckling   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål Utgångsnivå Stadsstrate-

gins mål 
Ansvarsområdets åt-
gärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

1. Budget, 
driftseko-
nomi och 
investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, månatlig 
uppföljning. 

Aktiv uppföljning av bud-
geten och budgeten 
hålls. 

Ja/nej Budgeten har hål-
lits.  

Utfallit 

 

2. Sjukfrån-
varo 

31.12.2017 = 1 
kalenderdag, 0,2 
dagar/anställ-
ningsförhållande. 
Kostnader för 
sjukvikariat 2017 
= 0 € 

31.12.2018 = 
x-10 % kalen-
derdagar,  
x dagar/an-
ställningsför-
hållande.  
Halvering av 
vikariekostna-
der. 

Förebyggande verksam-
het i mån av möjlighet, 
då barnen är sjuka ut-
nyttjas möjligheten till di-
stansarbete.  

Antalet 
sjukfrån-
varo 

Sjukfrånvaro: 1 
dag 

På-
gående 

 

3. Olycks-
fall i arbetet 

31.12.2017 = 0 
kalenderdagar 

Inga olycksfall 
sker i arbetet. 

Arbetssäkerheten upp-
märksammas. 

Antalet 
olycksfall i 
arbetet 

Olycksfall i arbe-
tet = 0. 

Utfallit 

 
4. Perso-
nalplan 

Ordinarie = 8 

Visstidsanställda 
= 1  

Totalt = 9 

Personalpla-
nen iakttas, 
antalet viss-
tidsanställda 
minskas. 

Personalplanen iakttas. Ja/nej Personalplanen 
har iakttagits. 
Obs! personaltill-
skott i sysselsätt-
ningstjänster 

Inte 
påbör-
jad 

 

5. Kund-
nöjdhet och 
kundorien-
tering 

Invånarnas nöjd-
het med tjäns-
terna 

Negativ kund-
respons mins-
kas. 

Aktiv användning av re-
sponskanalen och kom-
munikation 

Respons 
besvaras 
inom 3-5 
dygn 

Respons har be-
svarats omedel-
bart. 

Utfallit 

 

6. Arbetstill-
fredsstäl-
lelse 

Resultaten av 
enkäten för 2018. 

Arbetshälsan 
förbättras i den 
årliga arbets-
hälsoenkäten. 

Teamets interna proces-
ser utvecklas, möjlighet 
till utbildning för att öka 
kompetensen, arbets-
ergonomin förbättras 

Arbetshäl-
soenkä-
tens resul-
tat.  

Resultat av ar-
betsnöjdhetsen-
käten har be-
handlats inom en-
heten och team-
coaching ordnas 
utifrån den på vå-
ren/sommaren.  

På-
gående 
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Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområdets 
mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

Tydliga tjänste-
processer och 
kundorientering 

Öppet upphand-
lingssamarbete 
mellan staden 
och företagare 

Interaktionen mellan 
näringslivet och 
stadsorganisationen 
främjas i fråga om 
upphandling.  

Man deltar i evene-
manget Meeting Point 
för upphandlingar, an-
vändningen av syste-
met Cloudia för små 
upphandlingar bred-
das inom stadsorgani-
sationen.  

ja/nej 

Inte påbörjad Inte 
påbör-
jad 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Karleby är en ak-
tiv partner för fö-
retagen i områ-
det; målet är att 
stödja företagens 
tillväxt, internat-
ionalism och 
uppkomsten av 
nya arbetsplatser 

Aktiv Invest In-
verksamhet 

Planläggningen av 
Kronobyåsen är klar 

Åtgärder vidtagits 

Ja/nej. 

Planläggning har in-
letts.  

På-
gående 

 

Karleby är en ak-
tiv partner för fö-
retagen i områ-
det; målet är att 
stödja företagens 
tillväxt, internat-
ionalism och 
uppkomsten av 
nya arbetsplatser 

En digital inflytt-
ningstjänst utveck-
las. 

Projektet Talent 
Coastline Em-
ployment genomförs 
samt tjänsten Info 
Finland utnyttjas. 

Ja/nej. TCE-projektet har in-
letts. Utgångsläget 
har kartlagts genom 
att intervjua aktörer 
och projektets mål-
grupp. Byggandet av 
ett nätverk för ar-
betskraftsbaserad in-
vandring har startat. 
Ett webinarium om 
inspiration och meto-
der för internationell 
rekrytering ordnades 
i april. Projektansö-
kan gällande rådgiv-
ningstjänster för in-
vandrare har läm-
nats in till arbets- 
och näringsministe-
riet.  

På-
gående 

 

Karleby är en ak-
tiv partner för fö-
retagen i områ-
det; målet är att 
stödja företagens 
tillväxt, internat-
ionalism och 
uppkomsten av 
nya arbetsplatser 

Stadens närings-
rådgivning är före-
tagsorienterad, föl-
jer fenomen och 
trender. 

Rådgivningsarbete 
och företagsutveckl-
ing 

Antalet kundkontakter 
årligen minst 200 
st./företagsutvecklare 

Kundernas nöjdhet 
med tjänsterna minst 
4/5 

126 st./företagsut-
vecklare (telefon-
samtal och besök) 

Kundnöjdhet 4,5 

På-
gående 

 

Karleby är en ak-
tiv partner för fö-
retagen i områ-
det; målet är att 
stödja företagens 
tillväxt, internat-
ionalism och 
uppkomsten av 
nya arbetsplatser 

Stadens närings-
rådgivning är före-
tagsorienterad, föl-
jer fenomen och 
trender. 

Rådgivning för ny-
startade företagare 

Antalet kunder inom 
nyföretagarverksam-
heten 100 st/år. 

62 kunder På-
gående 
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Karleby är en ak-
tiv partner för fö-
retagen i områ-
det; målet är att 
stödja företagens 
tillväxt, internat-
ionalism och 
uppkomsten av 
nya arbetsplatser 

Stadens närings-
rådgivning är före-
tagsorienterad, föl-
jer fenomen och 
trender. 

Tillväxt- och internat-
ionaliseringsbered-
skapen främjas 

Målet är att 51 % av 
verksamheten inriktas 
på att främja tillväxt- 
och internationalise-
ringsberedskapen. 

60 % Utfallit 

 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främ-
jas 

Idrotts- och evene-
mangspark som 
har en mångsidig 
affärsverksamhet. 

Affärsmöjligheter sä-
kerställs och utveck-
las 

Åtgärderna har vidta-
gits Ja/Nej 

Evenemangspar-
kens broschyr är fär-
dig, vd:n har rekryte-
rats och evenemang 
har reserverats för 
sommaren.  

På-
gående 

 

Karlebys rykte 
som bildnings-
stad höjs 

Samarbetet med 
näringslivet och 
campusområdet är 
tätt. 

Växelverkan mellan 
näringslivet, utbild-
ningsorganisationer 
och staden utvecklas 
och upprätthålls. 

Tillställningar har ord-
nats regelbundet. 
Ja/nej 

Arbetet i ekosyste-
mavtalets lednings-
grupp. 

Medverkande i eve-
nemanget Edujob. 

På-
gående 

 

Karlebys rykte 
som bildnings-
stad höjs 

Företagarfostrans 
roll stärks 

Ett regionalt projekt 
om företagarfostran 
inleds. 

Projektet har startat. 

Ja/nej 

Projektet har inte 
startat men diskuss-
ioner har förts med 
huvudfinansiären om 
finansieringsmöjlig-
heter.  

På-
gående 

 

Karleby är en ak-
tiv partner för fö-
retagen i områ-
det; målet är att 
stödja företagens 
tillväxt, internat-
ionalism och 
uppkomsten av 
nya arbetsplatser 

Utveckla verksam-
het som stödjer 
kompetensen och 
forskningen i reg-
ionen. 

En smidig kommunfi-
nansieringsprocess 

Handläggningstiden 
för projekt är högst 40 
dygn. 

Projektgruppen har 
behandlat 12 projekt. 
7 projekt har fått po-
sitivt finansieringsbe-
slut, och huvudfinan-
siären har fattat 5 
negativa finansie-
ringsbeslut. Hand-
läggningstiden för 
projekt har varit 23 
dagar.  

Utfallit 

 

Karlebys position 
som landskaps-
centrum stärks 

Förankring av sta-
dens nya varu-
märke. 

Tre marknadsfö-
ringskampanjer ge-
nomförs (lansering 
av varumärket, In-
vest In, invånarmark-
nadsföring image-
kampanj) 

Utfaller/utfaller inte Förankringen och 
lanseringen av varu-
märket har löpt enligt 
planen. Den nya 
imagen används ge-
nomgående i kom-
munikationen.  

Marknadsförings-
kampanjer genom-
förs under hösten.  

På-
gående 

 

Karlebys position 
som landskaps-
centrum stärks 

Utvecklingsobjekt 
identifieras för full-
mäktigeperioden 
2021-2025. 

Utvärdering av ut-
vecklingen av stads-
centrum och eventu-
ell omorganisering 
på basis av genom-
förd utredning. 

Ja/nej. Utvärderingsarbetet 
har påbörjats.  

På-
gående 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

Karleby erbjuder 
kommuninvå-
narna möjlig-
heten att ut-
veckla sin egen 

Förutseende kom-
munikation till kom-
muninvånarna 
främjas 

Lansering av elektro-
nisk nyhetsbrev som 
kan beställas. 

Ja/nej Beredningen av 
ärendet pågår fortfa-
rande.  

På-
gående 
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boende- och livs-
miljö 

RESURSSMART STAD 

Vår kommunor-
ganisation är 
flexibel 

Förutseende 
stadsstrategi som 
styr stadens verk-
samhet 

Den nya stadsstrate-
gin utarbetas med 
hjälp av delaktiggö-
rande metoder via 
flera kanaler.  

Stadsstrategin är fär-
dig för beslutsfattande. 

Ja/nej. 

Fullmäktiges självut-
värdering av strate-
gin har genomförts 
och processen för att 
bereda den nya 
stadsstrategin har 
godkänts i stadsfull-
mäktige.  

På-
gående 

 

Vår kommunor-
ganisation är 
flexibel 

Enhetlig modell för 
förvaltning och ge-
nomföra utveckl-
ingsprojekt inom 
hela stadsorgani-
sationen.  

Kartläggning av ut-
vecklingsprojekt och 
projektanvisningar 
tas i bruk.  

Kartläggningen har 
genomförts. 

Strategin har förank-
rats i stadsorganisat-
ionen 

ja/nej 

Principerna för pro-
jektverksamheten 
inom de olika sek-
torerna har kartlagts. 
Beredning av en pro-
jektanvisning pågår.  

På-
gående 

 

Vår kommunor-
ganisation är 
flexibel 

Kommunikations-
planen bidrar till en 
mer öppen växel-
verkan i staden.  

Kommunikationspla-
nerna har utarbetats 
med beaktande av 
tillgängligheten i sta-
dens projekt, andra 
projekt samt i större 
program och hel-
heter.  

ja/nej Kommunikationspla-
nen är färdig och har 
tagits i bruk inom 
stadsorganisationen.  

Utfallit 

 

 
 
Ekonomi 
 

 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 6 000 € 0 € 0,0 % -100,0 % 853 € 6 375 €
Avgiftsintäkter       
Understöd och bidrag 284 000 € 3 514 € 1,2 %  0 € 156 023 €
Övriga verksamhetsintäkter 127 000 € 4 819 € 3,8 % -68,0 % 15 040 € 84 827 €
Tillverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 417 000 € 8 333 € 2,0 % -47,6 % 15 893 € 247 225 € 
Personalkostnader -1 541 005 € -351 421 € 22,8 % -10,3 % -391 820 € -1 083 602 €
Köp av tjänster -2 851 722 € -587 674 € 20,6 % -37,4 % -938 151 € -2 634 038 €
Material, förnöd. och varor -20 600 € -15 754 € 76,5 % 191,2 % -5 410 € -15 241 €
Bidrag -2 290 000 € -782 659 € 34,2 % 22,3 % -639 703 € -2 898 422 €
Övriga verksamhetskostnader -504 720 € -164 557 € 32,6 % 2,7 % -160 218 € -481 849 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -7 208 047 € -1 902 066 € 26,4 % -10,9 % -2 135 302 € -7 113 152 €

VERKSAMHETSBIDRAG -6 791 047 € -1 893 734 € 27,9 % -10,6 % -2 119 409 € -6 865 928 €
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3.2.9 Stadsstyrelsen - Räddningsväsendet

Ekonomi 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter       
Avgiftsintäkter       
Understöd och bidrag       
Övriga verksamhetsintäkter       
Tillverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 0 0   0 0 
Personalkostnader 17 047 € -3 807 € -22,3 % 0,5 % -3 787 € -267 213 €
Köp av tjänster       
Material, förnöd. och varor       
Bidrag       
Övriga verksamhetskostnader       

VERKSAMHETSKOSTNADER 17 047 € -3 807 € -22,3 % 0,5 % -3 787 € -267 213 €

VERKSAMHETSBIDRAG 17 047 € -3 807 € -22,3 % 0,5 % -3 787 € -267 213 €

3.2.8 Stadsstyrelsen - Dispositionsmedel

Ekonomi 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 0 € 0 €   0 € 22 241 €
Avgiftsintäkter       
Understöd och bidrag       
Övriga verksamhetsintäkter 404 429 € 134 810 € 33,3 % 4,0 % 129 572 € 388 716 €
Tillverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 404 429 € 134 810 € 33,3 % 4,0 % 129 572 € 410 957 € 
Personalkostnader -137 964 € -41 192 € 29,9 % -1,2 % -41 686 € -118 546 €
Köp av tjänster -4 190 196 € -1 396 732 € 33,3 % 2,4 % -1 363 822 € -3 631 478 €
Material, förnöd. och varor -15 200 € 0 € 0,0 %  0 € -10 500 €
Bidrag       
Övriga verksamhetskostnader -354 548 € -98 688 € 27,8 % -11,9 % -112 000 € -333 700 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -4 697 908 € -1 536 612 € 32,7 % 1,3 % -1 517 508 € -4 094 225 €

VERKSAMHETSBIDRAG -4 293 479 € -1 401 802 € 32,6 % 1,0 % -1 387 936 € -3 683 268 €
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3.2.10 Stadsstyrelsen - Personaltjänster   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna mål Utgångsnivå Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsområdets åt-
gärd Indikator Utfallet 

30.4 Status 

1. Budget, 
driftsekonomi 
och investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, månat-
lig uppfölj-
ning. 

Månatlig uppföljning, 
upphandlingar och an-
vändning så att planen 
följs. 

Delårsrap-
porter, 
budgetut-
fall 2021. 

Ekonomin 
har följts 
upp och 
budgeten 
har hållits. 

Pågående 

 

2. Sjukfrånvaro 31.12.2017 = 
159 kalender-
dagar,  
9,9 dagar/ 
anställningsför-
hållande.  
Kostnader för 
sjukvikariat 
2017 = 0 € 

Sjukfrånva-
ron minskas 
med 10 %. 

Stadens modeller efter-
följs (Utvecklingssamtal, 
Aktivt stödjande av ar-
betsförmågan, Vägen till 
ansvarsfullt beteende i 
arbetet osv.). Gott sam-
arbete med företagshäl-
sovården. 

Sjukfrån-
varo 2021. 

Sjukfrån-
varo under 
tiden  
1–4/2021 
uppgick till 
0,5 kalen-
derdagar 
per an-
ställd. 

Pågående 

 

3. Olycksfall i 
arbetet 

31.12.2017 = 0 
kalenderdagar 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Riskbedömningar (årlig 
uppdatering), säkerhets-
promenader på arbets-
platsen 

Antalet 
sjukfrånva-
rodagar på 
grund av 
olycksfall i 
arbetet 
2021 

Sjukfrån-
varo på 
grund av 
olycksfall i 
arbetet var 
0 kalender-
dagar un-
der tiden  
1-4/2021. 

Pågående 

 

4. Personal-
plan 

Ordinarie = 16,5 
(+ personalre-
presentanter 
5,5) 

Visstidsan-
ställda = 1  

Ordinarie = 17,5 
(+ personalre-
presentanter 
5,5) 

Personalpla-
nen iakttas, 
antalet viss-
tidsanställda 
minskas. 

Planen omsätts i prakti-
ken. 

Personal-
mängd 
2021. 

Visstidsan-
ställda har 
behövts för 
vikariat och 
som extra 
resurser på 
grund av 
projektet för 
att ta i bruk 
ett löne- 
och per-
sonalför-
valtnings-
program. 

Pågående 

 

6. Arbetstill-
fredsställelse 

Resultat av en-
käten för 2017. 

Arbetshälsan 
förbättras i 
den årliga ar-
betshälsoen-
käten. 

Den egna arbetshälso-
planen iakttas. Regel-
bundna möten, missför-
hållanden tas upp. 

Arbetshäl-
soenkät 
2021. 

Regel-
bundna 
veckoinfon 
och arbets-
platsmöten 
varje må-
nad. 

Pågående 

 

 
 
Uppnåendet av verksamhetsmålen 
 

Ibruktagandet av löne- och personalförvaltningsprogrammet är ett stort projekt som startade i slutet av 2020 och pågår 
fortfarande. Detta har ökat arbetsmängden i hög grad och krävt resurser. Visstidsanställda (lönesekreterare) har också 
behövts som extra hjälp. 
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Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområdets 
mål 

Ansvarsområdets åt-
gärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främ-
jas. 

Samordning av upp-
rättandet av väl-
färdsplan och rap-
port. 

Samordnar upprättan-
det av stadens väl-
färdsplan och dess 
verkställande. 

Välfärdsberättelse 
2020. 

Välfärdsrapporten 
2020 blev färdig 
och planen för 
2021 har utarbe-
tats. 

Utfallit 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

RESURSSMART STAD 

Karleby stad är 
en omtyckt och 
lockande arbets-
givare 

Informationsledning i 
fråga om välbefin-
nande i arbetet: 
svarsprocenten i ar-
betshälsoenkäten 
förbättras ad 70. 

Arbetshälsoenkäten 
genomförs. 

Svarsprocenten i ar-
betshälsoenkäten 
för 2021. 

 
Inte 
påbör-
jad 

 

Karleby stad är 
en omtyckt och 
lockande arbets-
givare 

Ansvarsfullt arbets-
beteende i hela or-
ganisationen i alla si-
tuationer, och osak-
ligt beteende före-
kommer inte. 

Förankring av hand-
lingsmodellen ”Vägen 
till ansvarsfullt bete-
ende i arbetet” fortgår i 
alla enheter med hjälp 
av en videounderstödd 
instruktion. Vid behov 
deltagande i arbets-
verkstäder som hand-
leds av personaltjäns-
ter. 

Upplevelser av 
osakligt bemö-
tande/mobbning 
minskar. Arbetshäl-
soenkät. 

I arbetshälsoenkä-
ten 2020 har fallen 
av osakligt bemö-
tande minskat be-
tydligt till alla delar. 

På-
gående 

 

Karleby stad är 
en omtyckt och 
lockande arbets-
givare 

Introduktionen av 
personalen är hög-
klassig och systema-
tisk både vid inled-
andet av anställ-
ningsförhållanden 
och under dem i för-
ändringssituationer. 

Användningen av en 
introduktionsmodell 
som utnyttjar nya digi-
taliseringsmöjligheter 
(skapats i samarbete 
med Verve Oy i sam-
band med ett projekt 
som upphörde i slutet 
av 2020 och finansi-
erades delvis av Keva) 
utvidgas också till 
andra enheter förutom 
de enheter som delta-
git i pilotförsöken un-
der projektet. 

Personalens enga-
gemang och välbe-
finnande. Arbetshäl-
soenkät.  

Projektet har upp-
hört, etablering av 
projektet har bör-
jat/pågår. 

På-
gående 

 

Karleby stad är 
en omtyckt och 
lockande arbets-
givare 

Kompetenta chefer Grupper som avlägger 
yrkesexamen i arbete 
som teamledare bildas 
samt annan chefsut-
bildning. 

Ordnade utbild-
ningar och antalet 
deltagare. 

Den tredje utbild-
ningen i arbete 
som teamledare 
har avslutats, den 
fjärde startar på 
hösten, anmälan 
pågår. 

På-
gående 

 

Karleby stad är 
känd för god och 
högklassig kom-
petens 

Personalens kompe-
tens och kompetens-
behov identifieras 
genom att tillämpa 
ramen för utveckl-
ingssamtal. 

En behovsbaserad ut-
bildningsplan utarbe-
tas.  

Utbildningsplan. 
 

Inte 
påbör-
jad 
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Karleby stad är 
känd för god och 
högklassig kom-
petens 

Elektroniska arbets-
verktyg för kontinu-
erligt lärande tas i 
bruk inom hela an-
svarsområdet för de 
enheter som deltagit 
i pilotförsöket. 

Aktiv handledning i an-
vändningen av syste-
met och arbetsfördel-
ning mellan de som 
deltagit i pilotförsöket. 

  
På-
gående 

 

 
Ekonomi 
 

 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 43 000 € 19 574 € 45,5 % -1,8 % 19 940 € 60 156 €
Avgiftsintäkter       
Understöd och bidrag 609 000 € -833 € -0,1 % -104,2 % 20 000 € 714 112 €
Övriga verksamhetsintäkter 15 000 € 10 020 € 66,8 % 80,5 % 5 550 € 9 360 €
Tillverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 667 000 € 28 761 € 4,3 % -36,8 % 45 490 € 783 628 € 
Personalkostnader -1 592 333 € -372 643 € 23,4 % -6,8 % -399 698 € -1 266 329 €
Köp av tjänster -1 739 469 € -682 849 € 39,3 % -7,7 % -740 047 € -1 958 375 €
Material, förnöd. och varor -27 000 € -82 573 € 305,8 % 1293,7 % -5 925 € -104 691 €
Bidrag -45 000 € 0 € 0,0 %  0 € -15 400 €
Övriga verksamhetskostnader -175 733 € -51 107 € 29,1 % 10,2 % -46 358 € -143 668 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -3 579 535 € -1 189 171 € 33,2 % -0,2 % -1 192 028 € -3 488 463 €

VERKSAMHETSBIDRAG -2 912 535 € -1 160 411 € 39,8 % 1,2 % -1 146 538 € -2 704 835 €
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3.2.11 Stadsstyrelsen - Sysselsättningstjänster   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål Utgångsnivå Stadsstrate-

gins mål 
Ansvarsområ-
dets åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

1. Budget, 
driftseko-
nomi och 
investe-
ringar 

 
Budgeten hålls, 
månatlig upp-
följning. 

Budgeten hålls. Utfall Sysselsättningstjänster 
har i fråga om utfallet hållit 
den fastställda budgeten.  

Utfallit 

 

2. Sjukfrån-
varo 

31.12.2018 = 
0 kalenderda-
gar, 0 da-
gar/anställ-
ningsförhål-
lande. Kost-
nader för 
sjukvikariat 
2017 = 0 € 

Personalen 
inom syssel-
sättnings-
tjänster 0 
sjukdagar 

Sysselsatta 
179 sjukfrån-
varodagar 

31.12.2018 = x-
10 % kalender-
dagar, x da-
gar/anställ-
ningsförhål-
lande. Halve-
ring av vikarie-
kostnader. 

Sammanjämk-
ning av arbete 
och fritid 

Frånvaro 1 sjukfrånvarodag inom 
hela ansvarsområdet un-
der delåret och 17 dagar 
inom behovsprövad 
sysselsättning. 

Utfallit 

 

3. Olycks-
fall i arbetet 

31.12.2018 = 
0 kalenderda-
gar, persona-
len inom 
sysselsätt-
ningstjänster 

Sysselsatta 
30 kalender-
dagar 

Inga olycksfall 
sker i arbetet. 

Anvisningar 
och bestäm-
melser om sä-
kerhet i arbetet 
följs. 

Olycksfall 
i arbetet 

Inga uppgifter finns att 
tillgå via programmet 
Populus.  

Pågående 

 

4. Perso-
nalplan 

Ordinarie = 
2,5 

Visstidsan-
ställda = 1  

Totalt = 3,5 

Personalplanen 
iakttas, antalet 
visstidsan-
ställda mins-
kas. 

Personalpro-
grammet om-
sätts i prakti-
ken. 

Kvaliteten 
på anställ-
ningsför-
hållan-
dena 

Tre (3) nya arbetstränare 
anställdes till sysselsätt-
ningstjänster i visstidsan-
ställning för att arbeta 
inom kommunförsöket 
med sysselsättning som 
egentränare.  

Pågående 

 

5. Kund-
nöjdhet och 
kundorien-
tering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ kund-
respons mins-
kas. 

Kundrespons 
samlas in konti-
nuerligt. 

Mottagen 
respons. 

Man reagerar snabbt på 
respons som kommer in 
från kunder. Respons har 
inte inkommit.  

Utfallit 

 

6. Arbetstill-
fredsstäl-
lelse 

Resultaten av 
enkäten för 
2018. 

Arbetshälsan 
förbättras i den 
årliga arbets-
hälsoenkäten. 

Man strävar ef-
ter att hålla re-
gelbundna ut-
vecklingssam-
tal samman-
bundna med 
arbetsuppgif-
terna, inte bara 
en gång per år 

Teamets 
arbetshäl-
soresultat 

Ingen rapport finns att 
tillgå eftersom enkäten 
har besvarats av två per-
soner inom sysselsätt-
ningstjänster. Chefen hål-
ler egna team och går ige-
nom de nya arbetsbe-
skrivningarna så att man 
är uppdaterad vad gäller 
arbetshälsan. 

Pågående 
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Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområ-
dets mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

I tjänster betonas in-
vånar- och kundori-
entering och ser-
vicestrukturen ut-
vecklas på den 
kommunala ekono-
mins villkor 

Föregripande 
sysselsättande 
verksamhet. 

Sysselsättning av ar-
betslösa arbetssö-
kande som inte om-
fattas av kommunför-
söket för främjande 
av sysselsättning be-
aktas. 

Kartläggning av 
servicealterna-
tiv i samarbete 
med andra ak-
törer. 

Ja/nej 

I beredningen av kom-
munförsöket har man 
kartlagt befintliga tjänster 
och klienters servicebe-
hov. Arbetet har utförts i 
samarbete med intres-
sentgrupper.  

Utfallit 

 

Karleby skapar ett 
fungerande nätverk 
inom vård- och land-
skapstjänster och 
har ett nära samar-
bete med intressent-
grupperna vid an-
ordnandet av tjäns-
ter 

Samarbetet 
med olika aktö-
rer intensifieras 
för att förbättra 
kundbetjä-
ningen 

Ansvarsområdet del-
tar aktivt i plane-
ringen av innehållet i 
projekt som stödjer 
sysselsättning.  

Projektens in-
nehåll svarar 
mot servicebe-
hovet. 

Man har ordnat ett tiotal 
gemensamma möten 
med projekt som stödjer 
försöket (bl.a. Centria, 
universitetscentret, 
KPEDU). Teamet för 
sysselsättningstjänster 
har deltagits aktivt i pro-
jektgrupper och nätverk. 

På-
gående 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Karleby är en aktiv 
partner för företagen 
i området; målet är 
att stödja företagens 
tillväxt, international-
ism och uppkoms-
ten av nya arbets-
platser 

Kommunförsö-
ket för främ-
jande av syssel-
sättningen star-
tar och utveckl-
ing av syssel-
sättningen så 
att den fungerar 
regionalt. 

Sysselsätter arbets-
sökande och hjälper 
dem individuellt att 
komma vidare i olika 
sysselsättningssitu-
ationer 

Antalet syssel-
satta samt an-
talet syssel-
satta som om-
fattas av 
sysselsätt-
ningsfrämjande 
åtgärder jäm-
fört med ut-
gångsnivån år 
2017. 

Intensifierande av samar-
betet med KOSEK, TE-
byrån och personaluthyr-
ningsföretag har påbör-
jats.  

På-
gående 

 

Karleby är en aktiv 
partner för företagen 
i området; målet är 
att stödja företagens 
tillväxt, international-
ism och uppkoms-
ten av nya arbets-
platser 

Kommunförsö-
ket för främ-
jande av syssel-
sättningen star-
tar och utveckl-
ing av syssel-
sättningen så 
att den fungerar 
regionalt. 

Sysselsättning inom 
kommunorganisat-
ionen på så sätt att 
en fortsatt stig hittas 
inom företagssektorn 

Antalet syssel-
satta jämfört 
med utgångsni-
vån år 2017. 

Stadens roll som arbets-
givare har börjat under-
sökas i allt högre grad på 
så sätta att staden an-
ställer lämpliga arbetssö-
kanden, förbättrar deras 
kompetens, får antingen 
egen arbetskraft eller 
fortbildar dem till före-
tagssektorn. 

På-
gående 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

RESURSSMART STAD 

Vår kommunorgani-
sation är flexibel 

Samarbete med 
alla sektorer 
inom kommu-
nen 

Arbetsuppgifter inom 
varje sektor inom 
stadsorganisationen 
för dem som ska 
sysselsättas och 
som behöver ar-
betspraktik eller ar-
betsprövning. 

Antalet syssel-
satta inom olika 
ansvarsområ-
den. 

Kommunens ansvar för 
sysselsättningen fr.o.m. 
1.3.2021 gör det möjligt 
att undersöka kommu-
nerna i arbetsgivarrollen 
ur olika synvinklar och via 
kommuninfrastrukturen. 
Diskussioner har påbör-
jats.  

På-
gående 
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Ekonomi 
 

 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter       
Avgiftsintäkter       
Understöd och bidrag 239 000 € 3 514 € 1,5 %  0 € 153 052 €
Övriga verksamhetsintäkter       
Tillverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 239 000 € 3 514 € 1,5 %  0 € 153 052 € 
Personalkostnader -915 365 € -130 893 € 14,3 % -44,4 % -235 484 € -568 763 €
Köp av tjänster -62 601 € -14 742 € 23,5 % -53,2 % -31 533 € -100 867 €
Material, förnöd. och varor -1 600 € -4 716 € 294,8 % 883,1 % -480 € -1 031 €
Bidrag -2 290 000 € -782 659 € 34,2 % 22,3 % -639 703 € -2 898 422 €
Övriga verksamhetskostnader -36 700 € -14 691 € 40,0 % 104,0 % -7 201 € -21 701 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -3 306 266 € -947 702 € 28,7 % 3,6 % -914 401 € -3 590 785 €

VERKSAMHETSBIDRAG -3 067 266 € -944 188 € 30,8 % 3,3 % -914 401 € -3 437 733 €
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3.2.12 Miljöhälsovårdsnämnden - Miljö och hälsoskydd   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna mål Utgångsnivå Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsområdets åt-
gärd Indikator Utfallet 

30.4 Status 

1. Budget, 
driftsekonomi 
och investe-
ringar 

Inkomster: 
1 570 173 € 

Utgifter: -2 477 
802 € 

Netto: -907 629 
€ 

Investeringar: 0 
€ 

Budgeten 
hålls, månat-
lig uppfölj-
ning. 

Verksamheten anpassas 
efter budgeten. 

Budgetut-
fall 2021. 

Verksam-
hetsintäk-
ternas utfall 
är 30,3 % 
 
Verksam-
hetskostna-
dernas ut-
fall är 27,8 
% 
 
Verksam-
hetsbidra-
get är 23,6 
%. 

Pågående 

 

2. Sjukfrånvaro 31.12.2017 = 
302 kalenderda-
gar, 10,1 da-
gar/anställ-
ningsförhål-
lande. Kostna-
der för sjukvika-
riat 2017 = 9 
073 € 

  

31.12.2018 = 
x-10 % ka-
lenderdagar, 
x dagar/an-
ställningsför-
hållande. 
Halvering av 
vikariekost-
nader. 

Arbetshälsoplan, stöd för 
personalen, arbetshälso-
främjande verksamhet, 
tidigt ingripande 

Sjukfrånva-
rodagar 
2021.  

Vikarie-
kostnader 

72 dgr Pågående 

 

3. Olycksfall i 
arbetet 

31.12.2017 = 0 
kalenderdagar 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Riskbedömningen upp-
dateras. Åtgärdsplanen 
omsätts i praktiken. 

Olycksfall i 
arbetet 
2021 

0 dgr Pågående 

 
4. Personal-
plan 

Ordinarie = 28 

Visstidsan-
ställda = 2  

Totalt = 30 

Personalpla-
nen iakttas, 
antalet viss-
tidsanställda 
minskas. 

Planen omsätts i prakti-
ken. 

Personal-
mängd 
2021. 

Ordinarie: 
26 

Visstidsan-
ställda: 6 

Pågående 

 

5. Kundnöjdhet 
och kundorien-
tering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ kun-
drespons 
minskas. 

Aktiv uppföljning av 
kundnöjdhet. Alla kunder 
ska bemötas i samband 
med tillsynerna så att 
kunderna upplever att de 
blir sakligt och rättvist 
behandlade. 

Mottagen 
respons. 

På basis av 
kundnöjd-
hetsenkä-
terna är in-
vånarna i 
regel nöjda 
med tjäns-
terna inom 
hälsoöver-
vakning 
och veteri-
närvård. 

Pågående 

 

6. Arbetstill-
fredsställelse 

Resultat av en-
käten för 2020 

Arbetshälsan 
förbättras i 
den årliga ar-
betshälsoen-
käten. 

Arbetshälsofrämjande 
verksamhet och regel-
bundna utvecklingssam-
tal. 

Ordnad ar-
betshälso-
främjande 
verksam-
het och ge-
nomförda 
utveckl-
ingssamtal. 
Arbetstill-
fredsställel-
sen förbätt-
ras. 

 
Inte påbörjad 
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Uppnåendet av verksamhetsmålen 

Ansvarsområdets personalantal har minskat med ett årsverke. Utvecklingen av elektroniska blanketter fortgår. Ett elektro-
niskt responssystem håller på att utvecklas för veterinärvårdens tillsynsuppgifter. Av miljö- och hälsoskyddets inspektioner 
i enlighet med tillsynsplan 2021 har ca 23 % genomförts. Av de inspektioner som planerades för perioden har ca 68 % 
genomförts. Coronaläget har påverkat resultatet. Lämpliga, gemensamma lokaler för partikveterinärer som har centrala 
Karleby och Kronoby som ansvarsområde håller på att undersökas. 

 
Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområdets 
mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

I tjänster betonas in-
vånar- och kundori-
entering och ser-
vicestrukturen ut-
vecklas på den 
kommunala ekono-
mins villkor 

Elektroniska tjänster 
för ärendehantering 
tas i bruk inom 
miljö- och hälso-
skydd. 

Flexibel kommuni-
kation. 

Elektroniska tjänster 
för ärendehantering 
utvecklas i samar-
bete med dataför-
valtningen. Informat-
ion sprids via Fa-
cebook och på web-
ben. Meddelanden 
och förhandsinform-
ation om tillsyn ges 
aktivt till medier och 
tillsynsobjekt.  

Blanketter tas i 
bruk. 

Antalet med-
delanden. In-
formationssprid-
ningen förbätt-
ras.  

Ett elektroniskt re-
sponssystem håller 
på att utvecklas för 
veterinärvårdens till-
synsuppgifter. 

På-
gående 

 

Tydliga tjänstepro-
cesser och kundori-
entering 

Åtgärder och beslut 
som berör kunder 
fattas i överens-
stämmelse med lag-
stiftningen och kvali-
tetssystemet. 

Uppföljning av be-
slutsprocesser och 
nödvändiga åtgär-
der. 

Statistik över un-
dantagsfall. 

Målet är att behand-
lingstiden för anmä-
lan är under 14 da-
gar. Detta mål har 
utfallit till 84 %. 

På-
gående 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

Säkra livsmedel, 
hushålls- och bad-
vatten, livsmiljö 
samt djurens hälsa 
och välfärd tryggas. 

Effektiv tillsyn 

Egenkontroll stöds i 
produktionen och 
distributionen av 
hushållsvatten. 

Verkställandet av 
tillsynsplanen enligt 
de mål som ingår i 
planen.  

Uppföljning av 
verkställandet av 
tillsynsplanen. 

> 95 % av de ak-
törer som fått be-
tyg C eller D får 
betyg A eller B 
vid följande 
granskning.  

Beslut om god-
kännande av 
riskbedöm-
ningen. 

Av inspektionerna i 
enlighet med till-
synsplan har 22,7 % 
genomförts. Co-
ronaläget har påver-
kat resultatet. Inom 
livsmedelstillsynen 
har 68 % av aktö-
rerna åtgärdat kon-
staterade brister vid 
följande inspektion. 
Alla objekt har inte 
inspekterats på nytt. 
Vattenverkets risk-
bedömningar har 
fortgått.  

På-
gående 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

RESURSSMART STAD 

Vår kommunorgani-
sation är flexibel 

Utveckling i en för-
änderlig miljö och 
föränderliga förhål-
landen. Kunderna 
blir hörda. 

Miljö- och hälso-
skyddets behov av 
lokaler dryftas. Ut-
bildningsplanen om-
sätts i praktiken. 
Verksamheten ut-
vecklas utgående 
från respons och 
statistik.  

Respons som in-
kommit. Tjäns-
terna motsvarar 
efterfrågan.  

Lämpliga, gemen-
samma lokaler för 
partikveterinärer 
som har centrala 
Karleby och Kro-
noby som ansvars-
område håller på att 
undersökas.  

På-
gående 
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Ekonomi 
 

 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 1 233 481 € 413 205 € 33,5 % -6,7 % 443 000 € 1 190 960 €
Avgiftsintäkter 294 400 € 51 704 € 17,6 % -25,2 % 69 088 € 198 935 €
Understöd och bidrag       
Övriga verksamhetsintäkter 42 292 € 10 748 € 25,4 % 0,8 % 10 664 € 32 139 €
Tillverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 1 570 173 € 475 657 € 30,3 % -9,0 % 522 753 € 1 422 035 € 
Personalkostnader -1 810 330 € -511 386 € 28,2 % 0,1 % -511 092 € -1 717 904 €
Köp av tjänster -186 520 € -48 099 € 25,8 % -2,6 % -49 376 € -165 945 €
Material, förnöd. och varor -110 750 € -33 292 € 30,1 % -32,0 % -48 953 € -103 601 €
Bidrag -65 900 € -10 110 € 15,3 % 39,0 % -7 275 € -68 167 €
Övriga verksamhetskostnader -304 402 € -87 318 € 28,7 % -8,8 % -95 718 € -304 552 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -2 477 902 € -690 205 € 27,9 % -3,1 % -712 414 € -2 360 169 €

VERKSAMHETSBIDRAG -907 729 € -214 548 € 23,6 % 13,1 % -189 661 € -938 134 €

3.2.13 Bildningsnämnden   

 
 
Ekonomi 
 

 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 2 583 776 € 623 035 € 24,1 % -8,6 % 681 457 € 2 077 593 €
Avgiftsintäkter 3 349 700 € 1 189 807 € 35,5 % 31,5 % 904 532 € 2 961 183 €
Understöd och bidrag 587 300 € 1 553 450 € 264,5 % 83,6 % 845 894 € 1 315 269 €
Övriga verksamhetsintäkter 1 213 140 € 302 752 € 25,0 % 16,4 % 260 005 € 1 026 288 €
Tillverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 7 733 916 € 3 669 044 € 47,4 % 36,3 % 2 691 887 € 7 380 334 € 
Personalkostnader -62 183 599 € -20 738 445 € 33,4 % 6,5 % -19 479 624 € -60 507 007 €
Köp av tjänster -14 441 802 € -4 763 922 € 33,0 % -0,2 % -4 772 148 € -13 400 774 €
Material, förnöd. och varor -2 489 110 € -525 005 € 21,1 % 1,0 % -519 876 € -2 173 591 €
Bidrag -6 594 800 € -2 161 384 € 32,8 % 0,1 % -2 159 188 € -6 476 865 €
Övriga verksamhetskostnader -22 644 306 € -7 426 380 € 32,8 % 3,9 % -7 147 767 € -21 220 303 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -108 353 617 € -35 615 136 € 32,9 % 4,5 % -34 078 603 € -103 778 540 €

VERKSAMHETSBIDRAG -100 619 701 € -31 946 092 € 31,7 % 1,8 % -31 386 716 € -96 398 206 €
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3.2.14 Bildningsnämnden - Bildningscentralen   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål Utgångsnivå Stadsstrate-

gins mål 
Ansvarsområdets 
åtgärd 

Indika-
tor Utfallet 30.4 Status 

1. Budget, 
driftseko-
nomi och 
investe-
ringar 

 
Budgeten hålls, 
månatlig upp-
följning. 

Verksamheten inom 
ansvarsområdet ord-
nas så att driftseko-
nomin håller den av 
stadsfullmäktige fast-
ställda budgeten. 

Budget-
utfallet i 
%. 

Verksamhetsbidragets ut-
fall uppgår till 32,4 pro-
cent, vilket är bra med 
tanke på tidsperioden. 

På-
gående 

 

2. Sjukfrån-
varo 

31.12.2017 = 
231 kalender-
dagar. Kost-
nader för 
sjukvikariat 
2017. 

31.12.2018 = x-
10 % kalender-
dagar, x da-
gar/anställ-
ningsförhål-
lande. Halve-
ring av vikarie-
kostnader. 

Personalens välbe-
finnande följs upp. 
Dimensioneringen av 
arbetet granskas. 

Antalet 
sjukda-
gar 

Sjukfrånvaro 4/2021: 9 st., 
jfr 4/2020: 14 st. 

Inte på-
börjad 

 

3. Olycksfall 
i arbetet 

31.12.2017 = 
0 kalenderda-
gar 

Inga olycksfall 
sker i arbetet. 

Nivån på olycksfall i 
arbetet 2017 ska 
hållas = 0. 

Antalet 
olycks-
fall i ar-
betet 

Inga olycksfall i arbetet. Inte på-
börjad 

 
4. Personal-
plan 

Ordinarie: 11 

Visstidsan-
ställda: 0  

Totalt: 11 

Personalplanen 
iakttas, antalet 
visstidsan-
ställda mins-
kas. 

Verksamheten och 
tjänster anpassas ef-
ter nuvarande perso-
nalstyrka. Arbetsbe-
skrivningar granskas 
och uppgifterna om-
organiseras vid be-
hov. 

Antalet 
ordinarie 
an-
ställda 
och an-
ställda 
för viss 
tid. 

Mängden ordinarie an-
ställda har hållits på tidi-
gare nivå (12 personer). 

Utfallit 

 

5. Kund-
nöjdhet och 
kundorien-
tering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna > 
3,5. 

I invånarenkäten 
hålls samma resul-
tatnivå som i forsk-
ningsprogrammet 
Arttu2 år 2017. 

Resultat 
av kom-
munin-
vå-
narenkä-
ter un-
der stra-
tegiperi-
oden. 

Resultaten av kommunin-
vånarenkäten 2020 har 
behandlats. När det gäller 
bildningsväsendet var 
kommuninvånarnas åsik-
ter om skötseln och till-
gången till tjänster över 
3,5 för alla tjänster. 

Utfallit 

 

6. Arbetstill-
fredsstäl-
lelse 

Resultat av 
enkäten för 
2019 

Arbetshälsan 
förbättras i den 
årliga arbets-
hälsoenkäten. 

En årlig arbetshälso-
plan utarbetas för 
ansvarsområdet. 

Arbets-
hälsoen-
kätens 
resultat. 

Resultaten av bildnings-
centralens arbetshälsoen-
kät har behandlats med 
personalen och bildnings-
centralens arbetshälso-
plan har utarbetats utifrån 
dem. I allmänhet har ar-
betshälsan hållits på tidi-
gare goda nivå. 

På-
gående 

 

 
  
Strategin verkställs 
 

Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsområ-
dets mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

I tjänster beto-
nas invånar- 
och kundorien-
tering och ser-
vicestrukturen 
utvecklas på 

Bildningsväsen-
det tjänster är 
högklassiga och 
lättillgängliga för 
invånarna. 

Bildningsväsendets 
organisation utveck-
las på basis av ar-
betet i bildnings-
tjänsters utveckl-
ingsarbetsgrupp 
samt utvärderingen 

Resultaten 
av utvärde-
ringen av 
bildningsvä-
sendets ut-
vecklingsplan 

Utvecklingsplanen utvärderas hös-
ten 2021. 

På-
gående 
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den kommu-
nala ekono-
mins villkor 

av utvecklingspla-
nen. 

och kund-
nöjdhetsen-
käter. 

Karleby skapar 
ett fungerande 
nätverk inom 
vård- och land-
skapstjänster 
och har ett 
nära samar-
bete med in-
tressentgrup-
perna vid an-
ordnandet av 
tjänster 

Bildningsväsen-
det har ett fun-
gerande nätverk 
med vård- och 
landskapstjäns-
ter i syfte att 
åstadkomma 
smidiga service-
kedjor. Jämlik 
tillgång till tjäns-
ter efter att 
social- och häl-
sovårdsreformen 
genomförts. 

Aktivt deltagande i 
LAPE-samarbets-
gruppen, och tjäns-
terna i kontaktytorna 
utvecklas i tid i vän-
tan på vårdland-
skapsreformen. 

Deltagarantal 
på LAPE-
samarbets-
gruppens 
möten. 

Bildningscentralens företrädare 
har deltagit i LAPE-samarbets-
gruppens samtliga möten. 

Utfallit 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Invånarnas 
hälsa och väl-
färd främjas 

Kommuninvå-
narna erbjuds 
högklassiga och 
tillgängliga bild-
ningstjänster. 

Tjänster utvecklas i 
enlighet med bild-
ningsväsendets ut-
vecklingsplan. Fun-
gerande partner-
skap med kulturin-
rättningar och sam-
manslutningar och 
kommuninvånarna 
uppmuntras till frivil-
lig hobbyverksam-
het. 

Resultat av 
utvärde-
ringen av ut-
vecklingspla-
nen. HYTE-
koefficienten 
förbättras i 
välfärdsbe-
rättelsen. 

Utvecklingsplanen utvärderas hös-
ten 2021. 

Inte 
påbör-
jad 

 

Barnets rättig-
heter och barn-
vänligheten 
främjas 

Bildningsväsen-
det följer princi-
perna för en 
barnvänlig kom-
mun och behål-
ler sin status 
som barnvänlig 
kommun. 

Genomförande av 
handlingsplanen 
Barnvänlig kommun. 

Utvärdering 
av uppnåen-
det av hu-
vudmålen i 
handlingspla-
nen. 

Handlingsplanen Barnvänlig kom-
mun har beretts i ungdomsfullmäk-
tige 6.4 och i barnfullmäktige 8.4. 

På-
gående 

 

Karlebys posit-
ion som land-
skapscentrum 
stärks 

Kontinuerlig kva-
litetsbedömning 
och utveckl-
ingsåtgärder 
som baserar sig 
på den främjar 
likvärdigheten 
och inlärnings-
förutsättning-
arna. Föregång-
are i utveckl-
ingen av lärmiljö-
erna. 

Utbildningens kvali-
tet, likvärdighet och 
resultat främjas med 
hjälp av projektfi-
nansiering. Arbetet 
för att utveckla 
lärmiljöerna grundar 
sig på utveckling av 
pedagogiken och 
djärv förnyelse.  

Centrala re-
sultat av 
småbarnspe-
dagogikens 
och undervis-
ningens kva-
litetsbedöm-
ning. Antalet 
projekt och 
totalfinansie-
ring. 

Skolornas verksamhet utvärdera-
des våren 2021. Trots utmaningar 
på grund av coronapandemin upp-
levde alla åldersklasser som del-
tog i utvärderingen att trygghets-
känslan är bra. På grund av co-
ronaläget togs ett digitalt språng. 
Man är i regel nöjda med skolor-
nas IKT-apparater. Användningen 
av gårdsplanen och omgivningen 
orsakade mest kritik. Bildningsvä-
sendet har 30.4.2021 sammanlagt 
46 utvecklingsprojekt som finan-
sieras med statsunderstöd. Pro-
jektens totala budget uppgår till 
sammanlagt 2 992 493 euro. 
Undervisningstjänster har fått in 
beslut om fem nya statsunderstöd 
1-4/2021. 

På-
gående 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

Karleby erbju-
der kommunin-
vånarna möj-
ligheten att ut-
veckla sin 

Aktiv verksam-
het i grundsko-
lans barnfull-
mäktige (åk 1–6) 
och aktivering av 

Verksamheten med 
grundskolans barn-
fullmäktige (åk 1–6) 
etableras. Handled-

Antalet mö-
ten och ini-
tiativ i barn- 
och ung-

Barnfullmäktige har samlats två 
gånger under våren 2021 och ung-
domsfullmäktige fem gånger. Ung-
domsfullmäktige har lämnat in ett 

På-
gående 
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egen boende- 
och livsmiljö 

verksamheten i 
föräldraråd. 

ning av verksam-
heten i ungdomsfull-
mäktige. 

domsfullmäk-
tige. Antal 
föräldraråds-
möten. 

förslag om att start fadderverk-
samhet med tjänsteinnehavare i 
Karleby. Skolornas föräldraföre-
ningar och föräldraråd har samlats 
varierande. 

RESURSSMART STAD 

Vår kommun-
organisation är 
flexibel 

Bildningscen-
tralens organi-
sationsreform 
fortgår, och ett 
positivt, samar-
betsinriktat och 
handledande le-
darskap utveck-
las. 

Befattningsbeskriv-
ningarna för bild-
ningscentralens per-
sonal ses över och 
samarbetet mellan 
ansvarsområdena 
stärks. Chefsutbild-
ningar och fortbild-
ningar. 

Antalet änd-
rade befatt-
ningsbeskriv-
ningar. Anta-
let chefsut-
bildningar 
och antalet 
deltagare. 

Bildningsväsendets verksamhets-
stadga uppdateras under våren 
och försommaren 2021. I sam-
band med det ändras befattnings-
beskrivningarna för vissa tjänstein-
nehavare och befattningshavare. 
Cheferna har uppmanats att av-
lägga yrkesexamen i arbete som 
teamledare. Inom bildningssektorn 
avlägger ca tio personer examina 
just nu och några personer har bli-
vit färdiga med sin examen i bör-
jan av året. 

På-
gående 

 

Karlebys eko-
nomiska hus-
hållning är an-
svarsfull 

Verksamheten 
och tjänster ord-
nas inom ramen 
för den av full-
mäktige fast-
ställda driftseko-
nomin. 

Tjänster produceras 
på ett ekonomiskt 
sätt och tillväga-
gångssätten förnyas 
för att balansera 
sektorns ekonomi. 
Projektfinansiering 
ansöks aktivt. 

Budgeten 
hålls. Det 
ekonomiska 
utfallet följs 
upp månatli-
gen. Centrala 
nyckeltal i 
bokslutet. 
Mängden 
projektfinan-
siering. 

Inom bildningsväsendet pågår 
30.4 sammanlagt 47 olika utveck-
lingsprojekt som finansieras med 
statsunderstöd. Projektanslaget 
uppgår till sammanlagt 3 107 993 
euro inklusive statsunderstödet 
och den självfinansierade delen 
som krävs för projekt. 

På-
gående 

 

Karleby stad är 
en omtyckt och 
lockande ar-
betsgivare 

Uppföljning av 
resultaten av ar-
betshälsoenkä-
terna och ut-
vecklingsåtgär-
der. 

Bildningscentralen 
samordnar ansvars-
områdenas åtgärder 
för att främja välbe-
finnandet i arbetet 

Resultat av 
arbetshälso-
enkäter, sjuk-
frånvaron 
minskas. 

Arbetshälsoenkäternas resultat 
har erhållits och de har behandlats 
i gemensamma välfärdsverkstä-
der. Bildningscentralens välfärds-
plan har sammanställts på basis 
av verkstadens resultat. 

På-
gående 

 

 
  
Ekonomi 

 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter       
Avgiftsintäkter       
Understöd och bidrag       
Övriga verksamhetsintäkter 300 € 0 € 0,0 %  0 € 0 €
Tillverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 300 € 0 € 0,0 %  0 € 0 € 
Personalkostnader -773 394 € -233 347 € 30,2 % 9,4 % -213 226 € -743 934 €
Köp av tjänster -128 258 € -60 458 € 47,1 % 33,7 % -45 231 € -125 931 €
Material, förnöd. och varor -12 700 € -1 513 € 11,9 % 37,7 % -1 099 € -5 527 €
Bidrag       
Övriga verksamhetskostnader -64 760 € -21 436 € 33,1 % 7,8 % -19 892 € -62 448 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -979 112 € -316 755 € 32,4 % 13,4 % -279 447 € -937 840 €

VERKSAMHETSBIDRAG -978 812 € -316 755 € 32,4 % 13,4 % -279 447 € -937 840 €
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3.2.15 Bildningsnämnden - Tjänster för småbarnspedagogik   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål 

Ut-
gångsnivå 

Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsområ-
dets åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

1. Budget, 
driftseko-
nomi och 
investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, månat-
lig uppfölj-
ning. 

Uppföljning och 
bedömning av 
budgetutfallet på 
enhetsnivå och 
ansvarsområdes-
vis. 

Budgeten 
hålls. 

Verksamhetskostnadernas utfall är 
33,1 %. Verksamhetsbidragets ut-
fall är 32,3 %. 

På-
gående 

 

2. Sjuk-
frånvaro 

31.12.2017 
= 9 851 ka-
lenderda-
gar, 17 da-
gar/anställ-
ningsförhål-
lande. Kost-
nader för 
sjukvikariat 
2017.  

31.12.2018 = 
x-10 % kalen-
derdagar, x 
dagar/anställ-
ningsförhål-
lande. Halve-
ring av vikari-
ekostnader. 

Personalens väl-
befinnande följs 
upp, arbetsför-
hållandena för-
bättras, mentor-
skap, arbets-
handledning, väl-
färdsledning och 
ordinarie vikarier 
anställs. 

Antalet 
sjukfrån-
varo har 
minskat 
med 10 % 
från anta-
let sjuk-
frånvaro 
vid ut-
gångsni-
vån 2017. 

Sjukfrånvarostatistik finns inte att 
tillgå från det nya personalförvalt-
ningssystemet. Det strategienliga 
målet har dock diskuterats med 
cheferna och företagshälsovården 
samt personaltjänster. Sjukfrån-
varoutvecklingen följs upp i enhet-
erna och åtgärder enligt stadens 
modell vidtas alltid vid behov. Pro-
blem med inneluften i några en-
heter och omedelbar frånvaro i en-
lighet med coronaanvisningarna 
vid minsta symtom på infektion har 
inverkat på sjukfrånvaroantalet 
inom småbarnspedagogiken. 

På-
gående 

 

3. Olycks-
fall i arbe-
tet 

31.12.2017 
= 631 ka-
lenderdagar 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Man satsar på 
hjälpmedel som 
förbättrar säker-
heten i arbetet 
och på förebyg-
gande arbete. 

Antalet 
sjukfrån-
varon på 
grund av 
olyckor i 
arbetet 
minskas. 

Sjukfrånvarostatistik på grund av 
olycksfall i arbetet finns inte att 
tillgå från det nya hr-systemet. Man 
har fortfarande satsat på hjälpme-
del som förbättrar säkerheten i ar-
betet. Förebyggande arbete iakttas 
i den dagliga verksamheten.  

På-
gående 

 

4. Perso-
nalplan 

Ordinarie = 
428 

Visstidsan-
ställda = 
150  

Totalt = 578 

Personalpla-
nen iakttas, 
antalet viss-
tidsanställda 
minskas. 

Lagens och för-
ordningens nor-
mer följs, ordina-
rie personal an-
ställs vid behov. 

Bibehål-
lande av 
antalet 
anställda i 
personal-
planen. 

  

  

Personalantalet har ökat från fjol-
årsnivån. Ökning i form av perso-
nal till daghemmet vid Vingegatan 
och andra anställda som ingår i 
personalplanen som godkänts av 
fullmäktige. Den slutliga personal-
ökningen har behandlats och god-
känts av stadens personalplane-
ringsgrupp. Man har också varit 
tvungen att anställa några vikarier i 
början av året då personalen varit 
frånvarande.  

På-
gående 

 

5. Kund-
nöjdhet 
och kund-
oriente-
ring 

Invånarnas 
nöjdhet 
med tjäns-
terna 

Negativ kund-
respons 
minskas. 

Kvaliteten blir 
bättre och rätt di-
mensionering av 
antalet platser 
inom småbarns-
pedagogiken. 

Kundbe-
döm-
ningen 
hålls på 
en god 
nivå. 

I småbarnspedagogikens egna 
kundnöjdhetsenkäter har bedöm-
ningen av de småbarnspedago-
giska tjänsterna hållits på en god 
nivå. 

På-
gående 

 

6. Arbets-
tillfreds-
ställelse 

Resultat av 
enkäten för 
2019 

Arbetshälsan 
förbättras i 
den årliga ar-
betshälsoen-
käten. 

Utveckling på ba-
sis av arbetshäl-
soenkäter. 

Arbetshäl-
soenkä-
ternas re-
sultat för-
bättras. 

I början av året har enheterna för 
småbarnspedagogik behandlat re-
sultaten av arbetshälsoenkäterna 
för 2020 enligt personaltjänsters 
anvisningar. Enhetens utveckl-
ingsåtgärder för arbetshälsoplanen 
har utarbetats på basis av resulta-
ten. Genomförandet av åtgärderna 
har inletts eller kommer att inledas. 

På-
gående 
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Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområ-
dets mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

I tjänster betonas 
invånar- och kund-
orientering och 
servicestrukturen 
utvecklas på den 
kommunala ekono-
mins villkor 

Tydliga ser-
viceprocesser 
och kundorien-
tering 

Man går vidare 
med planeringen 
av servicenätet 
och planen utveck-
las efter behovet. 
Rapportering tas i 
bruk i samband 
med uppdate-
ringen av små-
barnspedagogi-
kens datasystem 
Abilita. 

Servicebedöm-
ningen ligger på 
god nivå och ut-
vecklingen av 
antalet avtal om 
småbarnspeda-
gogik. Uppfölj-
ning av rappor-
ter. 

Kundnöjdheten mättes i enlig-
het med utvärderingsplanen. 
Invånarna är nöjda med tjäns-
terna. Coronapandemin och 
olika rekommendationer och 
anvisningar har påverkat bar-
nens närvaro och frånvaro. 
Vad gäller småbarnspedago-
gikens servicenät har utvär-
deringsarbetet fortgått i sam-
arbete med Stadsmiljö.  

På-
gående 

 

Tydliga tjänstepro-
cesser och kundo-
rientering 

Tjänster och 
deras proces-
ser förbättras 
på basis av re-
sultaten av re-
gelbunden ut-
värdering. 

Kundbedömningar De centrala re-
sultaten av be-
dömningen hålls 
på en god nivå. 

De centrala resultaten har 
hållits på en god nivå. 

På-
gående 

 

Karleby skapar ett 
fungerande nät-
verk inom vård- 
och landskaps-
tjänster och har ett 
nära samarbete 
med intressent-
grupperna vid an-
ordnandet av 
tjänster 

Metoden Föra 
barnen på tal 
tas i bruk. 

Metodutbildningar 
ordnas för perso-
nalen inom små-
barnspedagogiken. 

Antalet anställda 
som gått utbild-
ningen. 

1 utbildning i metoden Föra 
barnen på tal ordnades i bör-
jan av året. I utbildningen del-
tog 8 personer från små-
barnspedagogiken. Utbild-
ningen slutade 5.5. 

På-
gående 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Karlebys rykte som 
bildningsstad höjs 

Ge tillräckligt 
stöd i rätt tid till 
dem som behö-
ver det redan i 
början av sti-
gen för väx-
ande och lä-
rande. 

Tyngdpunkten för 
resursen inom 
specialsmåbarns-
pedagogiken änd-
ras från assistenter 
till barnskötare 
inom specialsmå-
barnspedagogik. 

Antalet barnskö-
tare inom speci-
alsmåbarnspeda-
gogiken, kvalita-
tiv bedömning av 
personalens en-
kät. 

Med finansiering via undervis-
nings- och kulturministeriets 
covid-19-projekt har 6 
barnskötare inom specialdag-
vården anställts till special-
småbarnspedagogiken. Re-
sultaten av användarna av 
tjänsterna inom specialsmå-
barnspedagogiken är på en 
god nivå. 

Utfallit 

 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

Betydelsen av 
fysisk aktivitet i 
barnets dagliga 
verksamhet tas 
i beaktande. 

Nätverket av mot-
ionsansvariga ut-
vecklas till en ex-
pert- och stöd-
grupp för motion 
och rörelse i tidig 
barndom som upp-
muntrar och ger 
idéer till den övriga 
personalen inom 
småbarnspedago-
giken och famil-
jerna.  

Antalet möten 
och utbildningar 
med motionsan-
svariga, antalet 
motionsrelate-
rade evenemang 
som riktas till fa-
miljerna. 

16 möten med motionsansva-
riga och utbildningar i fysisk 
fostran. Sammanlagt ca 420 
deltagare. Motionsrelaterade 
evenemang som riktas till fa-
miljerna har inte orndats på 
grund av coronarelaterade 
skäl. 

På-
gående 

 

Barnets rättigheter 
och barnvänlig-
heten främjas 

Verkställandet 
av handlings-
planen Barn-
vänlig kom-
mun. 

Utvecklingsobjek-
ten i modellen 
Barnvänlig kom-
mun beaktas i en-

Beaktas i verk-
samhetsplanerna 
och planen för 
småbarnspeda-

Planen för småbarnspedago-
gik uppdaterade i enlighet 
med planerna. Enheterna har 
beaktat målen i programmet 
Barnvänlig kommun i sina 

På-
gående 
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heternas verksam-
hetsplaner. Be-
handling av bar-
nets rättigheter an-
tecknas i planen 
för småbarnspeda-
gogik i Karleby. Ut-
bildning i positiv 
pedagogik för hela 
personalen. 

gogik uppdate-
ras. Antalet per-
soner som delta-
git i utbildningen 
positiv pedago-
gik. 

verksamhetsplaner. Cirka 200 
personer har utbildats i positiv 
pedagogik och utbildningarna 
för de andra började i början 
av året. 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

Främjande av 
en trygg till-
växtgemen-
skap i små-
barnspedagogi-
ken. 

Enhetliga principer 
för att förebygga 
och ingripa i mobb-
ning införs. 

Den gemen-
samma verksam-
hetsmodellen 
verkställs och 
iakttas i de olika 
enheterna inom 
småbarnspeda-
gogiken.  

Varje enhet har utarbetat en 
antimobbningsplan tillsam-
mans med personalen, bar-
nen och vårdnadshavarna. 
Planen verkställs i enlighet 
med enhetens verksamhets-
plan. 

På-
gående 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

Karleby erbjuder 
kommuninvånarna 
möjligheten att ut-
veckla sin egen 
boende- och livs-
miljö 

Barnen och 
vårdnadsha-
varna inklude-
ras i plane-
ringsskedet för 
nya byggpro-
jekt. 

Barnkonsekvens-
bedömningar görs 
i samband med 
byggprojekt. 

Antalet genom-
förda barnkonse-
kvensbedöm-
ningar. Antalet 
barnkonsekvens-
bedömningar 
som är under ar-
bete. 

En barnkonsekvensbedöm-
ning är under beredning. 

På-
gående 

 

RESURSSMART STAD 

Karleby stad är 
känd för god och 
högklassig kompe-
tens 

Personalens 
kompetens ut-
nyttjas och ut-
vecklas. 

Småbarnspedago-
gikens interna an-
svarsgrupper ut-
vecklas ytterligare 
och utnyttjas vid 
spridning av kom-
petens.  

Antalet ordnade 
möten med och 
utbildningar för 
ansvarsgrup-
perna. 

Möten för S2-kontaktpersoner 
och S2-kärngruppen, möten 
och utbildningar för motions-
ansvariga och styrgruppen för 
motionsprojektet, möten för 
igitsempparit, sammanlagt 8 
evenemang. 

På-
gående 

 

 
 
Ekonomi 
 

 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 115 500 € 26 371 € 22,8 % -18,0 % 32 144 € 72 476 €
Avgiftsintäkter 2 843 000 € 1 111 451 € 39,1 % 31,1 % 847 981 € 2 588 142 €
Understöd och bidrag 16 900 € 107 616 € 636,8 % 21,3 % 88 723 € 115 957 €
Övriga verksamhetsintäkter 35 500 € 566 € 1,6 % 34,4 % 421 € 8 283 €
Tillverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 3 010 900 € 1 246 005 € 41,4 % 28,6 % 969 269 € 2 784 858 € 
Personalkostnader -21 296 389 € -6 954 942 € 32,7 % 4,2 % -6 672 219 € -19 987 661 €
Köp av tjänster -4 705 326 € -1 662 733 € 35,3 % 3,3 % -1 609 299 € -4 573 758 €
Material, förnöd. och varor -370 475 € -76 230 € 20,6 % 9,2 % -69 789 € -260 543 €
Bidrag -3 125 000 € -1 060 514 € 33,9 % -1,0 % -1 071 392 € -3 187 912 €
Övriga verksamhetskostnader -5 184 200 € -1 718 528 € 33,1 % 6,7 % -1 610 672 € -4 785 295 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -34 681 390 € -11 472 947 € 33,1 % 4,0 % -11 033 370 € -32 795 169 €

VERKSAMHETSBIDRAG -31 670 490 € -10 226 942 € 32,3 % 1,6 % -10 064 101 € -30 010 310 €
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3.2.16 Bildningsnämnden - Grundläggande utbildning   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål Utgångsnivå Stadsstrate-

gins mål 
Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

1. Budget, 
driftsekonomi 
och investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, månat-
lig uppfölj-
ning. 

Budgetutfallet utvär-
deras månatligen 
och åtgärder. Bered-
ning och verkstäl-
lande av åtgärderna i 
ekonomiprogram-
mets mål. Driftseko-
nomins utgifter i för-
hållande till utveckl-
ingen av elevantalet. 

Verksamhets-
bidragets ut-
falls-%. Kost-
nader 
€/elev/år 

Utbildnings-
styrelsens år-
liga statistik-
jämförelse 
mellan kom-
muner. 

Utfallet av den 
grundläggande ut-
bildningens verk-
samhetskostnader 
är 33,9 %. Verk-
samhetsbidragets 
utfall är 31,9 %. 
Ökningen i erso-
nalkostnaderna är 
högre än väntat. 
Ekonomistatisk be-
reds utifrån bok-
slutsuppgifter för 
2020. 

På-
gående 

 

2. Sjukfrån-
varo 

31.12.2017 = 6 
719 kalender-
dagar, x da-
gar/anställ-
ningsförhål-
lande. Kostna-
der för sjuk-
vikariat 2017 = 
x €. 

31.12.2018 = 
x-10 % kalen-
derdagar, x 
dagar/anställ-
ningsförhål-
lande. Halve-
ring av vikari-
ekostnader. 

Förbättrade arbets-
förhållanden. Arbets-
hälsoverkstäder, 
mentorskap, arbets-
handledning, väl-
färdsledning. 

Antalet sjuk-
dagar 

Sjukfrånvarosta-
tistik finns inte att 
tillgå på grund av 
byte av personal-
förvaltningspro-
grammet. 

Inte på-
börjad 

 

3. Olycksfall i 
arbetet 

31.12.2017 = 
93 kalenderda-
gar 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Säkerhetsutbildning 
och -planer. 

Antalet 
olycksfall i ar-
betet 

Antalet olycksfall i 
arbetet finns inte 
att tillgå på grund 
av byte av per-
sonalförvaltnings-
programmet. 

Inte på-
börjad 

 

4. Personal-
plan 

Ordinarie = x 

Visstidsan-
ställda = x  

Totalt = x 

Personalpla-
nen iakttas, 
antalet viss-
tidsanställda 
minskas. 

Personalplanen iakt-
tas/i förhållande till 
ökat elevantal. Nöd-
vändiga tidsbundna 
anställningsförhål-
landen omvandlas till 
ordinarie. Personal-
antalet dimension-
eras i samband med 
förändringar i ser-
vicenätet. 

Antalet ordi-
narie an-
ställda och 
anställda för 
viss tid. Anta-
let grupper. 

Ordinarie lärare 
och rektorer: 427, 
visstidsanställda: 
85, inklusive gym-
nasiets lärare och 
rektorer. Det är inte 
möjligt att ta fram 
egen statistik för 
den grundläg-
gande utbildningen 
på grund av pro-
grambyte. 

På-
gående 

 

5. Kundnöjd-
het och kund-
orientering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ kund-
respons 
minskas. 

Serviceprocesser ut-
vecklas och engage-
mang av elever och 
vårdnadshavare 
samt kommunikat-
ion. Positiv pedago-
gik.  

Resultat av 
enkäter gäl-
lande pro-
cessföränd-
ringarna. 

Processerna har 
inte ändrats i bör-
jan av året. 

På-
gående 

 

6. Arbetstill-
fredsställelse 

Resultat av en-
käten för 2018. 

Arbetshälsan 
förbättras i 
den årliga ar-
betshälsoen-
käten. 

Arbetshälsoenkäter. Arbetshälso-
enkäternas 
genomsnitt-
liga resultat 
överskrids. 

Arbetshälsoresultat 
har erhållits och 
man håller på att 
utarbeta arbetshäl-
soplaner vid sko-
lorna. Resultaten 
av arbetshälsoen-
käterna ligger på 
samma nivå som 
under tidigare år. 

På-
gående 
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Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvars-
områdets 
mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

I tjänster betonas 
invånar- och 
kundorientering 
och servicestruk-
turen utvecklas 
på den kommu-
nala ekonomins 
villkor 

Besluten 
om service-
nät verk-
ställs i en-
lighet med 
besluten. 

Pedagogisk utveckl-
ing av samman-
slagna skolor 
(Storby, Villa, 
Stenängen) fortgår. 
Planeringen av Bis-
kopsbackens och 
Halkokari allaktivi-
tetshus fortgår. 

Antalet och 
storleken på 
skolenheter. 
Genomsnitt-
lig grupp-
storlek. 

Skolnätet har hållits oförändrat och 
det har inte skett väsentliga föränd-
ringar i elevantalet. 

På-
gående 

 

De möjligheter 
som digitali-
seringen erbjuder 
utnyttjas i tjänste-
produktionen och 
elektroniska 
tjänster för kom-
muninvånarna ut-
vecklas 

Förutsätt-
ningarna för 
och möjlig-
heterna till 
digital 
undervis-
ning främ-
jas. 

Anskaffning av tids-
enliga läromedel. 
Undervisningsperso-
nalens digitala fär-
digheter förbättras. 
Uppdatering av IKT-
strategin. 

Mängden 
utbildningar 
i ämnet och 
antalet del-
tagare.  

Uppdateringen av IKT-planen har 
påbörjats och den blir färdig till hös-
ten. IKT-apparater har uppdaterats i 
enlighet med planen som uppdate-
rats tillsammans med dataförvalt-
ningen. Skolornas IKT-kompetens 
har understötts bl.a. med hjälp av di-
gitutorverksamhet. Programmet Qridi 
har pilottestats med hjälp av projekt-
finansiering av ca 40 lärare och ca 
600 elever. 

Utfallit 

 

Karleby skapar 
ett fungerande 
nätverk inom 
vård- och land-
skapstjänster och 
har ett nära sam-
arbete med in-
tressentgrup-
perna vid anord-
nandet av tjäns-
ter 

Metoden 
Föra barnen 
på tal tas i 
bruk i samt-
liga skolor. 

Utbildningar i meto-
den ordnas för 
undervisningsperso-
nalen och elevvår-
dens personal. 

Antalet sko-
lor som an-
vänder me-
toden. Anta-
let personer 
som deltagit 
i utbild-
ningen Föra 
barnen på 
tal, antalet 
diskuss-
ioner som 
förts. 

Metoden Föra barnen på tal har be-
handlats vid rektorsseminariet på vå-
ren. 3 speciallärare/kuratorer/psyko-
loger har genomgått metodutbild-
ningen under det innevarande läså-
ret. Den svenskspråkiga utbildningen 
som hade planerats till början av året 
genomfördes inte. 

På-
gående 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främ-
jas 

Genomfö-
randet av 
planen för 
kulturfost-
ran fram-
skrider 
stegvis. 

Planen för kulturfost-
ran tas i bruk i års-
kurs 1-3 (finska).  

Antalet 
klasser och 
elever som 
deltagit. 

6 klasser och ca 100 elever har del-
tagit i verkstäderna Kulturstigen. På 
grund av coronapandemin har anta-
let deltagare varit mindre än väntat.  

På-
gående 

 

Barnets rättig-
heter och barn-
vänligheten främ-
jas 

Verkställan-
det av den 
nya hand-
lingsplanen 
Barnvänlig 
kommun. 

Verksamheten med 
barnfullmäktige eta-
bleras. Personalen 
utbildas om barnets 
rättigheter. 

Antalet mö-
ten i barn-
fullmäk-
tige.  Ord-
nade utbild-
ningar och 
antalet del-
tagare. 

Barnfullmäktige har samlats via 
Teams 8.4 och 21.4.2021. Vid mö-
tena har behandlats bl.a. Finlands-
modellen för hobbyverksamhet i Kar-
leby och presenterats Karleby nat-
ionalstadspark. Ett fullmäktigesemi-
narium har ordnats om barnets rät-
tigheter med temat Barnvänlig kom-
mun 25.3.2021 med 36 deltagare. 
Handlingsplanen Barnvänlig kom-
mun har beretts i ungdomsfullmäk-
tige 6.4 och i barnfullmäktige 8.4. 

På-
gående 

 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främ-
jas 

Främjande 
av en trygg 

Principerna för att fö-
rebygga och ingripa i 
mobbning förenhetli-

Resultat av 
den riksom-
fattande en-
käten om 

Man har besvarat den nationella en-
käten Hälsa i skolan i mars-april. Re-
sultaten rapporteras på hösten. 
Barns och ungas välbefinnande har 

Utfallit 
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tillväxtge-
menskap i 
skolmiljön. 

gas. Man deltar i nat-
ionell datainsamling 
om hälsa och välbe-
finnande. 

kommunens 
verksamhet 
för att 
främja väl-
befinnande 
och hälsa 
(TEAviisari 
och enkäten 
Hälsa i sko-
lan). 

främjats med bl.a. hobbyverksamhet 
i projektet Finlandsmodellen för hob-
byverksamhet i Karleby som har ord-
nats vid samtliga skolor. I hobbyverk-
samheten har deltagit sammanlagt 
1 560 elever. 

Karlebys rykte 
som bildnings-
stad höjs 

Systematisk 
och målin-
riktad ut-
veckling av 
den grund-
läggande 
utbild-
ningen. 

Aktiv projektansökan 
och nätverksbildning. 

Antalet ut-
vecklings-
projekt och 
totalbudge-
ten. 

Undervisningstjänster har 30.4.2021 
sammanlagt 28 utvecklingsprojekt 
som finansieras med statsunderstöd. 
Projektens totala budget uppgår till 
sammanlagt 2 347 096 euro. Under 
1-4/2021 har beslut om fem nya 
statsunderstöd kommit in. 

Utfallit 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

Karleby erbjuder 
kommuninvå-
narna möjlig-
heten att ut-
veckla sin egen 
boende- och livs-
miljö 

Elever och 
vårdnads-
havare in-
kluderas i 
skolornas 
verksamhet 
och i plane-
ringsskedet 
för nya 
byggprojekt.  

Barnkonsekvensbe-
dömningar görs i 
samband med bygg-
projekt. Inkluderande 
budgetering och 
verksamheten i för-
äldraråd utvecklas. 

Påbörjade 
och slut-
förda barn-
konse-
kvensbe-
dömningar. 
Hur många 
skolor har 
utfört inklu-
derande 
budgete-
ring. 

Inkluderande budgetering utförs vid 
samtliga skolor. Barnkonsekvensbe-
dömningen har inte blivit färdig under 
våren. 

På-
gående 

 

RESURSSMART STAD 

Karleby stad är 
en omtyckt och 
lockande arbets-
givare 

Arbetshäl-
san främjas 
i den grund-
läggande 
utbild-
ningen. 

Enheterna vidtar åt-
gärder enligt god-
kända arbetshälso-
planer. 

Arbetshäl-
soenkätens 
resultat. 

Arbetshälsoresultat har erhållits och 
man håller på att utarbeta arbetshäl-
soplaner vid skolorna. Resultaten av 
arbetshälsoenkäterna ligger på 
samma nivå som under tidigare år. 

På-
gående 

 

Vår kommunor-
ganisation är 
flexibel 

Förändring-
arna i ser-
vicenätet 
stöds ge-
nom funge-
rande ar-
rangemang 
för led-
ningen av 
skolorna. 

För ledningen av 
skolorna som berörs 
av förändringarna i 
servicenätet utarbe-
tas tydliga befatt-
ningsbeskrivningar, 
fastställs ansvarsför-
delningen och säker-
ställs tillräckliga per-
sonalresurser. 

Åtgärder 
vidtagits 

Ledningen av skolan och daghem-
met i Yxpila har förnyats i och med 
att den nya skolan har tagits i bruk. 

På-
gående 

 

Karleby stad är 
känd för god och 
högklassig kom-
petens 

Persona-
lens kompe-
tens identi-
fieras, ut-
nyttjas och 
utvecklas. 

Fortbildningsfor-
merna utvecklas och 
görs mångsidigare. 
Kompetens delas 
inom organisationen. 
Modellen med ut-
vecklingslärare och 
tutorlärare etableras.  

Antalet 
tutorlärare 
och utveckl-
ingslärare 
samt andra 
ansvariga 
lärare. 

Totalt 29 tutorlärare. Varje skola har 
en egen utvecklingslärare. Utveckl-
ingslärarnas och tutorlärarnas möten 
har ordnats under våren. 

Utfallit 
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Ekonomi 
 

 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 774 248 € 237 592 € 30,7 % 33,5 % 178 038 € 677 772 €
Avgiftsintäkter 61 800 € 20 272 € 32,8 % 21,9 % 16 636 € 50 876 €
Understöd och bidrag 343 500 € 1 085 276 € 315,9 % 137,3 % 457 428 € 729 722 €
Övriga verksamhetsintäkter 178 510 € 19 013 € 10,7 % -12,8 % 21 814 € 154 352 €
Tillverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 1 358 058 € 1 362 154 € 100,3 % 102,1 % 673 916 € 1 612 723 €

Personalkostnader -29 126 668 € -10 111 098 € 34,7 % 10,2 % -9 174 979 € -29 039 837 €
Köp av tjänster -6 240 809 € -2 062 118 € 33,0 % 0,5 % -2 052 138 € -5 653 895 €
Material, förnöd. och varor -1 336 000 € -246 051 € 18,4 % 28,1 % -192 076 € -1 264 414 €
Bidrag -210 000 € -82 200 € 39,1 % -1,4 % -83 400 € -206 795 €
Övriga verksamhetskostnader -11 154 210 € -3 777 951 € 33,9 % 2,8 % -3 673 475 € -10 838 576 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -48 067 687 € -16 279 418 € 33,9 % 7,3 % -15 176 069 € -47 003 516 €                  
VERKSAMHETSBIDRAG -46 709 629 € -14 917 264 € 31,9 % 2,9 % -14 502 153 € -45 390 794 €
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3.2.17 Bildningsnämnden - Gymnasiet och fritt bildningsarbete   

 

Allmänna mål 
 

All-
männa 
mål 

Utgångsnivå Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsområdets åt-
gärd 

Indika-
tor Utfallet 30.4 Status 

1. Bud-
get, 
driftse-
konomi 
och in-
veste-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, månat-
lig uppfölj-
ning. 

Verkställande på basis 
av budgeten och må-
natlig uppföljning.  

Verk-
sam-
hetsbi-
dragets 
utfall. 

Regelbunden uppföljning av 
budgetutfall. Verksamhetsbi-
dragets utfall är 29,8 %. 

På-
gående 

 

2. 
Sjuk-
från-
varo 

31.12.2017 = 
607 kalender-
dagar. Kostna-
der för sjuk-
vikariat 2017. 

31.12.2018 = 
x-10 % kalen-
derdagar, x 
dagar/anställ-
ningsförhål-
lande. Halve-
ring av vikari-
ekostnader. 

Personalens välbefin-
nande följs upp. 

Antalet 
sjukda-
gar 

Sjukfrånvarostatistik finns inte 
att tillgå på grund av byte av 
personalförvaltningsprogram. 

Inte 
påbör-
jad 

 

3. 
Olycks-
fall i ar-
betet 

31.12.2017 = 0 
kalenderdagar 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Uppdatering av verk-
samhetsställenas risk-
bedömningar, uppda-
tering av räddnings-
planen. 

Antalet 
olycks-
fall i ar-
betet 

Inga olycksfall i arbetet vid 
Karlebynejdens institut 

På-
gående 

 

4. Per-
sonal-
plan 

Gymnasier: 62 
gymnasielärare 

Institutet: Ordi-
narie = 13,5 
Visstidsan-
ställda = 140  

Totalt = 153,5 

Personalpla-
nen iakttas, 
antalet viss-
tidsanställda 
minskas. 

Personalutbildning vid 
Kokkolan suomenkieli-
nen lukio Institutets 
servicehelhet utveck-
las och personalens 
arbetsbeskrivningar 
formuleras efter beho-
ven.  

Perso-
nalpla-
nen om-
sätts i 
prakti-
ken. 

Personalprogrammet justeras 
inom ramen för resursbehovet. 
Inom Karlebynejdens institut 
har befattningen som it-lärare 
ändrats till befattning som ut-
bildningsplanerare. 

På-
gående 

 

5. 
Kund-
nöjdhet 
och 
kundo-
riente-
ring 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ kun-
drespons 
minskas. 

Responsenkäter ge-
nomförs regelbundet 
för de studerande i 
gymnasierna och verk-
samheten utvecklas 
utifrån responsen. 
Kundresponsen beak-
tas vid utvecklingen av 
institutets tjänster. 

Re-
spons 
av insti-
tutets 
stu-
derande 
och tim-
lärare. 

Enkäter har genomförts enligt 
planen och åtgärder har vidta-
gits på basis av resultaten. In-
stitutet kunde inte samla in 
elektronisk kursrespons våren 
2021 på grund av långvariga 
problem med programleveran-
törens utvärderingssystem.  

På-
gående 

 

6. Ar-
betstill-
freds-
stäl-
lelse 

Resultat av en-
käten för 2018 

Arbetshälsan 
förbättras i 
den årliga ar-
betshälsoen-
käten. 

Arbetshälsoplanen 
uppdateras. 

Arbets-
hälsoen-
kät. 

Gymnasiet har fått resultat av 
enkäten och arbetshälsverk-
staden ordnas inom utsatt tid. 
Institutet har inte fått sina re-
sultat av arbetshälsomät-
ningen. Tidpunkten för en ar-
betshälsoverkstad har över-
enskommits före utsatt tid. 

På-
gående 

 

 
  
Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål Ansvarsområdets mål Ansvarsområdets 

åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

I tjänster betonas 
invånar- och 
kundorientering 

Verksamhetsställena 
för Kokkolan suomalai-
nen lukio slås samman 

Beredningen av 
sammanslagningen 
av verksamhetsstäl-
lena för Kokkolan 

Verksamhetsstäl-
lena för Kokkolan 
suomalainen lu-
kio slås samman 

Verksamhetsstäl-
lena för Kokkolan 
suomalainen lukio 
slås samman under 

På-
gående 
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och servicestruk-
turen utvecklas 
på den kommu-
nala ekonomins 
villkor 

1.8.2021 i enlighet med 
besluten. 

suomalainen lukio 
framskrider stegvis. 
Uppnåendet av ut-
vecklingsplanens 
delmål. 

1.8.2021. Delmå-
len för bered-
ningen uppnås 
enligt planen 
2020. 

läsåret. Karleby 
svenska gymnasium 
fortsätter i tillfälliga 
lokaler vid Häls-
vägen. 

 

De möjligheter 
som digitali-
seringen erbjuder 
utnyttjas i tjänste-
produktionen och 
elektroniska 
tjänster för kom-
muninvånarna ut-
vecklas 

Gymnasierna och insti-
tutet utvecklar den digi-
tala kompetensen hos 
studerande, kommunin-
vånare och stadens 
personal genom att 
skapa nya undervis-
ningsformer för gymna-
siet och medborgarin-
stitutet. 

Mängden digitala 
läromedel och prov 
utökas i gymnasi-
erna. Institutet ut-
vecklar möjlighet-
erna att delta på di-
stans. 

Andelen digitala 
prov av proven i 
gymnasierna. 
Antalet nya kur-
ser som drar 
nytta av distans-
undervisning i in-
stitutets utbud 
och inom den 
grundläggande 
konstundervis-
ningen. 

Gymnasiet tar i bruk 
digitala läromedel i 
och med den för-
längda läroplikten. 
Under vårterminen 
2021 ordnades 18 
% av institutets 
öppna kursutbud åt-
minstone delvis på 
distans på grund av 
coronarelaterade 
skäl. Grundläg-
gande konstunder-
visning har inte ord-
nats som distansun-
dervisning 2021. 

På-
gående 

 

I tjänster betonas 
invånar- och 
kundorientering 
och servicestruk-
turen utvecklas 
på den kommu-
nala ekonomins 
villkor 

Gymnasierna förbättrar 
studerandenas, kom-
muninvånarnas och 
personalens digitala 
kompetens och växel-
verkan. 

Nya funktioner i 
Wilma utnyttjas i 
gymnasiet. 

Mängden nya 
funktioner som 
tagits i bruk i 
Wilma. 

Nya digitala service-
former planeras i 
takt med att digitali-
seringen ökar. 

På-
gående 

 

Tydliga tjänste-
processer och 
kundorientering 

Gymnasiernas och in-
stitutets tjänster förbätt-
ras utifrån studerande- 
och kundrespons. 

Regelbundna stu-
derandeenkäter i 
gymnasierna. Insti-
tutets kundrespons 
samlas in årligen 
om enskilda ämnes-
grupper med fem 
års intervaller.  

Resultaten av 
gymnasiernas 
och institutets 
studerandeenkä-
ter. 

Enkäter har genom-
förts enligt planen 
och åtgärder har 
vidtagits på basis av 
resultaten. Institutet 
kunde inte genom-
föra planerade 
elektroniska kund-
serviceenkäter på 
grund av programle-
verantörens långva-
riga problem. 

På-
gående 

 

Karleby skapar 
ett fungerande 
nätverk inom 
vård- och land-
skapstjänster och 
har ett nära sam-
arbete med in-
tressentgrup-
perna vid anord-
nandet av tjäns-
ter 

Gymnasiernas land-
skapsomfattande sam-
arbete fortgår. Institutet 
deltar aktivt i det lans-
kapsomfattande samar-
betsnätverket för fritt 
bildningsarbete och i 
utbildningssamkommu-
nens projekt för livs-
långt lärande. 

Gymnasierna deltar 
i landskapsnätverk 
på andra stadiet. 
Gemensamma pro-
jekt på landskaps-
nivå genomförs. In-
stitutet deltar i sam-
arbetet och engage-
rar till samarbete 
inom landskapets 
fria bildningsarbete 
och sysselsättnings-
försöket. 

Mängden projekt 
i gymnasierna 
och uppnåendet 
av målen för 
dem. Omfatt-
ningen av samar-
betet inom det 
fria bildningsar-
betet och utbild-
ningar i livslångt 
lärande. 

Gymnasiet deltar i 
samarbetet inom 
andra stadiets ut-
bildning i landskapet 
och söker Utbild-
ningsstyrelsens pro-
jekt. Tre projekt hål-
ler på att avslutas 
och en ansökan är 
anhängig. Institutet 
deltar i ansökan om 
Utbildningsstyrel-
sens utvecklings-
projekt för 7 närbe-
lägna medborgarin-
stitut och är en part-
ner i två olika pro-
jekt. 

Utfallit 

 

Karleby skapar 
ett fungerande 
nätverk inom 
vård- och land-
skapstjänster och 

Smidiga övergångar 
mellan gymnasiet och 
högskolenivån. 

Samarbetet mellan 
gymnasierna och 
regionens läroan-
stalter med högre 
utbildning och de 
studiemöjligheter 

Antalet ordnade 
gymnasiekurser. 
Antalet kurspre-
stationer för 
gymnasieelever. 

Samarbetet mellan 
gymnasierna och 
regionens läroan-
stalter med högre 
utbildning fortsätter 
bl.a. med öppna 

På-
gående 
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har ett nära sam-
arbete med in-
tressentgrup-
perna vid anord-
nandet av tjäns-
ter 

som gymnasieele-
verna erbjuds. 

studier och gemen-
sam kursbricka.  

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Det går smidigt 
och tryggt att ta 
sig fram i Karleby 

Främjande av cykling 
och trafiksäkerhet 
bland gymnasieelever. 

Anskaffning av 
stadscyklar åt gym-
nasieelever som ett 
led i projektet Stu-
dier i rörelse. 

Användningsgra-
den av gymnasi-
eelevernas 
stadscyklar. An-
talet olycksfall 
som inträffat un-
der gymnasieele-
vernas skoltid el-
ler resor till eller 
från skolan. 

Gymnasiecyklar och 
andra motionsred-
skap skaffades med 
finansiering via pro-
jektet Studier i rö-
relse. 

Utfallit 

 

Barnets rättig-
heter och barn-
vänligheten främ-
jas 

Åtgärder som krävs i 
gymnasierna för att er-
hålla erkännandet En 
barnvänlig kommun. 

Gymnasieelevernas 
rättigheter och del-
aktighet främjas 
som en del av ut-
vecklingslärarnas 
uppgift i gymnasi-
erna. 

Antalet ordnade 
delaktighetspro-
jekt. 

Under veckan för 
barnets rättigheter 
beaktades barnets 
rättigheter vid de 
olika verksamhets-
ställena. Skolans 
löften till unga har 
tagits fram i lärarnas 
verkstäder (Elina 
Warsta). Inklude-
rande budgetering 
genomförs. 

På-
gående 

 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främ-
jas 

En trygg inlärningsmiljö 
för gymnasieeleverna 
som främjar välbefin-
nandet. Institutets 
konstfostran främjar 
delaktighet och före-
bygger marginalisering. 

Gymnasiernas stu-
derandevårdsarbete 
och projekt Studier i 
rörelse. Bildkonst-
skolan för barn och 
unga förbättrar till-
gången till konstun-
dervisning. 

Centrala resultat 
i gymnasiets 
skolhälsoenkät. 
Mängden konst-
undervisning åt 
barn inom hela 
stadens område. 

Enkäten Hälsa i 
skolan har genom-
förts under våren. 
Bildkonstskolan för 
barn och unga del-
tar i försöksverk-
samheten Finlands-
modellen för hobby-
verksamhet som 
ordnats på eftermid-
dagen i skolorna. 

Utfallit 

 

Karlebys position 
som landskaps-
centrum stärks 

Högklassig och attrak-
tiv gymnasieutbildning. 

Mångsidigt kursut-
bud, särskild utbild-
ningsuppgift med in-
riktning på naturve-
tenskap och teknik, 
möjlighet att av-
lägga studier vid id-
rottsakademin. 

Elevantalet vid 
gymnasierna, 
elevantalet i 
gymnasiet med 
särskild utbild-
ningsuppgift och 
idrottsakademin. 

Gymnasiet med sär-
skild utbildningsupp-
gift och idrottsaka-
demin har mark-
nadsförts lokalt och 
regionalt. Resultat 
av studerandean-
tagningen fås i juni. 

På-
gående 

 

Karlebys rykte 
som bildnings-
stad höjs 

Samarbete mellan den 
grundläggande utbild-
ningen och gymnasie-
utbildningen för att 
stödja lärstigen. 

Samarbete mellan 
studiehandledare 
och studerandevård 
i övergångsskeden 
och under gymnasi-
estudierna. 

Antalet stu-
derande som av-
brutit gymnasi-
estudierna. 

Främjandet av en 
positiv offentlig profil 
fortsätter. 

På-
gående 

 

Karleby är en ak-
tiv partner för fö-
retagen i områ-
det; målet är att 
stödja företagens 
tillväxt, internat-
ionalism och 
uppkomsten av 
nya arbetsplatser 

Gymnasierna ökar 
samarbetet med läro-
anstalter med högre ut-
bildning och näringsli-
vet. 

Samarbetet mellan 
gymnasierna och 
regionens läroan-
stalter med högre 
utbildning och de 
studiemöjligheter 
som gymnasieele-
verna erbjuds. Ett 

Antalet ordnade 
gymnasiekurser i 
högskolesamar-
betet. Antalet 
kursprestationer i 
samarbetet för 
gymnasieelever. 

Man strävare efter 
att vidareutveckla 
samarbetet - man 
överväger att utse 
egna företagssam-
arbetslärare till gym-
nasierna. Lärarkå-
ren uppmuntras till 

På-
gående 
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gemensamt utveckl-
ingsprojekt mellan 
studier på högskole-
nivå, gymnasier och 
yrkesutbildning på 
andra stadiet som 
främjar företagande. 

aktivt företagssam-
arbete.  

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

Karleby erbjuder 
kommuninvå-
narna möjlig-
heten att ut-
veckla sin egen 
boende- och livs-
miljö 

Gymnasierna erbjuder 
studiemöjligheter för 
kommuninvånare i alla 
åldrar. Institutet gör det 
möjligt för aktiva invå-
nare att bedriva frivillig 
evenemangs- och 
konstverksamhet.  

Gymnasierna och 
institutet överlåter 
lokaler som de be-
sitter med dags- el-
ler timhyra för tids-
begränsad använd-
ning.  

Lokalernas an-
vändningsgrad. 

Gymnasiernas loka-
ler hyrs ut till kvälls-
användare. Institutet 
bereder inför höst-
terminen ett mer 
omfattande samar-
bete med olika aktö-
rer vad gäller institu-
tets lokaler. 

Utfallit 

 

RESURSSMART STAD 

Karlebys ekono-
miska hushåll-
ning är ansvars-
full 

Förnuftig användning 
av resurser i gymnasi-
erna. 

Årliga kalkyler av 
behovet av kurser i 
gymnasierna. 

Fördelningen av 
kurser i förhål-
lande till gymna-
siernas studeran-
deantal, grupp-
storlekar. 

Gymnasiets resur-
ser fastställs utifrån 
studerandeantalet.  

På-
gående 

 

Vår kommunor-
ganisation är 
flexibel 

Gymnasiernas ledar-
skap utvecklas. Delat 
och samarbetsbaserat 
ledarskap. 

Institutet utvecklar ser-
viceutbudet för aktuella 
behov och skapar kom-
petens och välfärd i 
staden på ett kostnads-
effektivt sätt. 

Utbildningar åt gym-
nasiernas rektorer. 
Institutets ordinarie 
personal följer ut-
vecklingen och del-
tar i medborgarinsti-
tutens och den 
grundläggande 
konstundervisning-
ens utbildningar. 

Antalet deltagare 
i utbildningarna. 

Gymnasierektorer-
nas ledarskap ut-
vecklas genom aktiv 
utbildning. Institu-
tets personal har 
deltagit aktivt i kort-
variga webbutbild-
ningar på grund av 
coronaskäl. Mäng-
den utbildningar har 
inte följts upp. 

På-
gående 

 

  
Ekonomi 
 
 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 534 028 € 158 555 € 29,7 % 8,5 % 146 197 € 518 180 €
Avgiftsintäkter 369 100 € 39 402 € 10,7 % 119,8 % 17 929 € 269 551 €
Understöd och bidrag 25 400 € 190 560 € 750,2 % 52,7 % 124 779 € 191 729 €
Övriga verksamhetsintäkter 59 600 € 16 886 € 28,3 % 444,1 % 3 103 € 28 881 €
Tillverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 988 128 € 405 402 € 41,0 % 38,8 % 292 009 € 1 008 340 €

Personalkostnader -6 325 437 € -2 060 939 € 32,6 % 2,7 % -2 006 874 € -6 355 084 €
Köp av tjänster -701 770 € -197 667 € 28,2 % -25,3 % -264 589 € -665 396 €
Material, förnöd. och varor -223 425 € -29 839 € 13,4 % -21,3 % -37 911 € -106 353 €
Bidrag -29 000 € -7 218 € 24,9 % 11,0 % -6 505 € -19 426 €
Övriga verksamhetskostnader -1 680 000 € -486 858 € 29,0 % 10,8 % -439 261 € -1 363 613 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -8 959 632 € -2 782 521 € 31,1 % 1,0 % -2 755 140 € -8 509 873 €                  
VERKSAMHETSBIDRAG -7 971 504 € -2 377 118 € 29,8 % -3,5 % -2 463 131 € -7 501 532 €
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3.2.18 Bildningsnämnden - Kulturtjänster   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna mål Utgångsnivå Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsområdets åt-
gärd Indikator Utfallet 

30.4 Status 

1. Budget, 
driftsekonomi 
och investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, månat-
lig uppfölj-
ning. 

Månatlig uppföljning av 
budgetutfallet som byg-
ger på ekonomiprogram-
met. 

Budgeten 
hålls. 

Inom an-
svarsområ-
det bokförs 
understö-
den i början 
av året, 
men under-
stödverk-
samheten 
utfaller en-
ligt budge-
ten och pla-
nen. Verk-
samhetsbi-
dragets ut-
fall är 31,9 
%. 

Pågående 

 

2. Sjukfrånvaro 31.12.2017 = x 
kalenderdagar, 
x dagar/anställ-
ningsförhål-
lande. Kostna-
der för sjukvika-
riat 2017 = x €. 

31.12.2018 = 
x-10 % ka-
lenderdagar, 
x dagar/an-
ställningsför-
hållande. 
Halvering av 
vikariekost-
nader. 

Personalens välbefin-
nande följs upp. Arbetets 
dimensionering granskas 
och optimeras. 

Antalet 
sjukdagar 

Vad gäller 
sjukfrånva-
ron är läget 
lugnt. 

Pågående 

 

3. Olycksfall i 
arbetet 

31.12.2017 = x 
kalenderdagar 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Sikta på att nivån på 
olycksfall i arbetet 2017 
= 0. Man ser till att man 
arbetar i par och med 
beaktande av ergonomin 
vid evenemangsarrange-
mang som är fysiskt an-
strängande. 

Antalet 
olycksfall i 
arbetet 

Inga 
olycksfall i 
arbetet har 
registrerats 
inom an-
svarsområ-
det. 

Pågående 

 

4. Personal-
plan 

Ordinarie = x 

Visstidsan-
ställda = x  

Totalt = x 

Personalpla-
nen hålls, 
antalet viss-
tidsanställda 
minskar. 

Verksamheten och tjäns-
terna anpassas efter den 
nivå som kan upprätt-
hålls med personalstyr-
kan som minskar från 
2020.  

Använd-
ning av 
personalre-
surser en-
ligt perso-
nalpla-
nerna un-
der verk-
samhetså-
ret. 

Verksam-
heten har 
upprätthål-
lits med 
personalre-
sursen som 
fastställs i 
personal-
planen. 

Pågående 

 

5. Kundnöjdhet 
och kundorien-
tering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ kun-
drespons 
minskas. 

I invånarenkäten nås 
samma resultatnivå som 
i forskningsprogrammet 
Arttu2 år 2017. 

Bedömning 
av service-
nivån i 
kommunin-
vånarenkä-
ten. 

Kommunin-
vånarre-
spons finns 
inte att 
tillgå från 
verksam-
hetsåret. 
En organi-
sationsen-
kät har ge-
nomförts 
och resultat 
har erhållits 

Pågående 

 

6. Arbetstill-
fredsställelse 

Resultat av en-
käten för 2019 

Arbetshälsan 
förbättras i 

En arbetshälsoplan utar-
betas för ansvarsområ-
det på basis av persona-
lens respons. 

Indikato-
rerna för 
arbets-

Ansvars-
området är 
så litet att 
det inte går 

Pågående 
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den årliga ar-
betshälsoen-
käten. 

hälsa ut-
vecklas po-
sitivt. 

att få an-
svarsområ-
desspeci-
fika resultat 
från arbets-
hälsoenkä-
ten. 

  
Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområdets 
mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

I tjänster betonas 
invånar- och kund-
orientering och 
servicestrukturen 
utvecklas på den 
kommunala ekono-
mins villkor 

Genom att stödja 
medborgarverksam-
heten säkerställs 
kostnadseffektiva och 
geografiskt täckande 
möjligheter till kultu-
rell verksamhet.  

Evenemangsnätverk 
och evenemangs-
partnerskap stärks i 
syfte att upprätthålla 
en aktiv evene-
mangsverksamhet. 

Användningsfre-
kvensen av verk-
samhetsformer som 
säkerställer kommu-
ninvånarnas delta-
gande och infly-
tande. 

Coronapandemin 
har försvårat ge-
nomförandet av 
gemensam pla-
nering, men en 
organisationsen-
kät har genom-
förts i början av 
året. 

På-
gående 

 

Karleby skapar ett 
fungerande nät-
verk inom vård- 
och landskaps-
tjänster och har ett 
nära samarbete 
med intressent-
grupperna vid an-
ordnandet av tjäns-
ter 

Nätverken inom an-
svarsområdet för 
kulturtjänster utvidgas 
till tredje och fjärde 
sektorn för att säker-
ställa möjligheterna 
till kulturverksamhet 
inom hela stadens 
område. 

Samarbetet med 
den tredje sektorn 
och andra kulturak-
törer stärks för att 
främja möjligheterna 
till kulturverksamhet 
för barn och unga. 

Utvecklingen av de 
anslag som använts 
för att stödja barns 
och ungas fritidsak-
tiviteter. Antalet 
barn och unga som 
nås genom att akti-
viteterna ökar. 

Man har strävat 
efter att ordna 
kulturtjänster för 
barn och unga 
enligt planen 
trots pandemin. 

På-
gående 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

De effekter konst och 
kultur har på välfär-
den breddas bland 
kommuninvånarna. 

Man stödjer tredje 
och fjärde sektorn i 
kulturell aktivering 
av stadsinvånarna. 

Antalet objekt och 
samarbetsprojekt 
som beviljas under-
stöd utökas. 

53 beslut om un-
derstöd har fat-
tats inom an-
svarsområdet 
före 31.4. 

På-
gående 

 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

Familjernas välbefin-
nande främjas genom 
att utveckla kultur-
verksamheten för 
barn och unga. 

Ansvarsområdet 
deltar i utvecklingen 
och verkställandet 
av planen för kultur-
fostran inom den 
grundläggande ut-
bildningen i staden. 

Verksamheten 
Taitojen polku eta-
bleras och breddas 
under verksamhets-
året. 

Taitojen polku 
har ordnats i 
grundskolorna 
enligt planen. 

På-
gående 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

Karleby erbjuder 
kommuninvånarna 
möjligheten att ut-
veckla sin egen 
boende- och livs-
miljö 

Kommuninvånarna 
ges möjligheter att ut-
veckla och delta i kul-
turverksamhet på ba-
sis av egna behov 
och eget intresse. 

Invånardiskussioner 
och andra aktive-
ringsåtgärder angå-
ende kulturverksam-
heter och kultureve-
nemang. 

Mängden evene-
mang och åtgärder 
som främjar kom-
muninvånarnas del-
aktighet och möjlig-
heter att påverka ut-
ökas. 

Det har inte varit 
möjligt att ordna 
invånardiskuss-
ioner på grund 
av pandemi-
restriktionerna. 

På-
gående 

 

RESURSSMART STAD 

Karlebys ekono-
miska hushållning 
är ansvarsfull 

Verksamhetsåret ge-
nomförs på ett effek-
tivt och ekonomiskt 
sätt. 

Ansvarsområdets 
verksamhet ordnas 
och ekonomin följs 
upp för att säker-

Ansvarsområdets 
budget (netto), kul-
turutgifter (€/invå-
nare) samt utveckl-
ing av verksamhet-

Budgeten har ut-
fallit enligt pla-
nen under årets 
första tertial. 

På-
gående 
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ställa en effektiv an-
vändning av ansla-
gen. 

ens nyckeltal. Ut-
vecklingen av det 
offentliga understö-
det till konst- och 
kulturinrättningar. 

Vår kommunorga-
nisation är flexibel 

Etablering av samar-
betsprocesser inom 
bildningstjänster. 

Bildningsväsendets 
samarbetsprocesser 
utvecklas tillsam-
mans med andra 
ansvarsområden. 

Årlig utvärdering av 
processernas ut-
veckling och arbetet 
i samarbetsteamen. 

Samarbetstea-
men utvärderas 
och en eventuell 
omorganisering 
genomförs i 
samband med 
att fullmäktigepe-
rioden byts. 

På-
gående 

 

  
Ekonomi 
 

 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter       
Avgiftsintäkter 2 500 € 0 € 0,0 %  0 € 0 €
Understöd och bidrag 0 € 0 €  -100,0 % 2 000 € 25 096 €
Övriga verksamhetsintäkter 17 500 € 3 094 € 17,7 % -23,0 % 4 018 € 21 012 €
Tillverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 20 000 € 3 094 € 15,5 % -48,6 % 6 018 € 46 107 € 
Personalkostnader -182 786 € -53 423 € 29,2 % -23,3 % -69 683 € -227 159 €
Köp av tjänster -117 996 € -11 344 € 9,6 % -25,9 % -15 302 € -112 829 €
Material, förnöd. och varor -5 300 € -145 € 2,7 % -51,8 % -302 € -15 459 €
Bidrag -2 912 000 € -1 009 235 € 34,7 % 6,7 % -945 932 € -2 768 845 €
Övriga verksamhetskostnader -214 460 € -17 095 € 8,0 % -0,7 % -17 223 € -56 690 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -3 432 542 € -1 091 243 € 31,8 % 4,1 % -1 048 443 € -3 180 982 €

VERKSAMHETSBIDRAG -3 412 542 € -1 088 149 € 31,9 % 4,4 % -1 042 425 € -3 134 874 €
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3.2.19 Bildningsnämnden - Bibliotekstjänster   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna mål Utgångsnivå Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsområdets åt-
gärd Indikator Utfallet 

30.4 Status 

1. Budget, 
driftsekonomi 
och investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, månat-
lig uppfölj-
ning. 

Verkställande på basis 
av budgetramen och må-
natlig uppföljning. 

Verksam-
hetsbidra-
gets utfalls-
%. 

Verksam-
hetsbidra-
gets utfall 
är 32,3 %. 

Pågående 

 

2. Sjukfrånvaro 31.12.2017 = 
666 kalenderda-
gar, 16 da-
gar/anställ-
ningsförhål-
lande. Kostna-
der för sjukvika-
riat 2017 = 
11 050 € 

31.12.2018 = 
x-10 % ka-
lenderdagar, 
x dagar/an-
ställningsför-
hållande. 
Halvering av 
vikariekost-
nader. 

Personalens välbefin-
nande följs upp och 
samarbete med före-
tagshälsovården. 

Antalet 
sjukdagar 

 
Inte påbörjad 

 

3. Olycksfall i 
arbetet 

31.12.2017 = 0 
kalenderdagar 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Uppdatering av verk-
samhetsställenas riskbe-
dömningar och rädd-
ningsplaner, förebyg-
gande arbete och efter-
vård. 

Antalet 
olycksfall i 
arbetet. 

Inga 
olycksfall i 
arbetet. 

Pågående 

 

4. Personal-
plan 

Ordinarie = 40 

Visstidsan-
ställda = 0,78  

Totalt = 40,78 

Personalpla-
nen iakttas, 
antalet viss-
tidsanställda 
minskas. 

Verksamheten och tjäns-
ter anpassas efter perso-
nalplanen. 

Antalet an-
ställda. 

Personal-
antalet är 
oförändrat. 

Pågående 

 

5. Kundnöjdhet 
och kundorien-
tering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ kun-
drespons 
minskas. 

Kundrespons beaktas 
vid utvecklingen av 
tjänster. 

Resultat av 
invå-
narenkäter 
och kund-
respons.  

Kundre-
spons be-
handlas ak-
tivt vid an-
svarsområ-
dets möten 
och beak-
tas vid ut-
vecklingen 
av tjänster. 

Pågående 

 

6. Arbetstill-
fredsställelse 

Resultaten av 
enkäten för 
2018. 

Arbetshälsan 
förbättras i 
den årliga ar-
betshälsoen-
käten. 

Arbetshälsoplanen om-
sätts i praktiken. 

Arbetshäl-
soenkätens 
resultat. 

En arbets-
hälsoplan 
har utarbe-
tats. 

Utfallit 

 

 
  
Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområdets 
mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

De möjligheter som 
digitaliseringen er-
bjuder utnyttjas i 
tjänsteproduktionen 
och elektroniska 
tjänster för kommu-
ninvånarna utveck-
las 

Ansvarsområdet ut-
nyttjar datateknik 
och automatisering i 
utvecklingen av bib-
liotekstjänster. 

Bibliotekstjänster fö-
rebygger digital ut-
slagning genom att 
ge stadsinvånarna 
tillgång till digitala 
tjänster. 

Användningsfre-
kvens för e-material  

  

Användning av 
e-material: 
22 401 

Nytt material 
som kan använ-
das på distans: 
filmtjänsten 

På-
gående 
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Viddla och tid-
ningstjänster 
PressReader. 

Tydliga tjänstepro-
cesser och kundori-
entering 

Ansvarsområdet ut-
nyttjar datateknik 
och automatisering i 
utvecklingen av bib-
liotekslokalerna. 

Kundens egen akti-
vitet utökas inom 
ansvarsområdet. 

Antalet besök i det 
meröppna biblio-
teket. 

Planeringen av Kel-
viå meröppna biblio-
tek inleds. 

Antalet besök i 
det meröppna 
biblioteket 2 021. 

Ett projektanslag 
på 15 000 € har 
beviljats för att 
förverkliga ett 
meröppet biblio-
tek i Kelviå. 

På-
gående 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

I ett modernt biblio-
tek erbjuds kun-
derna moderna bib-
liotekstjänster som 
förändras efter kun-
dernas behov och 
användarvanor. 

  

Ansvarsområdet 
främjar läsning och 
litteraturintresse 
bland människor i 
alla åldrar och erbju-
der kommuninvå-
narna tillgång till 
material, information 
och kulturellt inne-
håll. 

Utlåningar totalt  

Fysiska biblioteks-
besök  

Funktionella föränd-
ringar i huvudbiblio-
teket. 

Projektplan för den 
nya biblioteksbus-
sen. 

Begränsade bib-
liotekstjänster 
under tiden 1–
17.1 på grund av 
coronapande-
min. Biblioteks-
bussen på paus 
1.1–18.4.  

Totala antalet ut-
låningar: 
208 976 och fy-
siska biblioteks-
besök: 86 437. 
Konsekvenserna 
av coronapande-
min syns både i 
antalet utlåningar 
och i antalet be-
sök.  

Planeringen och 
genomförandet 
av funktionella 
förändringar i hu-
vudbiblioteket 
har fortsatt. 

På-
gående 

 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

Läsning främjas 
bland barn och 
unga. 

Ansvarsområdet 
samarbetar regel-
bundet med dag-
hem och skolor.  

Anskaffning av 
böcker för barn och 
unga.  

Utlåning av böcker 
för barn och unga.  

Författarbesök för 
en årskurs per år. 

Anskaffning av 
böcker för barn 
och unga: 2 816 
och utlåningar: 
94 599.  

Virtuella författar-
besök har ord-
nats med hjälp 
av projektfinan-
siering både för 
de lägre och 
högre årskur-
serna inom den 
grundläggande 
utbildningen. 

På-
gående 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

Karleby erbjuder 
kommuninvånarna 
möjligheten att ut-
veckla sin egen bo-
ende- och livsmiljö 

Man ordnar intres-
santa och 
mångsidiga evene-

Ansvarsområdet 
ordnar evenemang 
för kommuninvånare 
i alla åldrar. 

Antalet evenemang  På grund av co-
ronapandemin 
har man bara 
ordnat virtuella 
författabesök och 

På-
gående 
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mang och tillställ-
ningar med låg trös-
kel. 

bokcirklar. Anta-
let evenemang 
totalt: 28  

RESURSSMART STAD 

Vår kommunorgani-
sation är flexibel 

Ansvarsområdet är 
flexibelt. 

Bildningsväsendets 
samarbetsprocesser 
förbättras tillsam-
mans med andra 
ansvarsområden. 

Årlig utvärdering av 
processernas ut-
veckling. 

Ansvarsområdet 
har deltagit i pro-
cessarbetet. 

På-
gående 

 

Karleby stad är 
känd för god och 
högklassig kompe-
tens 

Personalens delak-
tighet utökas då 
verksamheten ut-
vecklas och kompe-
tensen försäkras ge-
nom utbildningar. 

Personalens kom-
petens stärks ge-
nom utbildningar. 

Antalet utbildnings-
dagar. 

Personalen del-
tar aktivt i biblio-
teksbranschens 
distansutbild-
ningar och web-
inarier. 48 utbild-
ningsdagar totalt. 

På-
gående 

 

 
 
Ekonomi 
 

 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 9 000 € 232 € 2,6 % -39,3 % 382 € 3 563 €
Avgiftsintäkter 18 000 € 4 987 € 27,7 % -10,1 % 5 549 € 16 142 €
Understöd och bidrag 28 500 € 57 643 € 202,3 % 35,9 % 42 416 € 23 772 €
Övriga verksamhetsintäkter 58 980 € 24 650 € 41,8 % 71,4 % 14 383 € 46 373 €
Tillverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 114 480 € 87 512 € 76,4 % 39,5 % 62 729 € 89 851 € 
Personalkostnader -1 673 207 € -522 630 € 31,2 % 1,9 % -513 067 € -1 600 648 €
Köp av tjänster -296 143 € -129 221 € 43,6 % 17,0 % -110 405 € -277 319 €
Material, förnöd. och varor -354 600 € -145 398 € 41,0 % -14,6 % -170 203 € -359 251 €
Bidrag       
Övriga verksamhetskostnader -696 930 € -229 257 € 32,9 % -1,3 % -232 311 € -694 578 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -3 020 880 € -1 026 506 € 34,0 % 0,1 % -1 025 986 € -2 931 797 €

VERKSAMHETSBIDRAG -2 906 400 € -938 995 € 32,3 % -2,5 % -963 256 € -2 841 946 €
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3.2.20 Bildningsnämnden - Museitjänster   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna mål Utgångsnivå Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsområdets åt-
gärd Indikator Utfallet 

30.4 Status 

1. Budget, 
driftsekonomi 
och investe-
ringar 

 
Budgeten hålls, 
månatlig upp-
följning. 

Man håller sig inom 
budgetramen och 
skaffar utomstående 
finansiering genom att 
bilda projekt av inne-
håll för att utveckla 
och utvidga verksam-
hetssätten. 

Verksamhetsbi-
dragets utfalls-
%. 

Verksam-
hetsbidra-
gets utfall är 
29 %. 

På-
gående 

 

2. Sjukfrånvaro 31.12.2017 = x 
kalenderdagar, 
x dagar/anställ-
ningsförhål-
lande. Kostna-
der för sjukvika-
riat 2017 = x €. 

31.12.2018 = 
x-10 % kalen-
derdagar, x da-
gar/anställ-
ningsförhål-
lande. Halve-
ring av vikarie-
kostnader. 

Personalens välbefin-
nande följs upp, inga 
vikariekostnader. 

Antalet sjukda-
gar 

Sjukfrån-
varouppgif-
ter finns tills 
vidare inte 
att tillgå. 

På-
gående 

 

3. Olycksfall i 
arbetet 

31.12.2017 = x 
kalenderdagar 

Inga olycksfall 
sker i arbetet. 

Inga olycksfall i arbe-
tet. 

Antalet olycks-
fall i arbetet 

0 På-
gående 

 
4. Personal-
plan 

Ordinarie = x 

Visstidsan-
ställda = x  

Totalt = x 

Personalplanen 
iakttas, antalet 
visstidsan-
ställda mins-
kas. 

Personalplan iakttas. Personaldi-
mensioner-
ingen anpassas 
efter finansie-
ringen som ba-
serar sig på 
statsandelssy-
stemet. 

Vakanser 
som fattas i 
uppgiften 
som region-
alt ansvars-
museum till-
sätts från 
och med 
1.8.2021. 

På-
gående 

 

5. Kundnöjdhet 
och kundorien-
tering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ kund-
respons mins-
kas. 

Resultatnivån i kom-
muninvånarenkäten 
Arttu 2 bibehålls. 

Resultat av in-
vånarenkäter 
under strategi-
perioden. 

 
Inte på-
börjad 

 
6. Arbetstill-
fredsställelse 

Resultaten av 
enkäten för 
2018. 

Arbetshälsan 
förbättras i den 
årliga arbets-
hälsoenkäten. 

En arbetshälsoplan ut-
arbetas och verkställs. 

Arbetshälsoen-
kätens resultat 
förbättras. 

 
På-
gående 

 
 
  
Strategin verkställs 
 

Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsområdets 
mål 

Ansvarsområdets åt-
gärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

I tjänster beto-
nas invånar- 
och kundorien-
tering och ser-
vicestrukturen 
utvecklas på 
den kommu-
nala ekono-
mins villkor 

Invånar- och kundo-
rientering när det 
gäller att lyfta fram 
teman i K.H. 
Renlunds museums 
kulturarv inom de ra-
mar som ekonomin 
ställer upp. 

Kieppis nya lokaler 
planeras med beak-
tande av besökarna. 

K.H. Renlunds museum 
har ett högklassigt utbud 
av upplevelse-, program- 
och informationstjänster 
samt andra inkluderande 
och mångsidiga service-
produktioner och publikar-
bete. Myndighetsservice i 
kulturarvsexpertis tillhan-
dahålls i regionen. 

Tjänsternas 
användnings-
frekvens, ge-
nomförda 
projekt och 
eventuell re-
spons på 
kunddelaktig-
het. 

K.H. Renlunds museum 
fungerar med beaktande 
av coronarestriktion-
erna; begränsat antal 
personer i offentliga lo-
kaler, 1 186 utställnings-
besökare, evenemangs-
utbudet är begränsat till 
ett minimum. Två pro-
jekt pågår, två finansie-
ringsansökningar har 
lämnats in.  

På-
gående 
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Kieppi har varit stängt 
på grund av en brand. 
Byggarbetet framskri-
der, tidsplanen bör pre-
ciseras. De nya webbsi-
dorna och elektronisk 
material har publicerats. 

De möjligheter 
som digitali-
seringen erbju-
der utnyttjas i 
tjänsteprodukt-
ionen och 
elektroniska 
tjänster för 
kommuninvå-
narna utveck-
las 

K.H. Renlunds mu-
seums digitalise-
ringsberedskap för-
bättras så att den 
motsvarar den be-
redskap för digitali-
sering av samlings-
ansvaret som med 
stöd av museilagen 
krävs av det region-
ala ansvarsmuseet.  

Digitaliseringen av 
Kieppis samlingar 
fortsätter. Fri tillgång 
till samlingsdata. 

Digitaliseringsgraden av 
K.H. Renlunds museums 
samlingar utökas genom 
programanskaffningar och 
man försäkrar tillgången 
till digitalt material i reg-
ionen (museilagen). K.H. 
Renlunds museums ser-
viceutbud vad gäller digi-
tala medier diversifieras.  

Anskaffning 
av program, 
antalet objekt 
som digitali-
serats, an-
vändning av 
tjänster, anta-
let användare 
av det inter-
aktiva utbu-
det och besö-
kare i sociala 
medier. 

Anskaffningen av K.H. 
Renlunds samlingsför-
valtningsprogram pågår. 
Samlingar öppnats i 
Finna, khrm.finna.fi. 
59 595 personer nåtts i 
Finland, 8 548 följare, 
41 inlägg, 3 110 reakt-
ioner i sociala medier. 

Kieppis samlingsuppgif-
ter (5 000 fjärilar) har 
överförts till databasen 
KOTKA. Arkivering och 
digitalisering av verk-
samheten pågår. 

På-
gående 

 

Karleby skapar 
ett fungerande 
nätverk inom 
vård- och land-
skapstjänster 
och har ett 
nära samar-
bete med in-
tressentgrup-
perna vid an-
ordnandet av 
tjänster 

Som museum med 
regionalt ansvar tar 
K.H. Renlunds mu-
seum en aktiv roll 
inom sektorerna för 
kulturarvet, det reg-
ionala museiarbetet 
och konstmuseiarbe-
tet.  

K.H. Renlunds museum 
serviceutbud utökas inom 
området och konstens 
välfärdseffekter stärks ge-
nom välfärdssamarbetet.  

Mängden an-
vändare av 
museitjänster 
och eventuell 
respons på 
samarbetet 
och tjäns-
terna från 
partnerna.  

1 186 utställningsbesö-
kare med beaktande av 
pandemirestriktioner, 52 
positiva kundrespons 
har registrerats. Region-
konstutställningen turne-
rar i regionens kommu-
ner. 

På-
gående 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Invånarnas 
hälsa och väl-
färd främjas 

Invånarnas upplevel-
ser av betydelsefull-
het stärks med K.H. 
Renlunds museums 
utbud som syftar till 
att stödja välbefin-
nandet. 

K.H. Renlunds museum 
erbjuder sina tjänster på 
ett inkluderande sätt nära 
invånarna. Fritt inträde till 
museets programtjänster. 

Kunddelaktig-
het, mängden 
deltagare och 
programbe-
sökare. 

Kunddelaktighet: 689, 
kontakter: 1 316, utställ-
ningsbesökare: 1 186, 
begränsat antal besö-
kare vid evenemang och 
i offentliga lokaler. 
HYTE-konceptet Taide 
boxissa används i reg-
ionalt konstmuseiarbete. 

På-
gående 

 

Barnets rättig-
heter och barn-
vänligheten 
främjas 

Barn och unga deltar 
kollektivt i utform-
ningen av sin framtid 
och granskar den 
mot kulturarvet som 
bakgrund. 

K.H. Renlunds museum 
strävar efter att stärka och 
göra sitt publikarbete och 
sina museipedagogiska 
tjänster mer mångsidiga 
samt erbjuda museet som 
en potentiell lärmiljö. 

Antalet delta-
gare och sät-
tet att an-
vända tjäns-
terna. 

Uppgiften som amanu-
ens inom publikarbete 
tillsätts från och med 
1.8.2021. Skolgrupper 
har tagits emot i de of-
fentliga lokalerna. 

På-
gående 

 

Karlebys posit-
ion som land-
skapscentrum 
stärks 

K.H. Renlunds mu-
seum sköter sina 
uppgiftsområden 
som stadsmuseum 
och museum med 
regionalt ansvar. 
Ändringen av musei-
lagen överförde sta-
tens myndighetsupp-
gifter till K.H. 
Renlunds museum 
som ska kunna vara 

K.H. Renlunds museum 
producerar mångdimens-
ionell och högklassig ser-
vice inom fältet för kultur-
arv och konst samt sköter 
expert- och myndighets-
uppgifter såväl i Karleby 
stad som i regionen.  

Använd-
ningen av 
tjänster och 
eventuell re-
spons på ser-
vicens kvali-
tet och funkt-
ion från part-
nerna. Myn-
dighetsverk-
samhetens 

Myndighetsutlåtanden 
för regionernas och 
skogsbrukets, kommu-
nernas och andra aktö-
rers behov: 104 st. Det 
regionala konstansvaret 
ordnar samarbetsevene-
mang inom de ramar 
som pandemin tillåter. 

På-
gående 
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ett fullvärdigt stads-
museum för att 
kunna sörja för det 
regionala ansvars-
museet. Nya tjänster 
är arkeologi, restau-
rering och regional 
visuell kultur. För att 
säkerställa museets 
verksamhetsförmåga 
krävs det att statsan-
delsfinansieringen 
riktas i sin helhet till 
K.H. Renlunds mu-
seum.  

kvantitativa 
utfall. 

Karlebys posit-
ion som land-
skapscentrum 
stärks 

Stadens regionala, 
nationella och inter-
nationella dragnings-
kraft stärks genom 
innehåll för konst 
och kulturarv som 
upprätthålls av K.H. 
Renlunds museum. 

K.H. Renlunds museum 
fortsätter med välfärds-
samarbetet genom konst, 
stärker outsiderkonstens 
dragningskraft och främjar 
nationalstadsparkens mål 
samt utnyttjar kulturarvet 
som attraktionsfaktor för 
staden och området.  

Antalet an-
vändare av 
tjänster samt 
framgångs-
rika partner-
skap och pro-
jekt. 

Outsider-konstens syn-
lighet främjas, planering 
av innehållet i Zimmer-
samlingsboken. Pro-
jektet Youthful Heritage 
som ingår i uppgiften 
som regionalt ansvars-
museum genomfördes i 
huvudsak virtuellt. 

På-
gående 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

Karleby erbju-
der kommunin-
vånarna möjlig-
heten att ut-
veckla sin egen 
boende- och 
livsmiljö 

Man strävar efter att 
aktivera kommunin-
vånarna i diskuss-
ionen om en kultu-
rellt hållbar stadsbild 
och stadens utveckl-
ing. 

K.H. Renlunds museum 
upprätthåller diskussionen 
om kulturellt hållbar stads-
utveckling i samarbete 
med andra aktörer bl.a. 
inom verksamhetsramen 
för nationalstadsparken 
och på det regionala an-
svarsmuseets uppgiftsfält.  

Mängden 
samarbets-
projekt och 
kommunin-
vånardelak-
tighet vid 
evenemang 
samt och an-
talet kontak-
ter. 

Kommuninvånardelak-
tighet: 1 805. Samar-
bete mellan landskapets 
aktörer inom fältet för 
regional museiverksam-
het och konst. Samar-
betet fortsätter inom ra-
men för nationalstads-
parken, projektansökan 
har lämnats in till miljö-
ministeriet. 

På-
gående 

 

Karleby erbju-
der kommunin-
vånarna möjlig-
heten att ut-
veckla sin egen 
boende- och 
livsmiljö 

Man stödjer kommu-
ninvånarnas delak-
tighet och sampro-
duktionen på ett om-
fattande sätt i K.H. 
Renlunds museums 
serviceproduktion. 

K.H. Renlunds museum 
fortsätter sitt aktiva sam-
arbete med ETT-aktörer, 
undersöker nya metoder 
för delaktighet och utnytt-
jar interaktiva kanaler ak-
tivt. Kieppi samarbetar 
med Kiepin ystävät ry 
samt andra aktörer inom 
sektorn. 

Mängden del-
tagare, invå-
naraktivitet 
och kontakter 
samt omfatt-
ningen av 
samarbets-
projekt. 

ETT-verksamheten har 
varit obefintlig på grund 
av pandemin och ord-
nas via fjärranslutningar.  

På-
gående 

 

RESURSSMART STAD 

Karlebys eko-
nomiska hus-
hållning är an-
svarsfull 

K.H. Renlunds mu-
seum följer budge-
ten ansvarsfullt och 
söker extern finan-
siering aktivt.  

K.H. Renlunds museum 
utövar aktiv projektbild-
ning och strävar efter att 
utnyttja möjligheterna till 
extern finansiering. 

Antalet an-
sökningar 
som lämnats 
in och det 
samman-
lagda belop-
pet samt er-
hållen finan-
siering och 
projektunder-
stöd. 

Två projektansökningar 
har lämnats in, total-
summa 120 000 euro. 

Beredning av Kieppis 
anskaffningar. Gåvoav-
tal förhandlats om foto-
grafimaterial. 

På-
gående 

 

Karleby balan-
serar sin ba-
lansräkning 

K.H. Renlunds mu-
seum strävar efter 
att minska på fastig-
hetsmassan som det 
ansvarar för och 

K.H. Renlunds museum 
strävar efter att lösgöra 
sig från fastigheter som 
belastar ekonomin och 

Framsteg i 
överlåtelsen 
av fastigheter 
som inte är 

Utredning av alternativa 
förvaringslokaler för 
samlingarna framskrider 
i arbetsgruppen. 

På-
gående 
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sätta fokus på det 
centrala i museiverk-
samheten. 

som inte stödjer verksam-
heten. Man granskar 
framtiden för hembygds-
arkivet.  

ändamålsen-
liga. 

Vår kommunor-
ganisation är 
flexibel 

I K.H. Renlunds mu-
seum inriktas perso-
nalens kompetens 
på uppgifter som 
överensstämmer 
med organisationens 
resultat. 

Väsentlig kompetens in-
riktas vid K.H. Renlunds 
museum på uppgifter som 
hänförs sig till det region-
ala ansvarsmuseets och 
museets kärntjänster. 

Befattnings-
beskrivning-
arnas ända-
målsenlighet 
med tanke på 
kärntjäns-
terna och det 
regionala an-
svarsmuseets 
uppgifter. 

Befattningarna som 
amanuens för publikar-
bete och amanuens för 
informationstjänster till-
sätts från och med 
1.8.2021. 

På-
gående 

 

Vår kommunor-
ganisation är 
flexibel 

Kollektiv expertis 
skapar delat ledar-
skap i K.H. Renlunds 
museum. 

Expertis skapar befogen-
het istället för en hierar-
kisk ställning i K.H. 
Renlunds museum. 

Museitjäns-
ters funkt-
ionsförmåga 
och expertis 
samt eventu-
ell respons 
på dem. 

Självstyrda expertteam 
skapar kollektivt ledar-
skap. 

På-
gående 

 

Karleby stad är 
känd för god 
och högklassig 
kompetens 

Personalens kompe-
tensbehov identifie-
ras och kompetens-
utvecklingen stöds 
planenligt i K.H. 
Renlunds museum. 

I K.H. Renlunds museum 
får personalen de riktade 
utbildningar och fortbild-
ningar som den behöver.  

Utbildningens 
lämplighet i 
förhållande till 
behoven och 
antalet delta-
gare samt ge-
nomförda ut-
bildningar el-
ler studier. 

Personalens kompetens 
stärks med utbildningar 
som motsvarar kompe-
tensbehovet. 3 personer 
håller på med akade-
miska påbyggnadsexa-
mina. 

På-
gående 

 

Vår kommunor-
ganisation är 
flexibel 

Man strävar efter att 
sudda ut museiorga-
nisationens gräns-
snitt vid K.H. 
Renlunds museum 
för att dra nytta av 
partnerskap och ut-
omstående kompe-
tens.  

I K.H. Renlunds museum 
främjas smidiga och 
öppna samarbetsmodeller 
tillsammans med partner. 

Antalet part-
nerskap och 
engagemang 
i samarbetet. 

K.H. Renlunds museum 
deltar aktivt i sina nät-
verk och skapar nya 
samarbetsytor inom 
samhällets olika sek-
torer. 

På-
gående 

 

 
 
Ekonomi 
 

 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 13 500 € 1 348 € 10,0 % 168,1 % 503 € 4 817 €
Avgiftsintäkter 6 600 € 0 € 0,0 % -100,0 % 120 € 120 €
Understöd och bidrag 30 500 € 25 087 € 82,3 % -51,7 % 51 964 € 83 178 €
Övriga verksamhetsintäkter 20 300 € 1 631 € 8,0 % 75,6 % 928 € 31 656 €
Tillverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 70 900 € 28 066 € 39,6 % -47,6 % 53 516 € 119 771 € 
Personalkostnader -790 584 € -234 994 € 29,7 % 2,3 % -229 662 € -769 720 €
Köp av tjänster -103 367 € -23 720 € 22,9 % -37,8 % -38 114 € -143 208 €
Material, förnöd. och varor -50 500 € -7 360 € 14,6 % -71,1 % -25 480 € -60 698 €
Bidrag -5 200 € 0 € 0,0 %  0 € -50 €
Övriga verksamhetskostnader -402 446 € -132 966 € 33,0 % -4,2 % -138 847 € -398 272 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -1 352 097 € -399 041 € 29,5 % -7,7 % -432 103 € -1 371 948 €

VERKSAMHETSBIDRAG -1 281 197 € -370 975 € 29,0 % -2,0 % -378 587 € -1 252 178 €
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3.2.21 Bildningsnämnden - Ungdomstjänster   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna mål Utgångsnivå Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsområdets åt-
gärd Indikator Utfallet 

30.4 Status 

1. Budget, 
driftsekonomi 
och investe-
ringar 

Inkomster: 
205 550 € 

Utgifter: -1 934 
777 € 

Netto: -1 729 
227 € 

Investeringar: 0 
€ 

Budgeten 
hålls, månat-
lig uppfölj-
ning. 

Åtgärder vidtas och upp-
ställda mål nås inom ra-
men för budgeten. 

Budgeten 
hålls. 

Verksam-
hetsbidra-
gets utfall 
uppgår till 
23,4 pro-
cent, vilket 
är bra med 
tanke på 
tidspe-
rioden. 

Pågående 

 

2. Sjukfrånvaro 31.12.2018 = 
400 kalenderda-
gar, 17 da-
gar/anställ-
ningsförhål-
lande. Kostna-
der för sjukvika-
riat 2018 = 0 €. 

31.12.2018 = 
x-10 % ka-
lenderdagar, 
x dagar/an-
ställningsför-
hållande. 
Halvering av 
vikariekost-
nader. 

Personalens välbefin-
nande följs upp. 

Antalet 
sjukdagar 

Sjukfrån-
varouppgif-
ter finns 
inte att 
tillgå. 

Pågående 

 

3. Olycksfall i 
arbetet 

31.12.2018 = 11 
kalenderdagar. 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Säkerheten i arbetet vär-
nas 

Antalet 
olycksfall i 
arbetet 

Inga 
olycksfall i 
arbetet. 

Pågående 

 
4. Personal-
plan 

Plan för 2021. 

Ordinarie = 22 

Visstidsan-
ställda = 2,5  

Totalt = 24,5 

Personalpla-
nen iakttas, 
antalet viss-
tidsanställda 
minskas. 

Personalplanen iakttas. 
Förändring: minskning 
av ett (1) årsverke (över-
förts till bildningscen-
tralens för koordinering 
av Barnvänlig kommun). 

Använd-
ning av 
personalre-
surser en-
ligt perso-
nalpla-
nerna un-
der verk-
samhetså-
ret.  

Använd-
ningen av 
personalre-
surser har 
inte utfallit 
enligt pla-
nen, fyra 
anställda 
har över-
gått till en 
annan ar-
betsgivare 
och vakan-
serna har 
inte tillsatts. 

Pågående 

 

5. Kundnöjdhet 
och kundorien-
tering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ kun-
drespons 
minskas. 

Verksamhetsspecifik 
kundrespons samlas in. 

Mängden 
respons 
och den re-
spons som 
erhållits 
förbättras 

Kundre-
spons har 
samlats in 
muntligt 
och via so-
ciala me-
dier efter 
att verk-
samheter 
har upp-
hört. Inga 
enkäter har 
genomförts. 

Pågående 

 

6. Arbetstill-
fredsställelse 

Resultaten av 
enkäten för 
2018. 

Arbetshälsan 
förbättras i 
den årliga ar-
betshälsoen-
käten. 

Arbetshälsoplanen för 
ungdomstjänster iakttas. 

Arbetshäl-
soenkätens 
resultat för-
bättras. 

Resultat av 
arbetshäl-
soenkäten 
behandlas i 
maj.  

Pågående 
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Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområdets 
mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

I tjänster betonas in-
vånar- och kundori-
entering och ser-
vicestrukturen ut-
vecklas på den 
kommunala ekono-
mins villkor 

Verksamheten an-
passas efter budget-
resurser. 

Verkställande på 
basis av budgetra-
men och månatlig 
uppföljning. 

Budgetutfall. Verksamhetsbi-
draget har utfallit 
till 23,4 procent. 

På-
gående 

 

De möjligheter som 
digitaliseringen er-
bjuder utnyttjas i 
tjänsteproduktionen 
och elektroniska 
tjänster för kommu-
ninvånarna utveck-
las 

Utnyttjande av de 
möjligheter som di-
gitaliseringen erbju-
der för att öka smi-
digheten i verksam-
hetsprocesserna. 

Bredare användning 
av det elektroniska 
statistiksystemet. 

Statistik som statis-
tiksystemet produ-
cerar utnyttjas vid 
planeringen av verk-
samheten. 

Elektronisk ansö-
kan om under-
stöd har inte ta-
gits i bruk.  

På-
gående 

 

Tydliga tjänstepro-
cesser och kundori-
entering 

Genuint bemötande 
och stödjande av de 
ungas välbefin-
nande, tillväxt, själv-
ständighetsprocess 
och delaktighet. 35 
000 mötestillfällen 
som mål  

Unga möts vid ung-
domslokaler och 
ungdomsevene-
mang, i mobilt ung-
domsarbete, delak-
tighetsverksamhet, 
kulturellt ungdoms-
arbete och andra 
miljöer på ett sätt 
som identifierar för-
ändringen i ung-
domskulturen. 

Antalet unga som 
mötts vid ung-
domslokaler och 
ungdomsevene-
mang, i delaktig-
hetsverksamhet och 
kulturellt ungdoms-
arbete. 

Ungdomslokaler, 
antal besök: 
3 415  

Ungdomsevene-
mang har inte 
ordnats, 4 små-
grupper har ord-
nats inom kultu-
rell verksamhet. 

Rockskolan har 
132 elever och 
antalet besök 
uppgick till 
3 227. 

På-
gående 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Karleby är en aktiv 
partner för företagen 
i området; målet är 
att stödja företagens 
tillväxt, international-
ism och uppkoms-
ten av nya arbets-
platser 

Tillgång till utbild-
ning och möjligheter 
att komma ut i ar-
betslivet tryggas och 
skolavhopp före-
byggs. 

Inriktat ungdomsar-
bete förebygger för 
sin del avhopp från 
skolan och stödjer 
unga att förbinda sig 
till tjänster. 

Mängden deltagare i 
uppsökande ung-
domsarbete och Na-
vigatorn hålls på 
samma nivå som 
2018. Antalet sö-
kande till och antalet 
unga i Työtreeni-
verksamheten hålls 
på nuvarande nivå. 

Klientskap inom 
uppsökande 
ungdomsarbete: 
144, varav 45 är 
nya. 

19 klienter inom 
Navigatorn med 
ungdomstjäns-
ters resurser. 

Työtreeni-verk-
samheten ord-
nas inte på 
grund av pande-
min.  

På-
gående 

 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

Ungdomsarbetet ge-
nomförs i hela sta-
den på det sätt som 
situationen och be-
hovet kräver. 

Inriktat ungdomsar-
bete som stärker 
gemenskapskänslan 
genomförs förutom i 
stadskärnan också i 
Kelviå, Lochteå och 
Ullava. Mobilt ung-
domsarbete utförs i 
områden som inte 

Antalet besökare vid 
ungdomslokalerna 
hålls på samma nivå 
som 2018. Antalet 
unga som mobilt 
ungdomsarbete når. 

3 415 besökare 
vid ungdomslo-
kalerna. 

Mobilt ungdoms-
arbete har ge-
nomförts spora-
diskt i köpcenter 
och på platser 

På-
gående 
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nås av service som 
erbjuds i ungdoms-
lokalerna. 

som är populära 
bland ungdomar.  

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

Tröskeln för unga 
att delta fritidsaktivi-
teter sänks. 

För att stödja ungas 
fritidsaktiviteter utö-
kas möjligheterna 
att prova på olika 
grenar vid ung-
domslokalerna och 
via dem. Understöd 
för fritidsaktiviteter 
beviljas enligt pröv-
ning. 

Antalet grenar som 
ungdomarna kan 
prova på och antalet 
deltagare. Antalet 
understöd som be-
viljats för fritidsverk-
samhet. 

Grenskolor har 
inte ordnats på 
grund av pande-
min.  

Understöd har 
inte ansökts för 
hobbyverksam-
het. 

På-
gående 

 

Karlebys rykte som 
bildningsstad höjs 

Samarbetet mellan 
ungdomstjänster 
och skolor utvecklas 
och förebyggande 
rusmedelsarbete ut-
förs. 

Ungdomsarbetet i 
skolor stödjer sko-
lans fostringsarbete 
och de ungas ut-
veckling. Det före-
byggande rusme-
delsarbetet utförs 
bl.a. genom Uppsö-
kande ungdomsar-
bete, Ankarteamet 
och vid ungdomslo-
kaler. 

Antalet unga som 
möts genom skol-
ungdomsarbetet ut-
ökas från 2018. An-
talet deltagare i upp-
levelserutten i före-
byggande rusme-
delsarbete och sek-
torsövergripande ar-
betsgruppsverksam-
het. 

8 074 unga har 
mötts via skol-
ungdomsarbete.  

Upplevelserutten 
genomfördes 
som ett streamat 
evenemang och i 
det deltog elever 
i årskurs 7 och 8. 

9 personer inom 
ungdomstjänster 
har involverats i 
en mångprofess-
ionell arbets-
grupp i vilken 
man behandlat 
ungas rusmedel-
sanvändning. 

På-
gående 

 

Barnets rättigheter 
och barnvänligheten 
främjas 

Åtgärder enligt den 
godkända verksam-
hetsplanen omsätts 
i praktiken. 

1. Delaktighet främ-
jas 2. Fritidsaktivite-
ter främjas 3. Kän-
nedomen om bar-
nets rättigheter utö-
kas 

Antalet ungdomar 
som nås via ung-
domstjänsters del-
aktighetsverksam-
het utökas. Antalet 
grenskolor som ord-
nats och antalet del-
tagare.  

Verksamheten i 
ungas evene-
mangsarbets-
grupp har inte 
startat, en verk-
samhetsgrupp 
för unga har 
samlats med 
stöd. 

Inga grenskolor 
har ordnats. 

På-
gående 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

Karleby erbjuder 
kommuninvånarna 
möjligheten att ut-
veckla sin egen bo-
ende- och livsmiljö 

Man stödjer kommu-
ninvånarnas egen 
aktivitet. 

De lokaler som an-
svarsområdet förval-
tar tas aktivt i bruk i 
hobbyverksam-
heten. Stödjande av 
ungdomsgrupper 
med understöd. 

Antalet beviljade an-
vändningstillstånd 
hålls på samma nivå 
som år 2018 eller 
utökas. Den procen-
tuella andelen bevil-
jade understöd i för-
hållande till under-
stödsanslaget. 

5 tillstånd att an-
vända lokaler har 
beviljats i början 
av året. 

Av specialunder-
stöd och projekt-
understöd har 
beviljats 2,11 % 
och 100 % av 
samarbetsunder-
stöd.  

På-
gående 

 

Karleby erbjuder 
kommuninvånarna 
möjligheten att ut-
veckla sin egen bo-
ende- och livsmiljö 

Ungas deltagande i 
planeringen av verk-
samheten. 

Ungdomsfullmäkti-
ges verksamhet och 
verksamheten vid 
ungdomslokaler och 

Antalet unga som 
deltar hålls på 
samma nivå som år 
2018. Mängden 

En ny ungdoms-
fullmäktige bör-
jade 23.1.2021. 

På-
gående 
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evenemang plane-
ras tillsammans 
med de unga. 

ärenden som be-
handlas av ung-
domsfullmäktige 
hålls på samma nivå 
som år 2018. 

Ungdomsfull-
mäktige har haft 
5 möten och be-
handlat 31 ären-
den.  

RESURSSMART STAD 

Karleby stad är en 
omtyckt och lock-
ande arbetsgivare 

Arbetshälsan främ-
jas 

Åtgärder enligt den 
godkända välfärds-
planen vidtas. 

Arbetshälsoenkä-
tens resultat förbätt-
ras. 

Resultat av ar-
betshälsoenkä-
ten behandlas i 
maj. 

På-
gående 

 
Vår kommunorgani-
sation är flexibel 

Bildningsväsendets 
interna samarbete 
utvecklas. 

Bildningsväsendets 
samarbetsprocesser 
utvecklas tillsam-
mans med andra 
ansvarsområden. 

Årlig utvärdering av 
processernas ut-
veckling och samar-
betsgruppernas ar-
bete. 

Samarbetstea-
men utvärderas 
och en eventuell 
omorganisering 
genomförs i 
samband med 
att fullmäktigepe-
rioden byts. 

På-
gående 

 

 
 
Ekonomi 
 

 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 0 € 242 €  118,2 % 111 € 706 €
Avgiftsintäkter 48 700 € 13 695 € 28,1 % -16,1 % 16 318 € 36 352 €
Understöd och bidrag 142 500 € 73 333 € 51,5 % 50,9 % 48 583 € 129 750 €
Övriga verksamhetsintäkter 14 350 € 4 518 € 31,5 % 58,9 % 2 843 € 12 938 €
Tillverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 205 550 € 91 789 € 44,7 % 35,3 % 67 855 € 179 745 € 
Personalkostnader -1 053 784 € -326 081 € 30,9 % -0,2 % -326 640 € -984 140 €
Köp av tjänster -226 248 € -22 447 € 9,9 % -17,5 % -27 206 € -139 674 €
Material, förnöd. och varor -52 310 € -5 142 € 9,8 % -34,8 % -7 882 € -47 130 €
Bidrag -132 600 € -1 214 € 0,9 % -97,6 % -50 905 € -98 799 €
Övriga verksamhetskostnader -470 120 € -140 762 € 29,9 % -7,4 % -151 998 € -453 037 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -1 935 062 € -495 646 € 25,6 % -12,2 % -564 632 € -1 722 780 €

VERKSAMHETSBIDRAG -1 729 512 € -403 857 € 23,4 % -18,7 % -496 777 € -1 543 034 €
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3.2.22 Bildningsnämnden - Idrottstjänster   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna mål Utgångsnivå Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsområdets åt-
gärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

1. Budget, 
driftsekonomi 
och investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, månat-
lig uppfölj-
ning. 

Månatlig uppföljning av 
budgetutfallet som byg-
ger på den ekonomiska 
ramen och ekonomipro-
grammet. 

Budgeten 
hålls. 

Verksamhets-
bidragets utfall 
är 33 %, vilket 
är något sva-
gare än året 
innan. 

Pågående 

 

2. Sjukfrånvaro 31.12.2017 = 
316 kalenderda-
gar, 11,7 dagar/ 
anställningsför-
hållande. Kost-
nader för sjuk-
vikariat 2017 = 
9 999 €. 

31.12.2018 = 
x-10 % ka-
lenderdagar, 
x dagar/an-
ställningsför-
hållande. 
Halvering av 
vikariekost-
nader. 

Personalens välbefin-
nande följs upp. Åtgär-
der i samarbete med 
personalen, personal-
tjänster och företagshäl-
sovården. 

Antalet 
sjukdagar 

Man har inte 
fått uppgifter 
från det nya 
personalför-
valtningssy-
stemet. 

Pågående 

 

3. Olycksfall i 
arbetet 

31.12.2017 = 0 
kalenderdagar 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Riskbedömning och sä-
kerhetsplaner omsätts i 
praktiken. 

Antalet 
olycksfall i 
arbetet 

Inga olycksfall 
i arbetet. 

Pågående 

 
4. Personal-
plan 

Ordinarie = 21 

Visstidsan-
ställda = 8  

Totalt = 29 

Personalpla-
nen iakttas, 
antalet viss-
tidsanställda 
minskas. 

Personalplanen iakttas. Använd-
ning av 
personalre-
surser en-
ligt perso-
nalplanen 
under verk-
samhetså-
ret 

På grund av 
coronarestrik-
tionerna som 
berört tjänster 
har använd-
ningen av per-
sonalresurser 
varit mindre 
än planerat.  

Pågående 

 

5. Kundnöjdhet 
och kundorien-
tering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ kun-
drespons 
minskas. 

Kundrespons tas emot, 
behandlas och beaktas 
aktivt då tjänster ordnas 
och utvecklas. 

Mängden 
respons 
och dess 
karaktär 
samt resul-
tat av kom-
muninvå-
narenkäter. 

Respons (50 
st.) som kom-
mit in via re-
sponssyste-
met och på 
annat sätt har 
behandlats i 
enlighet med 
åtgärdspla-
nen. Kritiken 
mot underhål-
let av 
uteidrottsplat-
ser har ökat 
tydligt till följd 
av nedskär-
ningarna enligt 
ekonomipro-
grammet.  

Pågående 

 

6. Arbetstill-
fredsställelse 

Resultat av en-
käten för 2019 

Arbetshälsan 
förbättras i 
den årliga ar-
betshälsoen-
käten. 

Arbetshälsoplanen om-
sätts i praktiken. 

Positiv  
utveckling 
av arbets-
hälsoenkä-
tens resul-
tat. 

Arbetshälso-
planer har ut-
arbetats för en 
del enheter. 

Pågående 
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Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområ-
dets mål 

Ansvarsområdets åt-
gärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

De möjligheter 
som digitali-
seringen erbjuder 
utnyttjas i tjänste-
produktionen och 
elektroniska tjäns-
ter för kommunin-
vånarna utvecklas 

Man utnyttjar de 
möjligheter som 
digitaliseringen 
erbjuder och ut-
vidgning av 
elektroniska 
tjänster. 

Användningen av e-
tjänster utökas (bl.a. 
bokning av turer och 
anmälning till grup-
per). Utvidgning av an-
vändningen av det 
elektroniska under-
stödssystemet till att 
också omfatta ansö-
kan om och behand-
ling av understöd för 
ledarverksamhet. 

Positiv utveckling 
av antalet använ-
dare av elektro-
niska tjänster. An-
delen elektroniska 
ansökningar är 
100 % (projekt-, ut-
bildnings- och spe-
cialunderstöd) och 
understöd för le-
darverksamhet 60 
%. 

Användningen av 
elektroniska tjänster 
har utvecklats i enlig-
het med målen i fråga 
om projekt- och utbild-
ningsunderstöd. 

På-
gående 

 

Karleby skapar ett 
fungerande nät-
verk inom vård- 
och landskaps-
tjänster och har ett 
nära samarbete 
med intressent-
grupperna vid an-
ordnandet av 
tjänster 

Ett fungerande 
nätverk för hälso-
motion med 
social- och häl-
sovårdstjänster 
och andra intres-
sentgrupper för 
att i synnerhet nå 
och aktivera risk-
grupper. 

Motions- och livsstils-
rådgivningsproces-
sens tillgänglighet och 
kontinuitet utvecklas 
genom samarbete 
med olika aktörer inom 
hälsomotionstjänster. 

Kundantalet inom 
motionsrådgivning 
utökas (individuell 
rådgivning/rådgiv-
ning i grupp). Anta-
let deltagare i mot-
ionsgrupper. An-
vändning av tjäns-
ten med special-
motionskortet. 

Vad gäller motionsråd-
givning har livsstilsråd-
givningsprocesserna 
utvecklats i samarbete 
med Soites projekt 
2.0. Pilotgruppen för 
distansrådgivning 
inom livsstilsträning 
har kommit bra igång. 
De ledda motionsgrup-
perna har i huvudsak 
varit på paus på grund 
av coronarestrik-tion-
erna med undantag av 
några smågrupper och 
grupper med särskilda 
behov.  

På-
gående 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

Upprätthålla och 
utveckla 
mångsidiga och 
tillgängliga för-
hållanden för 
motion och idrott 
samt utövnings-
platser så att del-
aktighet betonas. 

Man deltar i genomfö-
randet av projekt för 
reparation och utveckl-
ing av idrotts- och 
motionsförhållanden i 
enlighet med planen.  

Genomförda id-
rottsanläggnings-
projekt och ut-
veckling av antalet 
anläggningar som 
kräver underhåll. 
Hur projektplane-
ringen av förhål-
landena i id-
rottsparken fram-
skrider. 

Planeringsproces-
serna för idrottsplats-
projekt (bl.a. Roska-
ruka och skejtplatser) 
har framskridit enligt 
planerna. Statsunder-
stöd har beviljats för 
utvecklingen av Bred-
viken. Utredningen om 
utomhusidrott har be-
handlats i nämnden 
och stadsstyrelsen. 

På-
gående 

 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

Man möjliggör att 
barn och unga 
att delta i både 
öppen och före-
ningsbaserad id-
rottshobbyverk-
samhet. 

Fritidsmotion/motion 
för skojs skull ordnas i 
samarbete med olika 
aktörer. Understöd av 
mindre bemedlade 
barns och ungas mot-
ions- och idrottsaktivi-
teter.  

Antalet allmänna 
turer och spel för 
skojs skull utökas. 
Mängden under-
stöd som beviljats 
för barns och 
ungas hobbyverk-
samhet (förenings-
verksamhet/själv-
ständig motion och 
idrott). 

Coronarestriktionerna 
har minskat på antalet 
spelturer för skojs 
skull och öppna turer. 

På-
gående 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

Karleby erbjuder 
kommuninvånarna 
möjligheten att ut-
veckla sin egen 

Man stödjer kom-
muninvånarnas 
egen aktivitet.  

Förutsättningarna för 
idrottsföreningar och 
andra aktörer som 

Antalet under-
stödsanslag, pro-
jekt och evene-
mang utökas. 

Coronarestriktionerna 
har påverkat förening-
arnas och sällskapens 

På-
gående 
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boende- och livs-
miljö 

ordnar motion och id-
rott tryggas med hjälp 
av lokaler och andra 
aktiverande åtgärder. 

Lokalernas an-
vändningsfrekvens 
och användnings-
grad utökas. 

verksamhet och möj-
ligheter att använda 
lokaler.  

 

Mångsidiga och 
användarvänliga 
kanaler utnyttjas 
systematiskt i dia-
logen mellan kom-
muninvånarna och 
beslutsfattarna 

Mångsidiga och 
användarvänliga 
kanaler utnyttjas 
i dialogen mellan 
kommuninvå-
narna och be-
slutsfattarna. 

Elektronisk service-
kommunikation upp-
rätthålls aktivt. Andra 
interaktiva möten och 
påverkansmöjligheter 
erbjuds. 

Positiv utveckling 
av användningen 
av kommunikat-
ionskanaler. Ut-
veckling av antalet 
åtgärder och eve-
nemang som främ-
jar kommuninvå-
narnas delaktighet. 

De nya webbsidorna 
har tagits i bruk och 
användningen av 
andra kommunikat-
ionskanaler har ut-
vecklats i enlighet med 
målen. En förenings-
enkät om coro-
napandemins konse-
kvenser har genom-
förts.  

På-
gående 

 

RESURSSMART STAD 

Karlebys ekono-
miska hushållning 
är ansvarsfull 

Idrottstjänster 
ordnas på ett ef-
fektivt och eko-
nomiskt sätt.  

Produktion och ut-
veckling av 
mångsidiga idrotts-
tjänster som främjar 
hälsa och välbefin-
nande. Aktiv projekt-
verksamhet. 

Ansvarsområdets 
bokslut i netto, id-
rottsverksamhet-
ens utgifter (€/in-
vånare), övriga 
nyckeltal och re-
sultaten av TEAvii-
sari förbättras. Ge-
nomförandet av 
projektverksamhet. 

På grund av coro-
narestriktionerna som 
berört idrottsanlägg-
ningar och motions-
tjänster har målen för 
användningstimmar 
och inkomster inte 
uppnåtts i början av 
året. Man har fått posi-
tiva beslut om projekt-
finansiering. 

På-
gående 

 

Vår kommunorga-
nisation är flexibel 

Samarbetet inom 
bildningstjänster 
och med andra 
viktiga partner 
stärks. 

Bildningsväsendets 
samarbetsprocesser 
förbättras tillsammans 
med andra ansvars-
områden. 

Årlig utvärdering 
av processernas 
utveckling och ar-
betet i samar-
betsteamen. 

Utvärdering och even-
tuell omorganisering 
genomförs i samband 
med att fullmäktigepe-
rioden byts. 

På-
gående 

 
 
  
Ekonomi 
 

 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 1 137 500 € 198 694 € 17,5 % -38,7 % 324 081 € 800 080 €
Avgiftsintäkter       
Understöd och bidrag 0 € 13 935 €  -53,5 % 30 000 € 16 065 €
Övriga verksamhetsintäkter 828 100 € 232 394 € 28,1 % 9,4 % 212 494 € 722 794 €
Tillverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 1 965 600 € 445 023 € 22,6 % -21,5 % 566 575 € 1 538 939 € 
Personalkostnader -961 350 € -240 991 € 25,1 % -11,8 % -273 273 € -798 825 €
Köp av tjänster -1 921 885 € -594 213 € 30,9 % -2,6 % -609 863 € -1 708 763 €
Material, förnöd. och varor -83 800 € -13 325 € 15,9 % -12,0 % -15 134 € -54 217 €
Bidrag -181 000 € -1 003 € 0,6 % -4,9 % -1 055 € -195 037 €
Övriga verksamhetskostnader -2 777 180 € -901 526 € 32,5 % 4,3 % -864 088 € -2 567 794 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -5 925 215 € -1 751 058 € 29,6 % -0,7 % -1 763 413 € -5 324 635 €

VERKSAMHETSBIDRAG -3 959 615 € -1 306 035 € 33,0 % 9,1 % -1 196 838 € -3 785 696 €
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3.2.23 Stadsstrukturnämnden   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål Utgångsnivå Stadsstra-

tegins mål 
Ansvarsområdets åt-
gärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

1. Budget, 
driftseko-
nomi och 
investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, må-
natlig upp-
följning. 

Budgeten bygger på 
budgetramen och må-
natlig uppföljning av 
budgetutfallet. Inve-
steringsplaner på lång 
sikt anpassas efter 
budgetmålet och med 
planerna förbereder 
man sig också på att 
minska det eftersatta 
underhållet. 

Budgeten 
hålls. Kost-
nadsutveckl-
ingen följs 
upp på ar-
betsplatser 
och i syste-
met Unit4. 
Korrigerande 
åtgärder vid-
tas vid be-
hov. 

Utfallsprocenten för in-
komsterna ligger på näs-
tan samma nivå som i fjol 
vid motsvarande tidpunkt 
i förhållande till budgeten. 
Utfallet för utgifterna är 
2,2 % större än i april 
2020. Underhållet av tra-
fikleder har krävt ca 
430 500 euro mer än vid 
motsvarande tidpunkt i 
fjol. Uppvärmningen av 
lokaliteter har krävt ca 
210 600 euro mer och un-
derhållet av områden har 
krävt ca 182 600 euro 
mer än i början 2020.  

Inte 
påbör-
jad 

 

2. Sjukfrån-
varo 

31.12.2017 = 
10 699 kalen-
derdagar. 

31.12.2018 = 
9 132 kalen-
derdagar 

  

31.12.2018 
= x-10 % 
kalenderda-
gar, x da-
gar/anställ-
ningsförhål-
lande. Hal-
vering av 
vikariekost-
nader. 

Satsningar på arbets-
hälsan. Lediga befatt-
ningar tillsätts enligt 
personalplanen. Ut-
bildning, arbetsrotat-
ion, effektiverat aktivt 
stöd. 

Antalet sjuk-
frånvaro hålls 
på en nivå 
som är lägre 
än utgångsni-
vån för 2017. 
Särskild upp-
följning av 1–
3 dagars 
frånvaro. 

Sjukfrånvarorapporter 
finns inte att tillgå pga. 
systembyte. 

På-
gående 

 

3. Olycks-
fall i arbetet 

31.12.2017 = 
530 kalen-
derdagar. 

31.12.2018 = 
372 kalen-
derdagar. 

Inga 
olycksfall 
sker i arbe-
tet. 

Utbildning och uppfölj-
ning: ergonomi- och 
arbetssäkerhetsutbild-
ning. Satsningar på 
chefs- och handled-
ningsarbete samt upp-
märksamhet på arbete 
i par och på ergonomi 
i fysiskt krävande ar-
betsuppgifter. Ordnan-
det av säkerhetskoor-
dinatorns uppgifter. 

Arbetsåret ut-
förs utan 
olycksfall i ar-
betet. 

Olycksfallsrapporter finns 
inte att tillgå pga. system-
byte. 

På-
gående 

 

4. Perso-
nalplan 

Ordinarie: 
446,22 

  

Personal-
planen iakt-
tas, antalet 
visstidsan-
ställda 
minskas. 

Verksamheten och 
tjänsterna anpassas 
efter den nivå som 
kan upprätthållas med 
nuvarande personal-
styrka. 

Användning 
av personal-
resurserna 
under verk-
samhetsåret i 
enlighet med 
personalpla-
nen. 

I enlighet med personal-
planen. 

På-
gående 

 

5. Kund-
nöjdhet och 
kundorien-
tering 

Stadsinvå-
narnas och 
samarbets-
parternas 
nöjdhet med 
tjänsterna. 

Negativ 
kundre-
spons 
minskas. 

Kundresponssystemet 
utnyttjas då verksam-
heten utvecklas. Re-
sultatet av kundinvå-
narenkäten hålls på 
samma nivå som år 
2017. 

Uppföljning 
av kundre-
sponsens 
kvantitet och 
kvalitet. Ge-
nomförda 
samarbetsav-
tal. Service-
nivåbedöm-
ning som fås 
i kommunin-
vånarenkä-
ten. 

Kundresponssystemet 
har varit i bruk i två år 
15.5. Av responssyste-
mets resultat utarbetas en 
sammanställning som 
lämnas till nämnderna för 
behandling. 

På-
gående 
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6. Arbets-
tillfredsstäl-
lelse 

Resultaten 
av enkäten 
för 2018. 

Arbetshäl-
san förbätt-
ras i den 
årliga ar-
betshälso-
enkäten. 

Utvecklingssamtal och 
arbetshälsoverkstäder 
i anslutning till dem. 
Åtgärderna i anknyt-
ning till personalen i 
enlighet med utveckl-
ingsplanen på basis 
av erhållen respons. 

Uppföljning 
av hur ut-
vecklingsob-
jekt åtgärdats 
under året. 
Antalet ut-
vecklings-
samtal som 
hållits. 

Utvecklingssamtal har på-
börjats. 

På-
gående 

 

 
  
Ekonomi 
 

 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 19 410 194 € 5 968 696 € 30,8 % -0,5 % 5 998 078 € 18 825 723 €
Avgiftsintäkter 1 192 446 € 110 534 € 9,3 % -43,8 % 196 709 € 1 203 515 €
Understöd och bidrag 65 800 € 0 € 0,0 %  0 € 191 073 €
Övriga verksamhetsintäkter 32 763 874 € 11 887 267 € 36,3 % 7,6 % 11 045 610 € 32 049 027 €
Tillverkning för eget bruk 1 688 724 € 148 544 € 8,8 % 46,4 % 101 444 € 1 831 746 €

VERKSAMHETSINTÄKTER 55 121 038 € 18 115 041 € 32,9 % 4,5 % 17 341 840 € 54 101 083 € 
Personalkostnader -18 850 937 € -5 609 570 € 29,8 % -0,9 % -5 662 615 € -18 232 987 €
Köp av tjänster -17 403 482 € -5 169 263 € 29,7 % -12,4 % -5 899 504 € -18 292 697 €
Material, förnöd. och varor -8 564 546 € -2 771 575 € 32,4 % -12,1 % -3 152 553 € -9 164 656 €
Bidrag -48 500 € 0 € 0,0 % -100,0 % -20 € -44 347 €
Övriga verksamhetskostnader -7 619 979 € -2 070 516 € 27,2 % 2,3 % -2 024 481 € -6 529 058 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -52 487 444 € -15 620 924 € 29,8 % -6,7 % -16 739 174 € -52 263 744 €

VERKSAMHETSBIDRAG 2 633 594 € 2 494 116 € 94,7 % 313,8 % 602 666 € 1 837 339 €
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3.2.24 Stadsstrukturnämnden - Förvaltning   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål Utgångsnivå Stadsstrate-

gins mål 
Ansvarsområ-
dets åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

1. Budget, 
driftseko-
nomi och 
investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, månat-
lig uppfölj-
ning. 

Investeringspla-
ner på lång sikt 
anpassas efter 
budgetmålet och 
med planerna 
förbereder man 
sig också på att 
minska det efter-
satta underhållet. 

Uppföljning 
av hur för-
valtnings-
kostna-
derna bil-
das. Till-
räckliga re-
surser re-
serveras. 

Överföringen av förvaltning-
ens personal till ansvarsom-
rådena syns i inkomstutfal-
let. Utfallsprocenten för ut-
gifterna ligger i förhållande 
till budgeten på nästan 
samma nivå som i fjol vid 
motsvarande tidpunkt. 

Inte på-
börjad 

 

2. Sjukfrån-
varo 

31.12.2017 = 
177 kalender-
dagar. 

31.12.2018 = 
214 kalender-
dagar. 

31.12.2019 = 
189 kalender-
dagar. 

31.12.2018 = 
x-10 % kalen-
derdagar, x 
dagar/anställ-
ningsförhål-
lande. Halve-
ring av vikari-
ekostnader. 

Satsningar på ar-
betshälsan. Ut-
bildning, arbets-
rotation, effekti-
verat aktivt stöd. 

Uppföljning 
av frånvaro, 
särskilt 
korta 1–3 
dagars från-
varo. 

Sjukfrånvarorapporter finns 
inte att tillgå pga. system-
byte. 

På-
gående 

 

3. Olycksfall 
i arbetet 

31.12.2017 = 
0 kalenderda-
gar 

31.12.2018 = 
0 kalenderda-
gar 

31.12.2019 = 
7 kalenderda-
gar 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Utbildning och 
uppföljning: ergo-
nomiutbildning. 
Satsningar på 
chefsarbete och 
handledning. 

Kalenderda-
gar/år 

Olycksfallsrapporter finns 
inte att tillgå pga. system-
byte. 

På-
gående 

 

4. Personal-
plan 

Ordinarie = 
6,8 

visstidsan-
ställda = 0  

totalt = 6,8 

Personalpla-
nen hålls, an-
talet visstids-
anställda 
minskar. 

Sjukfrånvaro 
minskas. Rekry-
tering i enlighet 
med personalpla-
nen. 

Personalan-
tal 

I enlighet med personalpla-
nen. 

Utfallit 

 

5. Kund-
nöjdhet och 
kundorien-
tering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ kund-
respons 
minskar. 

Samarbetet med 
den tredje sek-
torn utökas. Kun-
drespons beak-
tas då verksam-
heten utvecklas. 

Genom-
förda sam-
arbetsavtal 
och verk-
samhets-
modeller. 
Mängden 
kundre-
spons. 

Kundresponssystemet har 
varit i bruk i två år 15.5. Av 
responssystemets resultat 
utarbetas en sammanställ-
ning som lämnas till nämn-
derna för behandling. 

På-
gående 

 

6. Arbetstill-
fredsstäl-
lelse 

Resultaten av 
enkäten för 
2018. 

Arbetshälsan 
förbättras i 
den årliga ar-
betshälsoen-
käten. 

Utvecklingssam-
tal. Arbetshälso-
verkstäder på ba-
sis av enkäten. 
Utvecklingsobjekt 
identifieras. 

Uppföljning 
av hur ut-
vecklings-
objekt åt-
gärdats un-
der året 
t.ex. vid ut-
vecklings-
samtal. 

Förvaltningens utvecklings-
samtal har hållits till 100 %. 

Utfallit 
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Strategin verkställs 
 

Stadsstrate-
gins mål Ansvarsområdets mål Ansvarsområdets 

åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

De möjligheter 
som digitali-
seringen erbju-
der utnyttjas i 
tjänsteprodukt-
ionen och 
elektroniska 
tjänster för 
kommuninvå-
narna utveck-
las 

Kommunikationen effek-
tiveras inom alla Stads-
miljösektorns delområ-
den på så sätt att mäng-
den positiv och konstruk-
tiv respons ökar. Målet är 
också att utnyttja utveckl-
ingsidéer som mottagits 
via responskanalen. 

Verksamheten i 
Stadsmiljösektorns 
kommunikations-
team effektiveras i 
enlighet med kom-
munikationsplanen 
och kommunikat-
ionen effektiveras. 
Utveckling av upp-
följningen av kund-
responssystemet 
och utvärderingen 
av resultaten. 

Kvalitativ 
bedömning 
av kundre-
sponsen 
och uppfölj-
ning av 
mängden 
samt jämfö-
relse med 
föregående 
år. 

Kundresponssystemet har 
varit i bruk i två år 15.5. Av 
responssystemets resultat 
utarbetas en sammanställ-
ning och en jämförelse med 
föregående år som lämnas 
till nämnderna för behand-
ling. 

På-
gående 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

RESURSSMART STAD 

Karlebys eko-
nomiska hus-
hållning är an-
svarsfull 

Verksamheten och resur-
serna anpassas efter 
budgeten för att nå de 
mål som fastställts i den. 

Tät uppföljning av 
ekonomin och verk-
samheten och man 
reagerar vid behov 
på förändringar och 
vidtar anpassnings-
åtgärder. 

Månads-
rapporter 
med uppgif-
ter om ut-
fallet. 

Överföringen av förvaltning-
ens personal till ansvarsom-
rådena syns i inkomstutfal-
let. Utfallsprocenten för ut-
gifterna ligger i förhållande 
till budgeten på nästan 
samma nivå som i fjol vid 
motsvarande tidpunkt. 

På-
gående 

 

Karleby stad är 
en omtyckt och 
lockande ar-
betsgivare 

Personalpolitiken för-
verkligas inom alla områ-
den så att resurser allo-
keras rätt.  

Man reagerar på 
nödvändiga föränd-
ringar i personalpoli-
tiken och sörjer för 
resursallokeringen 
är aktuell. 

Uppföljning 
av tillfreds-
ställelsen 
hos perso-
nalen och 
resultaten 
jämförs 
med före-
gående år. 
Tillräckliga 
personalre-
surser. 

Resultaten av personalnöjd-
hetsenkäten behandlas i 
enhetsvisa arbetshälsoverk-
städer. Målet är att utarbeta 
enhetsvisa arbetshälsopla-
ner med mål. Det är inte 
möjligt att specificera för-
valtningens del i personal-
nöjdhetsenkäten. 

På-
gående 

 

Vår kommunor-
ganisation är 
flexibel 

Tväradministrativt sam-
arbete som överskrider 
ansvarsområdenas grän-
ser utvecklas och bety-
delsen av teamarbete 
betonas. 

Personalens kom-
petens identifieras 
och inriktas rätt 
samt teamtänkande 
vidare utvecklas. 
Personalens kom-
petenskartläggning 
genomförs. 

Resultaten 
av kompe-
tenskart-
läggningen 
analyseras 
och resurs-
alloke-
ringen följs 
upp samt 
respons 
som 
skickas in. 

Kompetenskartläggningen 
har blivit en del av den dag-
liga verksamheten. Resur-
ser allokeras enligt verk-
samhetsbehovet. Den be-
fintliga arbetsbeskrivningen 
granskas i samband med 
varje ny rekrytering och 
ändras för att motsvara 
verksamhetens behov före 
rekryteringen inleds. Sär-
skild uppmärksamhet fästs 
vid allokeringen av resur-
ser. 

På-
gående 
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Ekonomi 
 

 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 80 887 € 20 500 € 25,3 % -91,4 % 237 451 € 742 854 €
Avgiftsintäkter       
Understöd och bidrag       
Övriga verksamhetsintäkter 111 237 € 14 018 € 12,6 % 0,5 % 13 953 € 55 812 €
Tillverkning för eget bruk 57 200 € 0 € 0,0 %  0 € 53 700 €

VERKSAMHETSINTÄKTER 249 324 € 34 518 € 13,8 % -86,3 % 251 404 € 852 366 € 
Personalkostnader -425 327 € -120 170 € 28,3 % -61,3 % -310 791 € -986 377 €
Köp av tjänster -325 300 € -101 079 € 31,1 % 12,6 % -89 778 € -282 409 €
Material, förnöd. och varor -11 202 € -821 € 7,3 % -63,2 % -2 230 € -6 071 €
Bidrag       
Övriga verksamhetskostnader -55 970 € -19 395 € 34,7 % -5,8 % -20 589 € -60 318 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -817 799 € -241 466 € 29,5 % -43,0 % -423 388 € -1 335 174 €

VERKSAMHETSBIDRAG -568 475 € -206 948 € 36,4 % 20,3 % -171 984 € -482 808 €
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3.2.25 Stadsstrukturnämnden - Markområden   

 

Allmänna mål 
 

All-
männa 
mål 

Ut-
gångsnivå 

Stadsstra-
tegins mål 

Ansvarsområ-
dets åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

1. Bud-
get, drift-
sekonomi 
och inve-
steringar 

 
Budgeten 
hålls, må-
natlig upp-
följning. 

Uppföljning av 
att beviljade an-
slag räcker till 
samt uppföljning 
av driftsekono-
min. Uppföljning 
av intäkter från 
försäljning av 
mark. 

Utgifter och in-
komster. 

Utfallet för driftsekonomin är 4,1 % 
större än i april 2020. Detta förkla-
ras främst av intäkterna från för-
säljningen av skogar. Utfallspro-
centen för utgifter ligger i förhål-
lande till budgeten på samma nivå 
som i fjol vid motsvarande tid-
punkt. I investeringar har inkoms-
terna för försäljning av mark ökat 
från fjolåret med 655 600 euro. 
För markförvärv har använts 141 
100 euro mindre än i april 2020. 

På-
gående 

 

2. Sjuk-
frånvaro 

31.12.2017 
= 174 ka-
lenderda-
gar 

31.12.2018 
= 181 ka-
lenderda-
gar 

31.12.2019 
= 293 ka-
lenderda-
gar. 

31.12.2018 
= x-10 % 
kalender-
dagar, x 
dagar/an-
ställnings-
förhål-
lande. Hal-
vering av 
vikarie-
kostnader. 

Satsningar på 
arbetshälsan. 
Lediga befatt-
ningar tillsätts 
enligt personal-
planen. Utbild-
ning, arbetsrotat-
ion, effektiverat 
aktivt stöd. 

Utvecklingen 
av sjukfrånvaro 
följs upp. Sär-
skild uppfölj-
ning av 1–3 da-
gars frånvaro. 
Kalenderdagar. 

Sjukfrånvarorapporter finns inte att 
tillgå pga. systembyte. 

På-
gående 

 

3. 
Olycksfall 
i arbetet 

31.12.2017 
= 12 kalen-
derdagar. 

31.12.2018 
= 9 kalen-
derdagar 

31.12.2019 
= 5 kalen-
derdagar 

Inga 
olycksfall 
sker i arbe-
tet. 

Utbildning och 
uppföljning: er-
gonomi- och ar-
betssäkerhetsut-
bildning. 

Kalenderda-
gar/år. 

Olycksfallsrapporter finns inte att 
tillgå pga. systembyte. 

På-
gående 

 

4. Perso-
nalplan 

Ordinarie = 
22 

  

Personal-
planen 
iakttas, an-
talet viss-
tidsan-
ställda 
minskas. 

Sjukfrånvaro 
minskas. Rekry-
tering i enlighet 
med personal-
planen. 

Personalantal En markanvändningsingenjör och 
skogsarbetare har rekryterats un-
der granskningsperioden. Alla va-
kanser är tillsatta just nu. 

Utfallit 

 

5. Kund-
nöjdhet 
och 
kundori-
entering 

Invånarnas 
nöjdhet 
med tjäns-
terna 

Negativ 
kundre-
spons 
minskas. 

Uppföljning av 
kundresponssy-
stemet. 

Uppföljning av 
kundrespon-
sens kvantitet 
och kvalitet 
samt åtgärder 
som vidtagits 
med anledning 
av dem. 

Kundrespons har inte samlats in 
systematiskt. 

Kundresponssystemet har varit i 
bruk i två år 15.5. Av responssy-
stemets resultat utarbetas en sam-
manställning som lämnas till 
nämnderna för behandling. 

Inte 
påbör-
jad 

 

6. Arbets-
tillfreds-
ställelse 

Resultaten 
av enkäten 
för 2018. 

Arbetshäl-
san för-
bättras i 
den årliga 
arbetshäl-
soenkäten. 

Utvecklingssam-
tal. Arbetshälso-
verkstäder på 
basis av enkä-

Uppföljning av 
hur utveckl-
ingsobjekt åt-
gärdats under 
året t.ex. vid ut-

Inga utvecklingssamtal har hållits. Inte 
påbör-
jad 
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ten. Utvecklings-
objekt identifie-
ras.  

vecklingssam-
tal. Utveckl-
ingssamtal en 
gång per år. 

  
Strategin verkställs 
 

Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsområ-
dets mål 

Ansvarsområ-
dets åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

I tjänster beto-
nas invånar- 
och kundorien-
tering och ser-
vicestrukturen 
utvecklas på 
den kommu-
nala ekono-
mins villkor 

Kunder aktiveras 
att använda 
elektroniska 
tjänster. 

Elektroniska 
tjänster används 
mångsidigt. 

Elektro-
niska tjäns-
ter används 
till 100 %. 

Elektroniska beställningssystem an-
vänds vid beställning av kartor och ter-
rängmätning. 

Utbudet av egnahemstomter, tomter i 
bolagsform och industritomter är fram-
lagda i e-tjänsten eTontti. Det är möj-
ligt att ansöka om egnahemstomter 
elektroniskt. 

Utfallit 

 

Tydliga tjänste-
processer och 
kundorientering 

Terrängmät-
ningstjänster ut-
vecklas och in-
formationens ak-
tualitet samt 
lagstadgad ser-
vice erbjuds 
inom ett kort tids-
spann. 

Kommuninvå-
narna erbjuds ef-
fektiv, funge-
rande och re-
surssmart ser-
viceverksamhet. 

Kommunin-
vånarnas 
serviceför-
frågningar 
besvaras 
inom 1–2 
dagar. Upp-
följning av 
hur målet 
fullföljs. 
 
Åtgärder: 

Tomtindel-
ningar st. 

Utbrytning 
av 
tomt/tomter 
st. 

Utbrytning 
av allmänt 
område st. 

Servitutsför-
rättningar 
st. 

Bygglovs-
kartor st. 

Utmärkning 
av byggna-
dens plats 
st. 

Lägesbe-
siktningar 
st. 

Markutred-
ningar st. 

Serviceförfrågningar har besvarats 
inom 1-2 dagar. 

Tomtindelningar: 5 st, med 8 tomter 

Utbrytning av tomter: 8 st., med 11 
tomter 

Utbrytning av allmänt område: 1 st. 

Servitutsförrättningar: 3 st. 

Övriga förrättningar: 1 st. 

Bygglovskartor: 312 st. 

Utmärkning av byggnadens plats: 31 
objekt 

Förhandsutsättning: 25 objekt 

Lägesbesiktningar: 27 objekt 

Markutredningar: 1 objekt, 7 platser 

Kompletterande kartering: 489 platser 

Fotografering med drönare: 5 objekt, 
17,7 ha 

Utfallit 
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Upprätthål-
lande av 
stomkar-
tan/timmar 

Fotografe-
ring med 
drönare 
st./ha 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Karleby harmo-
niserar sin 
stadsbild och 
beaktar livs-
kraften på hela 
kommunens 
område 

Stabilisering av 
stadens egen 
tomtreserv och 
överlåtelser. 

Styrning av ny-
byggnationen på 
stadens och pri-
vatas mark. 

Uppföljning 
av antalet 
överlåtna 
små-
hustomter. 

12 nya egnahemstomter har överlåtits.  

Inom området för centrala Karleby 
finns det tomter som kan reserveras 
för ca ett års behov. 

Utfallit 

 

Karleby harmo-
niserar sin 
stadsbild och 
beaktar livs-
kraften på hela 
kommunens 
område 

Säkerställande 
av tillgången till 
mångsidiga 
byggnadsplat-
ser/tomter inom 
hela Karlebyom-
rådet. 

Pålitlig och förut-
seende markpoli-
tik. Att överlåta 
tomter i syfte att 
förenhetliga om-
råden på alla de-
taljplanerade om-
råden och i tätor-
ten samt också i 
de största byarna 
som har general-
plan. 

Antalet 
över-
låtna/lediga 
tomter (re-
serven av 
små-
hustomter) 
st. 

Utgifter för 
markför-
värv, €. 

Inkomster 
av markför-
värv, miljo-
ner €. 

Inkomster 
av tomtar-
rende, mil-
joner €. 

Inom området för centrala Karleby 
finns 18, i Kelviå 22, i Lochteå 30 och i 
Ullava 10 egnahemstomter som kan 
överlåtas. 

Antalet tomter som är avsedda för 
byggande i bolagsform är litet. 

125 807 euro har använts till markför-
värv. 

Inkomster av försäljning av mark: 
815 898 euro 

Arrendefakturering: totalt 2 miljoner 
euro. 

Utfallit 

 

Karleby är en 
aktiv partner 
för företagen i 
området; målet 
är att stödja fö-
retagens till-
växt, internat-
ionalism och 
uppkomsten av 
nya arbetsplat-
ser 

Mångsidigt utbud 
av alternativa fö-
retagstomter. 

Reserven av in-
dustri- och af-
färstomter utökas 
mångsidigt i olika 
områden. 

Överlåtelse 
av industri-
tomter, st. 

Överlåtelse 
av affärs-
tomter, 0 st. 

Det finns 
kontinuerligt 
ett utbud av 
industritom-
ter runtom i 
staden. 

2 industritomter har överlåtits. Inga af-
färstomter har överlåtits. 

Det finns ett stort utbud av industritom-
ter runtom i staden. 

Utfallit 

 

Invånarnas 
hälsa och väl-
färd främjas 

Säkerställande 
av ett mångsidigt 
utbud av närsko-
gar och rekreat-
ionsskogar som 
ligger nära till 
hands för kom-
muninvånarna. 

Högklassig sköt-
sel av närskogar 
och rekreations-
skogar. 

Åtgärder i 
enlighet 
med skogs-
vårdspro-
grammet 
vidtas och 
följs upp. 

Mängden skogsvårdsarbeten: 13,0 ha. 

Iståndsättningsdikning: 0 m. 

Förnyelseavverkning: 1,5 ha. 

Specialavverkning: 8,7 ha. 

Utfallit 

 



1. Delårsrapport 2021
 Karleby stad

 71

   

 

Mängden 
skyddsom-
råden, ha 

Beståndsvårdande avverkning: 18,3 
ha. 

Överlåtelse av gagnvirke: 13 440 m3 
(specialavverkning i planområden: ca 
1 400 m3, stormfällda träd: 2 500 m2). 

Invånarbegäran/utfall: 38//31 st. 

Interna tjänster (objekt): 18/427 timmar 

Arboristtjänster: 3 st. 

Mängden gagnvirke som överlåts 
överskrids på grund av stormskadorna 
från hösten 2020 flyttades till 2021. 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

RESURSSMART STAD 

Karleby balan-
serar sin ba-
lansräkning 

Aktiv markföräd-
ling på områden 
som ägs av sta-
den. 

Planläggning och 
annan planering 
av markanvänd-
ningen samt 
markanvänd-
ningsavtal. 

Uppföljning 
av markan-
vändnings-
avtal och 
utveckling 
av avtalsin-
nehållet. 

Nya markanvändningsavtal har inte 
tecknats, flera är under arbete. 

På-
gående 

 

 
  
Ekonomi 
 

 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 377 777 € 394 864 € 104,5 % 65,2 % 239 037 € 443 499 €
Avgiftsintäkter 318 452 € 64 295 € 20,2 % 60,0 % 40 175 € 239 045 €
Understöd och bidrag       
Övriga verksamhetsintäkter 4 353 020 € 2 042 858 € 46,9 % 2,6 % 1 991 586 € 4 671 697 €
Tillverkning för eget bruk 24 483 € 9 854 € 40,2 % 17,4 % 8 390 € 54 306 €

VERKSAMHETSINTÄKTER 5 073 732 € 2 511 871 € 49,5 % 10,2 % 2 279 187 € 5 408 547 € 
Personalkostnader -1 196 471 € -334 874 € 28,0 % 3,3 % -324 066 € -1 079 152 €
Köp av tjänster -260 778 € -103 741 € 39,8 % -4,2 % -108 272 € -310 200 €
Material, förnöd. och varor -64 850 € -10 723 € 16,5 % 28,7 % -8 332 € -31 096 €
Bidrag       
Övriga verksamhetskostnader -209 372 € -51 796 € 24,7 % 4,2 % -49 714 € -152 000 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -1 731 471 € -501 135 € 28,9 % 2,2 % -490 384 € -1 572 448 €

VERKSAMHETSBIDRAG 3 342 261 € 2 010 736 € 60,2 % 12,4 % 1 788 803 € 3 836 099 €
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3.2.26 Stadsstrukturnämnden - Planering   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål Utgångsnivå Stadsstrate-

gins mål 
Ansvarsområ-
dets åtgärd 

Indika-
tor Utfallet 30.4 Status 

1. Budget, 
driftseko-
nomi och 
investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, månat-
lig uppfölj-
ning. 

Månatlig uppfölj-
ning. 

Budge-
ten 
hålls. 

Utfallet för inkomsterna är 2 % 
mindre i förhållande till budgeten 
än vid motsvarande tidpunkt ifjol. 
Utfallet för utgifterna är 1,6 % 
större än i april 2020. 

På-
gående 

 

2. Sjuk-
frånvaro 

31.12.2017 = 
150 kalender-
dagar. 

31.12.2018 = 
349 kalender-
dagar. 

31.12.2019 = 
276 kalender-
dagar. 

31.12.2018 = 
x-10 % kalen-
derdagar, x 
dagar/anställ-
ningsförhål-
lande. Halve-
ring av vikari-
ekostnader. 

Uppföljning och 
diskussioner 
med personalen 
och Työplus. 

Antalet 
sjukfrån-
varoda-
gar. 

Ingen statistik finns att tillgå. På-
gående 

 

3. Olycks-
fall i arbe-
tet 

31.12.2017 = 
0 kalender-
dagar 

31.12.2018 = 
0 kalender-
dagar 

31.12.2019 = 
0 kalender-
dagar 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Uppföljning; 
granskning av ar-
betsutrustning-
ens skick. 

Antalet 
olycks-
fall. 

Inga olycksfall har inträffat i 
arbetet. 

Utfallit 

 

4. Perso-
nalplan 

Ordinarie: 19 

  

Personalpla-
nen iakttas, 
antalet viss-
tidsanställda 
minskar. 

Rekryteringsåt-
gärder hösten 
2021 för att nå 
den eftersträ-
vade personal-
styrkan 

Fast-
ställd 
styrka 
1.1.2021 
> 

Den fastställda personalstyrka 
nåddes inte men läget förbättrades 
i början av 2021 då befattningen 
som infrastrukturplanerare tillsat-
tes. Detta har redan haft en positiv 
inverkan på det första tertialet. 
Tjänsten som planläggningsarki-
tekt är dock fortfarande vakant 
trots att behovet är stort. Vakansen 
kunde inte tillsättas hösten 2020 
på grund av brist på sökande. 

På-
gående 

 

5. Kund-
nöjdhet 
och kund-
oriente-
ring 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ kund-
respons 
minskas. 

Satsning på of-
fentliga möten, 
verkstäder, hö-
randen och att 
ge bemötanden. 

Antalet 
(nega-
tiva) an-
märk-
ningar i 
detalj-
planer-
nas för-
slagsfas 
mins-
kas. 

Efter den första delårsrapporten 
2021 (hela 2020 inom parentes) 
var 12 (17) detaljplaner framlagda. 
Flera av framläggningstiderna fort-
sätter till det andra tertialet och an-
talet utlåtanden/åsikter är således 
ännu inte känt. Stadsstyrelsen styr 
generalplanerna men den strate-
giska generalplanen för region-
strukturen, generalplanerna för 
Kelibers gruvområden och general-
planen för Tuohimaas vindkraftom-
råde är i en aktiv fas. 

Utfallit 

 

6. Arbets-
tillfreds-
ställelse 

Resultaten av 
enkäten för 
2018. 

Arbetshälsan 
förbättras i 
den årliga ar-
betshälsoen-
käten. 

Aktuella frågor 
diskuteras på an-
svarsområdes-
möten under ru-
briken Arbets-
hälsa 

Resulta-
tet av 
arbets-
hälsa. 

Resultaten av arbetshälsoenkäten 
behandlades med personalen 
28.1.2021. Avsikten är att en verk-
stad ordnas i maj 2021. 

På-
gående 
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Uppnåendet av verksamhetsmålen 
 

 
Coronaläget styr fortfarande delårsrapporteringen och därför har det inte varit möjligt att ordna inkluderande tillfällen som 
är en central del av verksamheten inom stadsmiljösektorns Planering. Den fastställda personalstyrkan nåddes inte heller 
även om situationen har förbättrats tack vare infraplaneraren som började i januari. Detaljplaner hölls framlagda i relativt 
stor utsträckning i planläggningens olika faser (12). Vad gäller tomtutbudet håller stadens egna småhustomter att ta slut 
eftersom nya områden har inte planlagts och öppnats. Besvärssituationen är rätt bra; två stranddetaljplaner berörs av en 
besvärsprocess. 
 
 
Strategin verkställs 
 

Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsområ-
dets mål 

Ansvarsom-
rådets åt-
gärd 

Indikator Utfallet 30.4 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

I tjänster beto-
nas invånar- 
och kundorien-
tering och ser-
vicestrukturen 
utvecklas på 
den kommu-
nala ekono-
mins villkor 

Det finns ett ut-
bud av service-
kvarter och tom-
ter på rätta plat-
ser både för sta-
dens egna behov 
och för andra 
tjänsteproducen-
ter 

Tillräckligt 
med service-
kvarter och 
tomter reser-
veras under 
planlägg-
ningen och 
vid annan 
planering av 
markanvänd-
ningen 

Hur bra lämplig tomt-
mark kan anvisas tjäns-
teproducenter. Vid upp-
följningen antecknas i 
fortsättningen också an-
talet förhandlingar med 
och handledning av ak-
törer; man beskriver 
också om och i vilken 
utsträckning alternativa 
tomter har kunnat erbju-
das. 

Det finns ett måttligt utbud av 
tomtmark för serviceprodu-
center men också planlägg-
ningen av nya servicetomter 
pågår (bl.a. området söder 
om Karleby sockenkyrka). 
Planläggningen av skolan och 
daghemmet i Stenängen av-
ses inledas efter semesterpe-
rioden. 

På-
gående 

 

De möjligheter 
som digitali-
seringen erbju-
der utnyttjas i 
tjänsteprodukt-
ionen och 
elektroniska 
tjänster för 
kommuninvå-
narna utveck-
las 

Effektiv använd-
ning av digitala 
och snabba del-
aktighetssätt. 

Effektivt 
ibruktagande 
av enkätpro-
grammet 
Maptionnaire 
som delaktig-
hetskanal 

Antalet enkäter i Mapt-
ionnaire samt antalet 
svar 

Antalet enkäter uppnådde 
inte målnivån på grund av re-
sursbrist. I början av året har 
det dock redan beretts en 
omfattande enkät gällande 
gång- och cykeltrafik som 
öppnas i maj. 

På-
gående 

 

Tydliga tjänste-
processer och 
kundorientering 

Planeringspro-
cesserna är tyd-
liga och delta-
gandet otvunget 

Fullödigt del-
tagande i pro-
jekt och mö-
ten som ank-
nyter till ut-
veckling av 
verksamhets-
sätt. Verk-
stadsverk-
samheten ut-
vecklas bl.a. 
med en kort 
responsenkät 
efter verksta-
den 

Antalet verkstäder och 
respons på dessa. 

Möjligheterna att ordna möten 
för allmänheten och verkstä-
der är fortfarande i huvudsak 
få men ett möte gällande Keli-
bers generalplan kunde ord-
nas i Rahkonen 13.4.2021. 
Också ett intressentmöte gäl-
lande detaljplanen för och 
byggandet av Donnerska sko-
lan bereds (torde genomföras 
05/2021). 

På-
gående 

 

Tydliga tjänste-
processer och 
kundorientering 

Uppdaterade 
uppgifter på 
webbplatsen su-
omi.fi. 

Onlineuppda-
tering (näs-
tan) av si-
dorna 

Sidornas uppdaterings-
täthet och erhållen re-
spons 

Sidorna har inte uppdaterats. 
Uppdateringsresursen utnytt-
jas för produktion av innehåll 
på stadens nya webbsidor. 

På-
gående 

 
Karleby skapar 
ett fungerande 
nätverk inom 
vård- och land-
skapstjänster 

Nära samarbete i 
landskapsförbun-
dets projekt spe-
ciellt vad gäller 

Aktivt delta-
gande i styr-
gruppssamar-
betet vad gäl-
ler projekt på 

Beskrivning av möten 
och evenemang med 
Mellersta Österbottens 
förbund och deras ka-

Arbetet med landskapsplanen 
håller på att inledas igen då 
Mellersta Österbottens för-
bund lyckades anställa en 

På-
gående 
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och har ett 
nära samar-
bete med in-
tressentgrup-
perna vid an-
ordnandet av 
tjänster 

landskapsplan-
läggning, plane-
ringen av trafik-
arrangemang 
och andra ut-
vecklingsprojekt 

landskaps-
nivå 

raktär. Gäller det ut-
vecklingsprojekt, styr-
ning av landskapspla-
nen eller något annat 
samarbete. 

person till landskapsplanlägg-
ningen i slutet av 2020. Det 
huvudsakliga arbetet i land-
skapsplanläggningen är för 
närvarande utredningar som 
gäller vindkraft. Planering del-
tar aktivt i landskapsplanear-
betet.  

Karleby skapar 
ett fungerande 
nätverk inom 
vård- och land-
skapstjänster 
och har ett 
nära samar-
bete med in-
tressentgrup-
perna vid an-
ordnandet av 
tjänster 

Kontakten med 
tjänsteproducen-
ter och -använ-
dare är kontinu-
erlig och leder till 
ett välfungerande 
och tillräckligt 
servicenät bl.a. 
när detaljplaner 
utarbetas 

Verkstäder 
och andra 
kontakter 
samt engage-
rande i sär-
skilda detalj-
planeprojekt 

Antalet delaktighetsmö-
ten 

Möjligheterna att ordna verk-
städer har till stor del fortfa-
rande varit på is på grund av 
coronaläget. 

På-
gående 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Karleby harmo-
niserar sin 
stadsbild och 
beaktar livs-
kraften på hela 
kommunens 
område 

Projekt pågår 
kontinuerligt i 
centrumområdet 

Planlägg-
ningen och 
andra planer 
för centrum 
och genomfö-
randet av 
dem priorite-
ras för att öka 
invånaranta-
let i centrum. 

En redogörelse av ut-
vecklingsläget i cent-
rum. Bedömning av an-
talet bostadslägenheter 
som ska byggas. Dess-
utom beskrivs detaljpla-
neprojekt som berörs av 
besvärsprocess 
(st./ha/ny m2-vy). 

Projekt för att utveckla centru-
met särskilt vad gäller stat-
ionsområdet framskrider i 
nära samarbete med Trafik-
ledsverket. I centrum och i 
närheten av det pågår två 
byggprojekt (Niemi och Fenix) 
och på hösten inleds två till. 
Byggandet av Beckbruket 
fortsätter med ett nytt punkt-
höghus. Cirka 200 nya bostä-
der håller på att färdigställas i 
ovannämnda objekt. 

För närvarande (1.5.2021) 
berörs två stranddetaljplaner 
av en besvärsprocess; för-
svarsmaktens logistikverk 
överklagade stranddetaljpla-
nen för Ohtakari (stadsfull-
mäktige 15.2.2021). Också 
en äldre stranddetaljplan för 
Märaskär berörs av besvärs-
processen. Situationen är 
dock rätt bra eftersom inga 
egentliga detaljplaner för tä-
torter berörs av besvärspro-
cessen. 

På-
gående 

 

Karleby harmo-
niserar sin 
stadsbild och 
beaktar livs-
kraften på hela 
kommunens 
område 

Flexibla och 
mångsidiga de-
taljplaner med 
ringa avvikelse-
behov. 

Gamla och 
begränsande 
detaljplaner 
förnyas 

Kort skriftlig beskrivning 
av planeringsläget. 

Slutförda detaljplanpro-
jekt (st./ha/ny m2-vy). 

Färdigställda kommu-
naltekniska planer (st.) 

Färdigställda park- och 
grönområdesplaner (st.) 

Avgiftsbelagda detaljpla-
ner (st./€) 

Under det första tertialet 2021 
(totalt 2020 inom parentes) 
vann detaljplanen för Haka-
laxgatan - Kaustarvägen (14) 
laga kraft. Flera detaljplaner 
väntar dock på att de ska 
vinna laga kraft. 

Detaljplanen i fråga omfat-
tade 1,4 hektar och 5 446 
km2 i byggrätt (ökning på 
2 176 km2). För planen faktu-
rerades 4 000 euro. 

På-
gående 
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3 kommunaltekniska planer 
och 5 parkplaner har färdig-
ställts. 

Karleby är en 
aktiv partner 
för företagen i 
området; målet 
är att stödja fö-
retagens till-
växt, internat-
ionalism och 
uppkomsten av 
nya arbetsplat-
ser 

Verksamhetsför-
utsättningarna 
för företag tryg-
gas. 

Tillräckligt ut-
bud av alter-
nativa före-
tagstomter. 

Diskussioner som förts 
med företagen beskrivs 
på allmän plan; vilka 
tomter är efterfrågade 
och var. Antalet lediga 
tomter. 

Läget med företagstomter för-
bättrades då detaljplanen in-
vid riksväg 13 fastställdes i 
slutet av 2020. Tomtreserven 
har varit måttlig på grund av 
utvidgningen av Toppar-
backen som fastställdes 2019 
och har redan delvis be-
byggts. Också i Lahdenperä 
är tomtreserven rätt omfat-
tande. 

På-
gående 

 

Det går smidigt 
och tryggt att ta 
sig fram i Kar-
leby 

Med hänsyn till 
resurserna har 
staden en funkt-
ionellt effektiv 
och tillräckligt 
täckande kollek-
tivtrafik 

Uppföljning 
av kollektiv-
trafiken i 
stadsmiljön 
som startade 
12.8.2020 
och utveckl-
ingsidéer be-
handlas till-
sammans 
med trafikfö-
retaget. 

Uppskattningar av anta-
let passagerare samt re-
sponsens karaktär och 
relevans. 

Den nya kollektivtrafiken har 
startat 12.8.2020 med fem 
stamlinjer och fyra basförbin-
delser. Antalet passagerare 
har bl.a. på grund av coro-
napademin underskridit må-
len. 

På-
gående 

 

Det går smidigt 
och tryggt att ta 
sig fram i Kar-
leby 

Nätverket av 
gång- och cykel-
trafik är tryggt 
och täckande till 
sin omfattning 

En plan för 
nätverket av 
gång- och cy-
keltrafik utar-
betas. 

Genomförandet av nät-
verksplanen. 

Under delåret inleddes ett 
program för att främja cykling 
och vilket också erhöll stats-
understöd. Avsikten är att 
programmet utarbetas under 
2021. 

På-
gående 

 

Goda järnvägs-
, väg-, flyg- och 
hamnförbindel-
ser säkerställer 
Karlebys till-
gänglighet 

Förutsättningar 
skapas för att 
främja projektet 
med dubbelspå-
ret Yxpila–Kar-
leby samt ban-
gårdsbyggen. En 
utredningsplan 
utarbetas tillsam-
mans med Tra-
fikledsverket. 

Aktivt främ-
jande av mar-
kanvänd-
ningsplaner i 
samarbete 
med olika ak-
törer Särskilt 
samarbetet 
kring järn-
vägsstationen 
med Trafik-
ledsverket, 
Senatfastig-
heter och VR. 

Antalet förhandlingar 
och planer som ankny-
ter till ärendet samt åt-
gärderna för att genom-
föra planerna 

Förhandlingarna med de olika 
parterna (VR, Trafikledsver-
ket, Senatfastigheter och sta-
den) har framskridit. Markkö-
pet med Senatfastigheter hål-
ler på att färdigställas; på 
motsvarande sätt håller ett 
preliminärt avtal på att ingås 
med Trafikledsverket. En ge-
mensam framtidsbild vad gäl-
ler utvecklingen av området 
finns i form av en översikts-
plan som blev färdig i februari 
2021. 

På-
gående 

 

Invånarnas 
hälsa och väl-
färd främjas 

Antalet trafiko-
lyckor minskas. 

Uppföljning 
av antalet tra-
fikolyckor 
samt förebyg-
gande och 
korrigerande 
åtgärder på 
basis av upp-
följningen. 

Antalet trafikolyckor per 
år. 

Antalet trafikolyckor som 
lett till döden. 

Antalet olyckor som lett 
till personskador. 

Antalet olyckor som lett 
till egendomsskador. 

2020 fick polisen information 
om 133 (161) trafikolyckor 
(2019 inom parentes). I olyck-
orna omkom 2 (2) personer 
och skadades 23 (45) perso-
ner. Antalet olyckor minskade 
med 28 olyckor från 2019. 
Olycksfallsstatistik publiceras 
inte delårsvis. 

På-
gående 

 

Invånarnas 
hälsa och väl-
färd främjas 

Vad gäller mar-
kanvändning fort-
skrider idrotts-
projekten effek-
tivt och utbudet 
är tillräckligt 

Deltagande i 
styrningen 
och plane-
ringen av id-
rottsparken - 

Hur planeringen och för-
verkligandet av id-
rottsparken har fortskri-
dit 

Färdigställandet av evene-
mangsparken och gator i an-
slutning till den pågår. Ut-
vecklingen av Idrottsparken 

På-
gående 
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mångsidigt (sett 
ur markanvänd-
ningsperspektiv) 

evenemangs-
parken 

överförs på Karleby Id-
rottspark Ab. 

Karlebys rykte 
som bildnings-
stad höjs 

Det finns tillräck-
ligt med områ-
desreserveringar 
för friluftsliv och 
motion på olika 
plannivåer 

Man deltar i 
planeringen 
och förverkli-
gandet av id-
rottsparken.  

Hur planeringen och för-
verkligandet av id-
rottsparken fortskridit. 
Evenemangsparken blir 
färdig 2021. 

Färdigställandet av evene-
mangsparken och gator i an-
slutning till den pågår. Ut-
vecklingen av Idrottsparken 
överförs på Karleby Id-
rottspark Ab. 

På-
gående 

 

Barnets rättig-
heter och barn-
vänligheten 
främjas 

Barnkonsekven-
ser har beaktats i 
centrala plane-
ringsprojekt 

Barnkonse-
kvensbedöm-
ning i cen-
trala plane-
ringsprojekt 
Barnkonse-
kvensbedöm-
ning av de-
taljplanen för 
Biskops-
backen. 

Uppföljning och analys 
av barnkonsekvensbe-
dömningar. 

Separata barnkonsekvensbe-
dömningar har inte utarbetas 
under det första tertialet. 

Inte 
påbör-
jad 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

Karleby erbju-
der kommunin-
vånarna möjlig-
heten att ut-
veckla sin egen 
boende- och 
livsmiljö 

Möten för all-
mänheten och 
andra sätt att 
delta (t.ex. Mapt-
ionnaire och 
verkstäder) i an-
knytning till pla-
ner utvecklas. 

Delaktighet 
integreras i 
viktiga plane-
ringsprojekt. 

Antalet tillfällen att delta 
och antalet enkäter. 

Respons på ovan-
nämnda (kvantitet och 
kvalitet) 

Inkluderande tillfällen har inte 
ordnats på grund av co-
ronaläget. För närvarande be-
reds en omfattande enkät om 
gång och cykling. 

På-
gående 

 

RESURSSMART STAD 

Karlebys eko-
nomiska hus-
hållning är an-
svarsfull 

I stadsplane-
ringen beaktas 
samhällsekono-
miska kostnader; 
områden plane-
ras med beak-
tande av helhets-
ekonomin 

Samhällseko-
nomiska kon-
sekvenser 
bedöms i vik-
tiga plane-
ringsprojekt 
och vid behov 
ändras pla-
nerna i en 
kostnadsef-
fektivare rikt-
ning 

Kostnaderna för verk-
ställandet av kommunal-
tekniska planer följs upp 
(tillsammans med an-
svarsområdet Infrastruk-
tur) > jämförelse av 
kostnadsnivån med tidi-
gare år. 

Samarbetet med Infrastruktur 
är tätt. Möten har i snitt ord-
nats med två veckors mellan-
rum under början av året. 
Kostnaderna följs upp under 
planeringsmöten. Likaså pro-
grammeras alltid följande pla-
nerings- och byggobjekt. 

På-
gående 

 

Vår kommunor-
ganisation är 
flexibel 

Alla anställda har 
en tydlig bild av 
den egna uppgif-
ten och sina an-
svar. 

Årliga ut-
vecklings-
samtal som 
kompletteras 
med mellan-
möten. Ut-
bildningsverk-
samheten 
upprätthålls 
enligt en en-
hetlig linje 

Utvecklingssamtal (an-
tal); utbildningsdagar 
(antal) 

Få utbildningsdagar har ord-
nats i början av 2021 på 
grund av coronaläget. Man 
har prioriterat och deltagit i 
korta webbaserade utbild-
ningar och informationsinslag. 

På-
gående 

 

Karleby stad är 
en omtyckt och 
lockande ar-
betsgivare 

Arbetsmiljön 
motsvarar bra 
planeringsar-
betets krav. Ak-
tivt deltagande i 
arbetshälsoverk-
samhet 

Uppföljning 
av arbetslo-
kalerna och 
förhållandena 
samt åtgärder 
vid eventuella 
problem. Ar-
betshälso-

Arbetshälsodagar (an-
tal) 

I början av 2021 ordnades 
gruppverkstäder i samarbete 
med Työplus för att stödja 
personalens ork. Ansvarsom-
rådets arbetshälsodag 
(TYHY) planeras till hösten 
2021. 

På-
gående 
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verksam-
heten ordnas 
så att den så 
bra som möj-
ligt betjänar 
hela persona-
len. 

Vår kommunor-
ganisation är 
flexibel 

Ansvaret för det 
egna arbetets in-
nehåll förankras 
på alla nivåer. 

Projekt har 
eftersträvade 
tidsplaner 
och uppfölj-
ning 

Antalet projektstyrda 
projekt 

Behovet av projektstyrda pro-
jekt (t.ex. området kring stat-
ionen, järnvägstorget) är fort-
farande stort men Planering 
har inga projektresurser. 

Inte 
påbör-
jad 

 
Karleby stad är 
känd för god 
och högklassig 
kompetens 

Påbyggnadsut-
bildning och fort-
bildning 

På planerar-
nivå minst 2 
utbildnings-
dagar / år+ 
ytterligare 2 
efter skilt 
övervägande  

Antalet utbildningsda-
gar. 

Utbildningsmålen har inte 
nåtts på grund av coronalä-
get. 1 planläggares behörig-
het förnyades i början av året, 
dvs. 4 behörigheter är uppda-
terade för närvarande. 

På-
gående 

 

Vår kommunor-
ganisation är 
flexibel 

Projekt/projekt-
specifik tanke-
modell i plane-
ringen. Effektivt 
arbete i teamen. 

Regelbundna 
teammöten 
med beak-
tande av tea-
mets karak-
tär. Projekt-
möten ordnas 
varje vecka. 

Teammöten, projektmö-
ten 

De flesta teamen fungerar ak-
tivt och teamorganisationen 
har tillägnats bra. 

Utfallit 

 

 
 
Ekonomi 
 

 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 131 256 € 33 726 € 25,7 % 218,6 % 10 586 € 73 065 €
Avgiftsintäkter 35 594 € 4 000 € 11,2 % -66,3 % 11 863 € 40 879 €
Understöd och bidrag 167 000 € 0 € 0,0 %  0 € 230 000 €
Övriga verksamhetsintäkter 12 200 € 3 050 € 25,0 % 0,0 % 3 050 € 12 200 €
Tillverkning för eget bruk 168 826 € 0 € 0,0 % -100,0 % 1 289 € 141 527 €

VERKSAMHETSINTÄKTER 514 876 € 40 776 € 7,9 % 52,2 % 26 788 € 497 671 € 
Personalkostnader -1 166 762 € -342 355 € 29,3 % 3,2 % -331 685 € -1 019 949 €
Köp av tjänster -1 659 858 € -617 447 € 37,2 % 40,3 % -440 112 € -1 456 297 €
Material, förnöd. och varor -30 150 € -4 429 € 14,7 % 1,3 % -4 371 € -10 333 €
Bidrag       
Övriga verksamhetskostnader -169 234 € -47 091 € 27,8 % -9,1 % -51 793 € -152 579 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -3 026 004 € -1 011 322 € 33,4 % 22,1 % -827 961 € -2 639 157 €

VERKSAMHETSBIDRAG -2 511 127 € -970 546 € 38,6 % 21,1 % -801 173 € -2 141 487 €
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3.2.27 Stadsstrukturnämnden - Byggnation   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål 

Ut-
gångsnivå 

Stadsstra-
tegins mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

1. Budget, 
driftseko-
nomi och 
investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, månat-
lig uppfölj-
ning. 

Investeringsplaner 
på lång sikt anpas-
sas efter budgetmå-
let och med pla-
nerna förbereder 
man sig också på att 
minska det efter-
satta underhållet. 

Kost-
nadsut-
veckl-
ingen 
följs upp 
på ar-
betsplat-
ser och i 
program-
met Unit. 
Korrige-
rande åt-
gärder 
vidtas vid 
behov. 

Utfallet för inkomsterna är 3,2 % 
mindre i förhållande till budgeten 
än vid motsvarande tidpunkt ifjol. 
I inkomsterna för 2020 syns en 
engångsinkomst på 429 800 
euro inom avfallshanteringen. 
Utfallet för utgifterna är 3,4 % 
större än i april 2020. Underhål-
let av trafikleder har krävt ca 
430 500 euro mer än vid motsva-
rande tidpunkt i fjol. Vad gäller 
investeringarna i infrastruktur ser 
det enligt situationen 30.4 ut att 
anslagen för byggande är till-
räckliga för gatu- och dagvatten-
objekt som färdigställts eller ska 
färdigställas. 

På-
gående 

 

2. Sjukfrån-
varo 

Byggnation 

31.12.2017 
= 475 ka-
lenderda-
gar. 

31.12.2018 
= 274 ka-
lenderda-
gar. 

31.12.2019 
= 339 ka-
lenderda-
gar. 

Infrastruk-
tur 

31.12.2017 
= 2 022 
kalender-
dagar 

31.12.2018 
= 1 335 
kalender-
dagar 

31.12.2019 
= 1 961 
kalender-
dagar 

31.12.2018 
= x-10 % ka-
lenderdagar, 
x dagar/an-
ställningsför-
hållande. 
Halvering av 
vikariekost-
nader. 

Satsningar på ar-
betshälsan. Lediga 
befattningar tillsätts 
enligt personalpla-
nen. Utbildning, ar-
betsrotation, ut-
veckling av aktivt 
stöd. 

Utveckl-
ingen av 
sjukfrån-
varo följs 
upp. Sär-
skild upp-
följning 
av 1–3 
dagars 
frånvaro. 
Kalender-
dagar. 

Sjukfrånvarorapporter finns inte 
att tillgå pga. systembyte. 

På-
gående 

 

3. Olycks-
fall i arbe-
tet 

Byggnation 

31.12.2017 
= 224 ka-
lenderda-
gar. 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Utbildning och upp-
följning: ergonomi- 
och arbetssäker-
hetsutbildning. Sats-
ningar på chefsar-
bete och handled-
ning. 

Kalender-
dagar/år 

Olycksfallsrapporter finns inte att 
tillgå pga. systembyte. 

På-
gående 
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31.12.2018 
= 22 kalen-
derdagar. 

31.12.2019 
= 12 kalen-
derdagar. 

Infrastruk-
tur 

31.12.2017 
= 13 kalen-
derdagar. 

31.12.2018 
= 97 kalen-
derdagar 

31.12.2019 
= 145 ka-
lenderda-
gar. 

4. Perso-
nalplan 

Ordinarie: 
112 

  

Personalpla-
nen iakttas, 
antalet viss-
tidsanställda 
minskas. 

Sjukfrånvaro mins-
kas. Rekrytering i 
enlighet med perso-
nalplanen.  

Antalet 
anställda. 

Man har inte lyckats tillsätta 
tjänsten som VVS-ingenjör. 

På-
gående 

 

5. Kund-
nöjdhet 
och kundo-
rientering 

Stadsinvå-
narnas och 
samarbets-
parternas 
nöjdhet 
med tjäns-
terna. 

Negativ kun-
drespons 
minskas. 

Kundrespons beak-
tas då verksam-
heten utvecklas. 

Mängden 
kundre-
spons. 

Kundresponssystemet har varit i 
bruk i två år 15.5. Av responssy-
stemets resultat utarbetas en 
sammanställning som lämnas till 
nämnderna för behandling. 

På-
gående 

 

6. Arbets-
tillfredsstäl-
lelse 

Resultaten 
av enkäten 
för 2018. 

Arbetshäl-
san förbätt-
ras i den år-
liga arbets-
hälsoenkä-
ten. 

Utvecklingssamtal. 
Arbetshälsoverkstä-
der på basis av en-
käten. Utvecklings-
objekt identifieras.  

Uppfölj-
ning av 
hur ut-
vecklings-
objekt åt-
gärdats 
under 
året. Ut-
vecklings-
samtal en 
gång per 
år. 

Utvecklingssamtalens andel är 
ca 70 % inom Byggnation, Un-
derhåll och Infrastruktur. 

På-
gående 

 

 
  
Strategin verkställs 
 

Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsområdets 
mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

Karleby skapar 
ett fungerande 
nätverk inom 
vård- och land-
skapstjänster 
och har ett 
nära samar-
bete med in-

Samarbetet med den 
tredje sektorn forts-
ätter. Kundrespons 
beaktas då verksam-
heten utvecklas. 

Verksamhetsmo-
deller och samar-
betsavtal utvecklas. 

Uppföljning av 
samarbetsav-
talstrender samt 
uppföljning av 
kvaliteten på 
kundresponsen 
som grund för ut-
vecklingen av 
verksamheten. 

Inga nya samarbetsavtal. På-
gående 
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tressentgrup-
perna vid an-
ordnandet av 
tjänster. 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Det går smidigt 
och tryggt att ta 
sig fram i Kar-
leby 

Gång- och cykeltrafi-
ken främjas och 
gång- och cykelleder 
byggs i samband 
med bebyggandet 
av nya områden. 

Säkerheten och 
funktionaliteten för-
bättras genom kon-
kret byggnation 
och/eller konkreta 
ändringsåtgärder. 

Byggnationsåt-
gärder som vid-
tagits och re-
spons på dessa. 

Mängd: 

- gång- och cy-
kelleder som sta-
den har hand 
om, längd  
- plogningar av 
gång- och cykel-
leder, st. 

Nya och ersättande gång- 
och cykelleder finns i 
årets byggnationsprogram 
enligt följande: 

Nya: gång- och cykelled 
på avsnittet Betingvägen-
Yxpila skola, gång- och 
cykelled på avsnittet Mit-
terstbackvägen-
Skäppastigen, gång- och 
cykelled på avsnittet Lan-
kilantie-riksväg 8 och 
gång- och cykelled på av-
snittet Rövarskärsvägen-
Västra Båthusvägen. 

Ersättande: gång- och cy-
kelled på avsnittet Ham-
margränd-järnvägen, 
gång- och cykelleden vid 
Östra Båhusvägen på av-
snittet Halkokarivägen-
Glasmästarsvägen, Tjär-
magasinsstråket på av-
snittet Mustakarivägen-
PB120. 

Inte 
påbör-
jad 

 

 
Gatorna beläggs 
inom tre år efter byg-
gandet.  

Eftersläpningen i be-
läggningsarbeten 
minskas planenligt 
genom att välja rätt 
ytbehandling och be-
läggning. Eftersläp-
ningen i belägg-
ningsarbeten har 
minskat men finan-
sieringsnivån ska 
fortsättningsvis hål-
las på en nivå om 
500 000 euro per år. 

Uppföljning av 
beläggningsar-
beten. 

Mängd: 

- investeringar, € 
- trafikleder som 
beläggs, km/år 

Beläggningsarbeten för 
2021 har ännu inte påbör-
jats. 

Inte 
påbör-
jad 

 

 
Man satsar vinterun-
derhållets kvalitet. 
Välskötta och trygga 
trafikleder. 

Kvaliteten på vinter-
underhållet uppfyller 
kraven, kundnöjd-
heten ökar. Trafikle-
derna och trafikom-
rådena hålls i sådant 
skick som standar-
den för vinterunder-
håll förutsätter (kör-
banorna plogas när 
snödjupet är 7 cm 
och cykelvägarna 
när snödjupet är 3 
cm). 

Uppföljning av 
respons som in-
kommit om un-
derhållet av tra-
fikleder. 

Mängd: 

- vägar som un-
derhålls, km. 
- trafikleder som 
underhålls vinter-
tid, €/km. 
- plogningar med 
full plogningsut-
rustning, 
gånger/år. 

Trafikleder som under-
hålls var 1.1.2021: 

Huvudgator och matarle-
der 92 km, bostadsgator 
210 km, gång- och cykel-
leder 135 km, parkgrän-
der 1 km och, övriga tra-
fikleder 9km, totalt 447,54 
km. 

Till vinterunderhållet hör 
också enskilda vägar och 
gårdsgator, km. 

Inte 
påbör-
jad 
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Det byggs ett täck-
ande nätverk för 
gång- och cykeltra-
fik. 

Gång- och cykeltrafi-
ken integreras i 
stadsplaneringen. 

Åtgärder som 
vidtagits och re-
spons på dessa. 

Kundresponssystemet har 
varit i bruk i två år 15.5. 
Av responssystemets re-
sultat utarbetas en sam-
manställning som lämnas 
till nämnderna för behand-
ling. 

På-
gående 

 

Invånarnas 
hälsa och väl-
färd främjas 

Personalplanens ak-
tualitet. 

Parkerna sköts i 
överensstämmelse 
med en godkänd 
klassificering.  

Parkerna sköts 
enligt kraven. 

Kundnöjdhet. 

Skötta parker, 
ha. 

Skötsel av par-
ker, €/ha.  

Det finns 170 ha skötta 
parker. Parkerna sköts på 
basis av en skötselklassi-
ficering. 

Parker och gång- och cy-
kelleder samt utflyktsrutter 
har använts exceptionellt 
mycket på grund av co-
ronaläget. 

Inte 
påbör-
jad 

 

Karlebys posit-
ion som land-
skapscentrum 
stärks 

Sörja för organise-
ringen, produktionen 
och schemalägg-
ningen av arbetena 
som handlar om 
byggande och un-
derhåll, byggledning, 
planering och ge-
nomförande när det 
gäller stadens lokali-
teter och fastigheter. 
Med beaktande av 
en sund och trygg 
verksamhetsmiljö 
samt planering och 
byggande enligt 
energihushållning 
och hållbar utveckl-
ing. I verksamheten 
beaktas interna och 
externa intressent-
grupper. 

Högklassig planering 
och styrning av den i 
varje planerings-
skede. Kostnadsef-
fektiva lösningar i 
projektets samtliga 
delområden. Över-
enskommen tidsplan 
hålls. Extra arbeten 
och ändringsarbeten 
i anslutning till byg-
gande. Åtgärder un-
der garantitiden. 

Användarenkäter 
om projektet och 
projektets pro-
dukt efter att pro-
jektet blivit färdigt 
och garantitiden 
gått ut. 

Budgeten hålls. 

- användning av 
investeringsan-
slag i %.  

- användning av 
reparationsan-
slag i %. 

- användning av 
anslag på års-
nivå i % 

Behandlingstid 
för bygglov. 

Hantering av tid-
tabellen för byg-
gandet. 

- framgångsrikt 
utförda projekt 

Extra arbeten 
och ändringsar-
beten i bety-
dande byggnads-
objekt i % 

Årets användarenkäter är 
ännu inte aktuella. 

Investeringsanslagens 
nyttjandegrad, 5,85 %. 

Reparationsanslagens 
nyttjandegrad, 8,05 %. 

Av årets anslag har an-
vänts 5,08 % på årsnivå. 

Extra arbeten i Ykspihla-
jan koulu uppgår till 1,52 
% för närvarande. Proces-
sen pågår. 

Inte 
påbör-
jad 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

RESURSSMART STAD 

Vår kommunor-
ganisation är 
flexibel 

Förnuftig och plan-
mässig byggnation 
av infrastruktur. 

Planerna utarbetas 
enligt arbetspro-
grammen så att de 
är klara tre månader 
före genomförandet. 

Uppföljning av 
verkställandet av 
tillsynsplanen. 

Objekt inom Infrastruktur 
har genomförts i enlighet 
med en utarbetad arbets-
tidsplan. När det gäller 

Inte 
påbör-
jad 
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Effektivare 3D-pla-
nering. De kommu-
naltekniska arbetena 
utförs på de objekt 
som ingår i arbets-
programmet och 
även extra objekt be-
aktas. 

planerna lever man fortfa-
rande ”ur hand i mun”. 

 

 
 
 
Ekonomi 
 

 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 4 157 689 € 1 215 898 € 29,2 % 32,6 % 916 727 € 4 128 864 €
Avgiftsintäkter 838 400 € 46 642 € 5,6 % -20,2 % 58 443 € 823 183 €
Understöd och bidrag 0 € 0 €   0 € 31 828 €
Övriga verksamhetsintäkter 361 793 € 108 387 € 30,0 % -80,6 % 557 708 € 976 776 €
Tillverkning för eget bruk 1 668 700 € 110 222 € 6,6 % -20,6 % 138 865 € 1 456 443 €

VERKSAMHETSINTÄKTER 7 026 582 € 1 481 149 € 21,1 % -11,4 % 1 671 741 € 7 417 095 € 
Personalkostnader -5 491 490 € -1 630 027 € 29,7 % 7,2 % -1 521 241 € -5 347 262 €
Köp av tjänster -3 222 649 € -1 420 323 € 44,1 % 32,3 % -1 073 648 € -4 367 900 €
Material, förnöd. och varor -1 569 800 € -354 764 € 22,6 % -24,6 % -470 202 € -1 442 165 €
Bidrag -48 500 € 0 € 0,0 %  0 € -44 543 €
Övriga verksamhetskostnader -2 032 659 € -477 724 € 23,5 % 13,7 % -420 007 € -1 334 524 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -12 365 098 € -3 882 837 € 31,4 % 11,4 % -3 485 097 € -12 536 394 €

VERKSAMHETSBIDRAG -5 338 516 € -2 401 689 € 45,0 % 32,4 % -1 813 356 € -5 119 299 €
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3.2.28 Stadsstrukturnämnden - Lokaliteter   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål 

Ut-
gångsnivå 

Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsområ-
dets åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

1. Budget, 
driftseko-
nomi och 
investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, månatlig 
uppföljning. 

Månatlig uppfölj-
ning av budge-
ten. 

Inkomster/utgif-
ter 

Utfallsprocenten för in-
komsterna ligger i förhål-
lande till budgeten på 
nästan samma nivå som i 
fjol vid motsvarande tid-
punkt. Utfallet för utgif-
terna är 2,1 % större än i 
april 2020. I januari-april 
var värmebehovstalet ca 
24 % större jämfört med 
talet året innan (9 % 
större jämfört med 2019), 
vilket syns i uppvärm-
ningskostnaderna. Upp-
värmningen har krävt ca 
210 600 euro mer än vid 
motsvarande tidpunkt i 
fjol. Underhållet av områ-
den har krävt ca 182 600 
euro mer än i april 2021. 

Inte 
påbör-
jad 

 

2. Sjukfrån-
varo 

31.12.2017 
= 7 736 ka-
lenderda-
gar 

31.12.2018 
= 6 740 ka-
lenderda-
gar 

31.12.2019 
= 7 622 ka-
lenderda-
gar 

31.12.2018 = 
x-10 % kalen-
derdagar, x da-
gar/anställ-
ningsförhål-
lande. Halve-
ring av vikarie-
kostnader. 

Satsningar på 
arbetshälsan. 
Lediga befatt-
ningar tillsätts 
enligt personal-
planen. Utbild-
ning, arbetsrotat-
ion, effektiverat 
aktivt stöd. 

Utvecklingen av 
sjukfrånvaro följs 
upp. Särskild 
uppföljning av 1–
3 dagars från-
varo. Kalender-
dagar. 

Uppföljning av 
hur rehabilite-
rande åtgärder 
vidtagits (yrkes-
inriktad rehabili-
tering och partiell 
sjukledighet) i 
enlighet med de 
mål som upp-
ställts vid för-
handlingar kring 
arbetshälsan. 
Hur många av 
de personer som 
rehabiliteras kan 
fortsätta i arbetet 
på deltid eller 
heltid? 

Frånvarorapporter för bör-
jan av 2021 finns inte att 
tillgå.  

Åtgärder har vidtagits för 
att ta i bruk ersättande ar-
bete.  

På-
gående 

 

3. Olycks-
fall i arbetet 

31.12.2017 
= 141 ka-
lenderda-
gar. 

31.12.2018 
= 266 ka-
lenderda-
gar 

31.12.2019 
= 147 ka-
lenderda-
gar. 

Inga olycksfall 
sker i arbetet. 

Utbildning och 
uppföljning: er-
gonomi- och ar-
betssäkerhetsut-
bildning. Man föl-
jer upp registre-
ringen av olycks-
fall i arbetet i sy-
stemet PRO24 
och ser till att åt-
gärder vidtas. 
Satsningar på 
chefsarbete och 
handledning. 

Hur många på 
varandra föl-
jande arbetsda-
gar utan olycks-
fall under kalen-
deråret? På in-
gångssidan till 
intra finns en sif-
fertabell. 

Rapporter finns inte att 
tillgå.  

På-
gående 
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4. Perso-
nalplan 

Ordinarie = 
270,42 års-
verke 
(2020) 

Ordinarie = 
257,57 års-
verke 
(2021) 

Personalpla-
nen iakttas, an-
talet visstids-
anställda mins-
kar. 

Rekrytering i en-
lighet med per-
sonalplanen. Re-
servpersonal an-
vänds planenligt.  

Visstidsan-
ställda/ordinarie 
personal i % un-
der personalpla-
neperioden (år 
2021, 2022, 
2023). 

Åtgärder i enlighet med 
personalplanen har vidta-
gits.  

På-
gående 

 

5. Kund-
nöjdhet och 
kundorien-
tering 

Invånarnas 
nöjdhet 
med tjäns-
terna 

Negativ kund-
respons mins-
kas. 

Servicebeskriv-
ningar utarbetas 
och tas i bruk 
och funktioner i 
leverantör-/an-
vändargränssnit-
tet omdefinieras. 
Regelbundna 
kundmöten. Kva-
litetsmätning. 
Kundnöjdhetsen-
käter. Kvalitets-
avvikelser av-
hjälp samt man 
reagerar på kun-
dresponsen. 

Mängden kund-
möten per år. 
Uppnåendet av 
svarstiderna för 
servicebegäran 
och reklamat-
ioner. 

Inom matservice håller 
man på att färdigställa 
daghemmens servicebe-
skrivningar. Kunden bad 
att samarbetsmötet flyttas 
till hösten på grund av co-
ronaläget.  

På-
gående 

 

6. Arbets-
tillfredsstäl-
lelse 

Arbetshäl-
soenkätens 
resultat. 

Arbetshälsan 
förbättras i den 
årliga arbets-
hälsoenkäten. 

Utvecklingssam-
tal. Arbetshälso-
verkstäder på 
basis av enkä-
ten. Utvecklings-
objekt identifie-
ras. Utveckl-
ingsåtgärder ge-
nomförs. 

Utvecklingssam-
tal en gång per 
år (mål: 100 %). 

En arbetshälsoverkstad 
har ordnats för städ- och 
matservicens förvaltning. 
Enheternas interna kom-
munikation ses som ett 
utvecklingsobjekt. Åtgär-
der för att utveckla vecko-
mötespraxisen har inletts.  

På grund av coronaläget 
har personalens arbets-
hälsoverkstäder inte kun-
nat ordnas enligt planerna 
inom stadsmiljösektorns 
Lokaliteter eftersom 
gruppstorleken överskri-
der begränsningen av an-
talet personer vid sam-
mankomster.  

På-
gående 

 

 
  
Strategin verkställs 
 

Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsom-
rådets mål 

Ansvarsområ-
dets åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

I tjänster be-
tonas invå-
nar- och 
kundoriente-
ring och ser-
vicestruk-
turen utveck-
las på den 
kommunala 
ekonomins 
villkor 

Kvaliteten på 
fastighets-
skötsel, städ- 
och matser-
vice bibehålls 
(trots den 
strama eko-
nomin). 
Använd-
ningen av 
elektroniska 
tjänster utö-

Ansvarsområ-
dets tjänster 
utvecklas inom 
ramen för verk-
samhetsstad-
gan och bud-
geten. 
(Pris/kvalitet 
och kundre-
spons) 

Uppnåendet av det efter-
strävade förhållandet mel-
lan pris och kvalitet. 

Fastighetsskötsel: 

Mängden servicebegäran 
som gäller kommundels-
kontor, fastighetsskötsel 
och användartjänster.  

Servicebegäran 1.1.2021–
30.4.2021 

- 889 st. 

1. Reagerande < 1 dygn. 

2. Skötta uppdrag 809. 

Utfallit 
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kas i förvalt-
ningen av 
stadens fas-
tigheter. 

1. Reagerande 

2. Uppdrag sköts enligt ser-
vicebegäran. 

I tjänster be-
tonas invå-
nar- och 
kundoriente-
ring och ser-
vicestruk-
turen utveck-
las på den 
kommunala 
ekonomins 
villkor 

Kvaliteten på 
fastighets-
skötsel, städ- 
och matser-
vice bibehålls 
(trots den 
strama eko-
nomin). 
Använd-
ningen av 
elektroniska 
tjänster utö-
kas i förvalt-
ningen av 
stadens fas-
tigheter. 

Ansvarsområ-
dets tjänster 
utvecklas inom 
ramen för verk-
samhetsstad-
gan och bud-
geten. 
(Pris/kvalitet 
och kundre-
spons) 

Uppnåendet av det efter-
strävade förhållandet mel-
lan pris och kvalitet. 

Städservice: 

1. Mängden renhetsmät-
ningar i lokaliteter med 
höga hygienkrav.  

2. Godkända inspektioner i 
förhållande till genomförda 
inspektioner.  

3. Resultat av insta800-
kvalitetsinspektioner i sko-
lor och daghem (god-
kända/antalet inspektioner) 

Provtagning genomfördes 
planenligt i VesiVeijari.  

Alla prov nådde inte kravnivån. 
Korrigerande åtgärder har vid-
tagits.  

Den uppdaterade städplanen 
lämnas in till hälsoövervak-
ningsmyndigheterna före 
15.6.2021.  

Inspektion enligt tillsynsplanen 
utfördes 13.4. En nivå som hu-
vudsakligen motsvarar kraven 
har uppnåtts. 

Smärre brister i bassängvatt-
nets kvalitet och informationen 
om den har åtgärdats. 

Nivå som inte motsvarar kra-
ven: behov av reparationer ob-
serverades på material och 
ytor i omklädnings- och tvätt-
rum, bastur och toaletter.  

Åtgärd: undersökning av loka-
lernas skick, planen ska läm-
nas till hälsoövervakningsmyn-
digheterna före 15.6.2021.  

Upp-
nåddes 
inte 

 

I tjänster be-
tonas invå-
nar- och 
kundoriente-
ring och ser-
vicestruk-
turen utveck-
las på den 
kommunala 
ekonomins 
villkor 

Kvaliteten på 
fastighets-
skötsel, städ- 
och matser-
vice bibehålls 
(trots den 
strama eko-
nomin). 
Använd-
ningen av 
elektroniska 
tjänster utö-
kas i förvalt-
ningen av 
stadens fas-
tigheter. 

Ansvarsområ-
dets tjänster 
utvecklas inom 
ramen för verk-
samhetsstad-
gan och bud-
geten. 
(Pris/kvalitet 
och kundre-
spons) 

Uppnåendet av det efter-
strävade förhållandet mel-
lan pris och kvalitet. 

Matservice: 

1. Resultat av Oiva-inspekt-
ioner (smileymätare) och 
resultat av mätningar av 
ytornas renhet (god-
kända/tagna prov)  

2. Minskad mängd tillag-
ningskök (centraliserad till-
lagning). Måltidspriset följs 
upp med hjälp av verktyget 
för verksamhetskalkylering. 

3. Serveringskök ändras till 
uppvärmningskök. 

4. Kvaliteten på skol- och 
daghemsmat (smakligheten 
följs upp genom uppföljning 
av mängden svinnmat) 

5. Resultat av skolmatsen-
käten. 

18 Oiva-inspektioner har ge-
nomförts, tre av dem fick en 
anmärkning.  

Matservicens utvecklingspro-
jekt framskrider. Värmetrans-
portvagnar har skaffats för 
mattransporter.  

Köksplaneringen vad gäller 
produktionsköket och upp-
värmningsköken fortgår.  

- Styrgruppsmöten har ordnats 
enligt planen. 

- Försök med försäljning av 
svinnmat har inletts.  

- Uppföljning av svinnmat har 
inletts.  

Skolmatsenkäten har genom-
förts, information har getts om 
att den är färdig. Analys av re-
sultaten pågår.  

Utfallit 
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LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Karlebys po-
sition som 
landskaps-
centrum 
stärks 

Servicenätet 
stöds i mar-
kanvänd-
nings- och lo-
kalitetslös-
ningar. Aktiv 
roll i organi-
seringen av 
lokaliteter för 
att svara mot 
behovet inom 
stadens olika 
sektorer.  

Samarbetet ut-
vecklas i hus-
byggprojekt 
som gäller ser-
vicenätet och i 
planeringen av 
markanvänd-
ningen med 
beaktande av 
framtida be-
hov. 

Ansvarsområdet Lokaliteter 
deltar i projekt från plane-
ring till utförande. 

Antalet projekt i vilkas pla-
nering Lokaliteter deltagit 
jämfört med pågående pro-
jekt. 

Begäran om lokalitetsbe-
hov/ordnade lokalitetslös-
ningar. 

Enheten för fastighetsskötsel 
deltar fortfarande inte i plane-
ringen av byggnader på till-
räcklig nivå. I och med organi-
sationsreformen inom Under-
håll strävar man efter att en re-
presentant för enheten för fas-
tighetsskötsel deltar i plane-
ringsgrupperna.  

Staden hyr fastigheten vid Häl-
sovägen 1 av Soite under tiden 
Donnerska skolan genomgår 
en grundlig renovering. Hyres-
tid 15.3.2021–31.12.2023. 

Kontorspersonal för miljö- och 
hälsoskydd (6 pers.) placera-
des i en aktielokal vid Hakalax-
gatan 83 som ägas av staden. 

På-
gående 

 

RESURSSMART STAD 

Karlebys 
ekonomiska 
hushållning 
är ansvarsfull 

Lokaliteter-
nas värde 
bevaras. 

Åtgärder i loka-
litetsplanen 
vidtas. Fastig-
hetsbesikt-
ningar för att 
kontrollera lo-
kaliteternas 
skick och repa-
rationsbehov.  

Genomförande och uppfölj-
ning av åtgärder som pla-
nerats på basis av fastig-
hetsbesiktningar.  

Fastighetsbesiktningar har inte 
genomförts under januari-april 
på grund av coronaläget. 

På-
gående 

 

Karleby ba-
lanserar sin 
balansräk-
ning 

Lokaliteterna 
tillfredsställer 
såväl tekniskt 
som kvalita-
tivt och kvan-
titativt använ-
darnas be-
hov. Stadens 
egendom, 
som är bun-
den i fastig-
heter, beva-
ras. 

Underhåll av 
lokaliteter och 
förbättring av 
lokalitetstjäns-
ternas effektivi-
tet och resul-
tat. 

Ibruktagande av fastighets-
förvaltningssystem. 

Uppföljning av effektivitet 
och resultat med hjälp av 
fastighetsförvaltningssyste-
met. 

Användningen av personal-
dimensioneringssystemet 
breddas inom fastighets-
skötsel, städ- och matser-
vice.  
Dimensionerade kvadrat-
meter/år.  

Dimensionering av fastighets-
skötseln i Ullava: 

- Rahkosen koulu, 1 499 m2-vy 

- Veikko Vionojan koulu, 1 436 
m2-vy 

- Räddningsstationen, 235 m2-
vy 

- totalt, 3 170 m2-vy 

På-
gående 

 

Karleby ba-
lanserar sin 
balansräk-
ning 

Antalet fas-
tigheter som 
staden äger 
minskas ak-
tivt och i en-
lighet med lo-
kalplanen.  

Man strävar 
aktivt efter att 
bli av med 
verksamhetslo-
kaler som är 
onödiga ge-
nom att sälja 
och riva lokali-
tetsegendom 
enligt lokali-
tetsplanen eller 
genom att 
framlägga 
ärendet i 
stadsstyrelsen. 
När en lokal 
blir tom säljs 

Antalet sålda/rivna verk-
samhetslokaler/fastigheter, 
st/år. 

Användningsgraden i % 
vad gäller lokaler som kan 
hyras. 

Tidsfrist för försäljning och 
rivning. 

Sålts: 2 st. (Ullava kommun-
kontor och RTV-huset) 

Rivits: - 

Genomsnittlig tidsfrist för riv-
ning: 7,6 månader 

Genomsnittlig tidsfrist för för-
säljning: 6,8 månader 

På-
gående 
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den inom 9 
månader eller 
rivs inom 6 
månader. 

 
 
Ekonomi 
 

 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 14 182 635 € 4 565 856 € 32,2 % 0,0 % 4 564 896 € 13 241 096 €
Avgiftsintäkter 0 € -36 €  -167,9 % 54 € 53 €
Understöd och bidrag 8 800 € 0 € 0,0 %  0 € 8 968 €
Övriga verksamhetsintäkter 28 731 225 € 9 664 318 € 33,6 % 3,7 % 9 320 970 € 27 824 994 €
Tillverkning för eget bruk 11 500 € 0 € 0,0 %  0 € 6 585 €

VERKSAMHETSINTÄKTER 42 934 160 € 14 230 138 € 33,1 % 2,5 % 13 885 920 € 41 081 697 € 
Personalkostnader -10 538 289 € -3 157 045 € 30,0 % 1,1 % -3 121 787 € -9 490 172 €
Köp av tjänster -11 853 727 € -3 762 804 € 31,7 % 8,8 % -3 457 455 € -11 304 477 €
Material, förnöd. och varor -7 211 438 € -2 759 709 € 38,3 % 20,7 % -2 286 440 € -7 079 871 €
Bidrag       
Övriga verksamhetskostnader -5 709 667 € -1 729 947 € 30,3 % 13,2 % -1 528 413 € -5 218 237 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -35 313 121 € -11 409 505 € 32,3 % 9,8 % -10 394 094 € -33 092 757 €

VERKSAMHETSBIDRAG 7 621 038 € 2 820 633 € 37,0 % -19,2 % 3 491 825 € 7 988 941 €
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3.2.29 Byggnads- och miljönämnden - Tillstånd   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål Utgångsnivå Stadsstra-

tegins mål 
Ansvars-
områdets 
åtgärd 

Indikator Utfallet 30.4 Status 

1. Budget, 
driftseko-
nomi och in-
vesteringar 

 
Budgeten 
hålls, må-
natlig upp-
följning. 

Tät uppfölj-
ning. Man 
reagerar 
snabbt på 
föränd-
ringar. 

Månads-
rapporte-
ring/ ut-
fallsupp-
gifter. 

Inkomstutfallet är 1,5 % större i för-
hållande till budgeten än vid mot-
svarande tidpunkt ifjol. Utgiftsutfal-
let är 1,4 % större än i april 2020. 

På-
gående 

 

2. Sjukfrån-
varo 

31.12.2019 = 
213 kalender-
dagar. 

31.12.2018 = 
174 kalender-
dagar. 

31.12.2017 = 
126 kalender-
dagar. 

31.12.2018 
= x-10 % 
kalenderda-
gar, x da-
gar/anställ-
ningsförhål-
lande. Hal-
vering av vi-
kariekostna-
der. 

 
Månads-
rapporte-
ring/ ut-
fallsupp-
gifter. 

Sjukfrånvarorapporter finns inte att 
tillgå pga. systembyte. 

På-
gående 

 

3. Olycksfall 
i arbetet 

31.12.2017 = 0 
kalenderdagar 

31.12.2018 = 0 
kalenderdagar 

31.12.2019 = 0 
kalenderdagar 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Kartlägg-
ning och fö-
rebyggande 
av risker. 
Minimering 
av risker. 

Månads-
rapporte-
ring/ ut-
fallsupp-
gifter. 

Sjukfrånvarorapporter finns inte att 
tillgå pga. systembyte. 

På-
gående 

 

4. Personal-
plan 

Ordinarie = 21 

Visstidsan-
ställda = 0  

Totalt = 21 

Personal-
planen iakt-
tas, antalet 
visstidsan-
ställda 
minskas. 

 
Personal-
rappor-
ter/utfalls-
uppgifter. 

Ordinarie = 21 

Visstidsanställda = 0  

Totalt = 21 

Sekreterarna för förvaltningstjäns-
ter torde flyttas till ansvarsområ-
dena. Samtliga lediga tjänster och 
befattningar inom stadsmiljösek-
torns Tillstånd har tillsatts. 

På-
gående 

 

5. Kund-
nöjdhet och 
kundorien-
tering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ 
kundre-
spons mins-
kas. 

Medborgar-
diskuss-
ioner följs. 

Mängden 
positiv/ne-
gativ re-
spons. 

Inriktade kundnöjdhetsenkäter har 
påbörjats. Kundresponssystemet 
har varit i bruk i två år 15.5. Av re-
sponssystemets resultat utarbetas 
en sammanställning som lämnas 
till nämnderna för behandling. 

På-
gående 

 

6. Arbetstill-
fredsstäl-
lelse 

Resultaten av 
enkäten för 
2018. 

Arbetshäl-
san förbätt-
ras i den år-
liga arbets-
hälsoenkä-
ten. 

Åtgärdspla-
ner omsätts 
i praktiken 
och följs 
upp. 

Resultat 
av enkä-
ten. 

Man har gått igenom resultaten av 
arbetshälsoenkäten vid ett arbets-
hälsomöte och en arbetshälsoplan 
har utarbetats för stadsmiljösek-
torns Tillstånd. 

På-
gående 
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Strategin verkställs 
 

Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsom-
rådets mål 

Ansvarsområ-
dets åtgärd Indikator Utfallet 30.4 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

I tjänster beto-
nas invånar- 
och kundorien-
tering och ser-
vicestrukturen 
utvecklas på 
den kommu-
nala ekono-
mins villkor 

Utökade 
elektroniska 
tjänster vad 
gäller tillstånd 
och anmäl-
ningar. 

Byggnadstillsy-
nens samtliga till-
stånd via det 
elektroniska sy-
stemet. Trimbles 
elektroniska till-
stånds- och an-
mälningsförfa-
randen tas i bruk 
i större utsträck-
ning även inom 
miljö- och hälso-
skyddet. Begä-
ran om ompröv-
ning av parke-
ringsövervak-
ningens beslut 
och parkerings-
tillstånd via det 
elektroniska sy-
stemet. 

Antalet 
tillstånds- 
och an-
mälnings-
ärenden 
samt be-
gäran om 
ompröv-
ning vilka 
kan läm-
nas in 
elektro-
niskt, st. 

Byggnadstillsynens samtliga tillstånd/anmäl-
ningar kan sökas elektroniskt från tillstånds-
tjänster. Det finns 6 tillståndstyper. 

Elektroniska tillstånds- och anmälningsförfa-
randen har tagits i bruk inom miljö- och häl-
soskydd. 

Samtliga tillstånd för allmänna områden kan 
sökas elektroniskt. 

Elektronisk begäran om omprövning har ta-
gits i bruk inom parkeringsövervakningen. 

På-
gående 

 

Tydliga tjänste-
processer och 
kundorientering 

Tillstånd 
handläggs 
utan dröjs-
mål. 

Uppföljningssy-
stem för ärenden 
som handläggs. 

Antalet 
tillstånd, 
anmäl-
ningar 
och utlå-
tanden, 
st. 

BYGGNADSTILLSYN 

Antalet bygglov och åtgärdstillstånd har 
ökat från de senaste årens nivå. Ökningen 
syns särskilt i fråga om små byggprojekt, 
såsom gårdsbastur. 

PARKERINGSÖVERVAKNING 

Felparkeringsavgifterna har påverkats av att 
människor inte rör sig på samma sätt i cent-
rum på grund av coronaviruset. På mäng-
den felparkeringsavgifter har också påver-
kat att parkeringen i stadens centrum har 
frigjorts. Från början av 2020 har man inom 
parkeringsövervakningen följt upp antalet 
muntliga anmärkningar och anvisningar 
som ges. Anvisning om parkering är en vik-
tig del av parkeringskontrollanternas arbete 
och det har inkommit mycket positiv re-
spons om det. 

MILJÖTJÄNSTER 

Tillstånd för avledning av avloppsvatten be-
handlas numera i samband med bygglov i 
form av utlåtanden. På grund av detta har 
antalet tillstånd minskat. Genom det nya för-
farandet förenklas tillståndsprocessen. 

TILLSTÅND PÅ ALLMÄNNA OMRÅDEN 

Mobila kiosker har tagits i bruk som en ny 
tillståndstyp och för dessa har man anvisat 
försäljningsplatser på olika håll i Karleby. 

På-
gående 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 
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Invånarnas 
hälsa och väl-
färd främjas 

Miljöfostran 
och natur-
skolverksam-
heten stöds. 

Naturskolans 
fadderklassavtal. 

Antalet 
hållna na-
turskole- 
och fad-
derklass-
dagar, st. 

Fadderklasserna 2020-2021 (11 st.) valdes i 
slutet av augusti 2020. På fadderkalsserna 
fanns i år sammanlagt 236 barn.  

Under vårterminen januari-april 2021 ordna-
des fyra naturskoledagar för alla fadderklas-
ser, totalt 44 naturskoledagar. 

På-
gående 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

RESURSSMART STAD 

Karlebys eko-
nomiska hus-
hållning är an-
svarsfull 

Uppdaterade 
taxor. 

Justering av till-
stånds- och till-
synsavgifter och 
felparkeringsav-
gifter. Prissätt-
ning av parke-
ringstillstånd. 

Uppgifter 
om utfallet 
av avgif-
ter, €. 

Försäljningen av och intäkterna från avgifter 
för tillstånd för byggnadstillsynen, miljön, 
parkeringsövervakningen och för allmänna 
områden uppgår till ca 244 454 €, vilket är 
35 procent mer än vid motsvarande tidpunkt 
året innan. 

På-
gående 

 

 
  
Ekonomi 
 

 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 161 631 € 24 355 € 15,1 % -20,5 % 30 620 € 102 594 €
Avgiftsintäkter 652 402 € 156 412 € 24,0 % 54,6 % 101 190 € 692 037 €
Understöd och bidrag 0 € 0 €   0 € 2 065 €
Övriga verksamhetsintäkter 539 482 € 63 329 € 11,7 % 28,6 % 49 233 € 294 619 €
Tillverkning för eget bruk 0 € 358 €   0 € 507 €

VERKSAMHETSINTÄKTER 1 353 516 € 244 454 € 18,1 % 35,0 % 181 043 € 1 091 823 € 
Personalkostnader -1 177 430 € -350 190 € 29,7 % 22,9 % -284 983 € -841 652 €
Köp av tjänster -265 330 € -114 386 € 43,1 % -20,9 % -144 623 € -414 981 €
Material, förnöd. och varor -36 200 € -4 983 € 13,8 % 77,9 % -2 802 € -13 557 €
Bidrag       
Övriga verksamhetskostnader -161 160 € -37 295 € 23,1 % -4,0 % -38 844 € -147 836 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -1 640 120 € -506 854 € 30,9 % 7,6 % -471 253 € -1 418 026 €

VERKSAMHETSBIDRAG -286 604 € -262 399 € 91,6 % -9,6 % -290 211 € -326 203 €
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3.2.30 Räddningsnämnden

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk producerar de räddningstjänster 
som föreskrivs i räddningslagen för ett område omfattande 11 kommuner. Det kommunövergripande 
kollegiala organet, räddningsnämnden beslutar om nivån på räddningsväsendets service som rädd-
ningslagen ålägger. I delårsrapporten granskas uppnåendet av sektorns mål i förhållande till skyl-
digheterna enligt servicenivåbeslutet eftersom sektorns verksamhet är lagstadgad och på grund av 
att servicenivåbeslutet förpliktar räddningsverket. Räddningsverkets resultat som regional aktör kan 
inte speglas mot enskilda kommuners strategier inom räddningsområdet genomför räddningsverket 
kommunstrategierna genom att sörja för säkerhetstjänsterna för invånarna och näringslivet i områ-
det. I delårsrapporten granskas utförandet av tjänster också till de delar som räddningsverket an-
svarar för tillhandahållandet av tjänster till en annan sektor på basis av ett samarbetsavtal (prehos-
pital akutsjukvård till Vasa sjukvårdsdistrikt). 
 
 
Uppnåendet av verksamhetsmålen 1.1–30.4.2020 

Hindrade olyckor 

Utfallet i fråga om det inbyggda brandskyddet överensstämmer med beslutet om servicenivån till de 
delar som verksamheten inte har förhindrats på grund av coroanrestriktionerna. Tillsynen av vårdin-
rättningar och vårdanstalter har genomförts i början av året genom övervakning av handlingar, vad 
gäller bostäder har tyngdpunkten legat på flervåningshusens självbedömning. Tillsynen i övriga ob-
jekt ordnas för närvarande huvudsakligen som övervakning av handlingar. 

Räddningsmyndigheten har svarat för allmänt förebyggande av olyckor i samarbete med andra myn-
digheter i den omfattning som gällande lag förutsätter inom ramen för de rådande undantagsförhål-
landena.   

Invånarnas riskmedvetenhet och förmåga att agera i olyckssituationer har utökats genom säkerhets-
kommunikation.  

Räddade människor och räddad egendom 

I fråga om räddningsverksamhetens insatstid har målet nåtts enligt servicenivåbeslutet och de riks-
omfattande resultatmålen.  

Brandkårernas övningar har på grund av Covid-19-pandemin begränsats och ordnats med beak-
tande av incidenstalets begränsningar. Anvisningar om verksamhetsmodeller vid brandstationer och 
räddningsuppdrag har utfärdats och personalen har fått desinfektionsanvisningar.  

Inga ändringar i beredskapen för vattendykningsverksamheten i förhållande till tidigare rapporte-
ringsperioder. 

Prehospital akutsjukvård har förverkligats i enlighet med samarbetsavtalet med Vasa sjukvårdsdi-
strikt. På grund av pandemin har användningen av personlig skyddsutrustning vid prehospital akut-
sjukvård och då första insatser utförs effektiverats.  

Aktuellt 

Räddningsverksamhetens lednings- och aktionsberedskap har vid behov funnits till förfogande för 
att stödja kommuner i samhällets allvarliga störningssituationer. Räddningsverket har bjudit in rädd-
ningsområdets kommuner och samarbetsmyndigheter att delta i videomöten som ordnats nästan 
varje vecka sedan slutet av mars 2020 via Mellersta Österbottens regionala säkerhetsorganisations 
säkerhetsnät.  

Pandemin, covid-19 har fortfarande krävt att hela räddningsverkets personal följer en mycket säker-
hetsmedveten handlingsmodell. Verksamheten har lyckats rätt så bra. Räddningsverket sköter sin 
ekonomi på samma ansvarsfulla sätt som under tidigare år och ser ändå till att de förpliktelser som 
föreskrivs i räddningslagen i enlighet med det som bestäms i servicenivåbeslutet uppfylls. Rädd-
ningsväsendet deltar i beredningen av välfärdsområdena (Mellersta Österbotten och Österbotten) 
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där social- och hälsovården sammanslås med räddningsväsendet till en gemensam organisation i 
början av 2023.  Räddningsverkets personalresurser är otillräckliga särskilt för skötseln av den 
lagstadgade planeringsskyldigheten. 

Ekonomi 

Det ekonomiska utfallet 1.1–30.4.2020 
 
Med tanke på genomsnittet för tidpunkten är verksamhetsutgifterna i fråga om personalutgifterna 
något lägre än under föregående period på grund av att avtalsbrandkårerna övat i smågrupper, nivån 
i fråga om övriga utgifter är normal. Separat bokföring förs om tilläggskostnaderna som pandemin 
orsakat (skyddsutrustning, desinfektionsmedel, kostnader för distansverktyg). 
 

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
21/20

Kumulativt utfall 
2020

Bokslut 2020

Försäljningsintäkter 12 401 378 € 4 085 946 € 32,9 % 1,0 % 4 046 028 € 11 018 943 €
Avgiftsintäkter 298 700 € 35 266 € 11,8 % -16,2 % 42 085 € 157 032 €
Understöd och bidrag 0 € 0 €   0 € 505 €
Övriga verksamhetsintäkter 10 800 € 15 120 € 140,0 % 223,5 % 4 674 € 26 440 €
Tillverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 12 710 878 € 4 136 332 € 32,5 % 1,1 % 4 092 787 € 11 202 920 € 
Personalkostnader -8 486 467 € -2 162 254 € 25,5 % 0,5 % -2 151 811 € -7 557 774 €
Köp av tjänster -1 744 585 € -472 697 € 27,1 % 18,9 % -397 446 € -1 472 860 €
Material, förnöd. och varor -734 845 € -104 454 € 14,2 % -47,2 % -197 831 € -578 414 €
Bidrag -58 100 € -6 473 € 11,1 % 49,8 % -4 320 € -46 373 €
Övriga verksamhetskostnader -1 686 881 € -560 645 € 33,2 % 9,1 % -514 116 € -1 547 499 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -12 710 878 € -3 306 522 € 26,0 % 1,3 % -3 265 524 € -11 202 920 €

VERKSAMHETSBIDRAG 0 € 829 809 €  0,3 % 827 263 € 0 €
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BILAGOR
Utfall, staden utan affärsverk

(1000) Budget 
2021 + 

avvikelse 

Utfall 2021 Utfall 
%  

Budget 

Avvikelse 
%  

21/20 

Kumulativt 
utfall 
2020 

Bokslut 
2020 

Försäljningsintäkter 39 212 € 12 669 € 32 % 2 % 12 366 € 36 994 € 
Avgiftsintäkter 5 859 € 1 548 € 26 % 26 % 1 228 € 5 115 € 
Understöd och bidrag 1 656 € 1 556 € 94 % 80 % 866 € 2 459 € 
Övriga verksamhetsintäkter 38 428 € 13 170 € 34 % 5 % 12 519 € 37 195 € 
Tillverkning för eget bruk 1 931 € 120 € 6 % -19 % 149 € 1 713 € 
VERKSAMHETSINTÄKTER 87 086 € 29 063 € 33 % 7 % 27 128 € 83 476 € 
Personalkostnader -101 300 € -31 943 € 32 % 4 % -30 747 € -97 314 € 
Köp av tjänster -224 577 € -74 932 € 33 % 6 % -70 863 € -216 596 € 
Material, förnödenheter och varor -12 762 € -4 041 € 32 % 9 % -3 707 € -11 862 € 
Understöd -10 276 € -3 239 € 32 % 2 % -3 189 € -10 978 € 
Övriga verksamhetskostnader -35 169 € -11 107 € 32 % 5 % -10 539 € -32 087 € 
VERKSAMHETS KOSTNADER -384 084 € -125 261 € 33 % 5 % -119 045 € -368 836 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
VERKSAMHETSBIDRAG -296 998 € -96 198 € 32 % 5 % -91 918 € -285 360 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
Kommunens inkomstskatt 163 394 € 62 851 € 38 % 5 % 60 080 € 168 286 € 
Fastighetsskatt 15 796 € 1 801 € 11 % 368 % 385 € 14 499 € 
Andel av samfundsskattens avkastning  22 688 € 10 768 € 47 % 50 % 7 171 € 19 140 € 
SKATTEINKOMSTER 201 878 € 75 421 € 37 % 12 % 67 636 € 201 924 € 
Allmän statsandel 103 598 € 34 902 € 34 % 7 % 32 571 € 106 892 € 
Statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet -2 096 € -296 € 14 % -58 % -699 € -1 992 € 
Övriga statsandelar tot. 0 € -245 €     0 € 4 632 € 
STATSANDELAR 101 502 € 34 361 € 34 % 8 % 31 872 € 109 533 € 
Ränteintäkter 95 € 9 € 10 % -63 % 25 € 112 € 
Övriga finansiella intäkter 3 810 € 1 354 € 36 % -32 % 1 992 € 3 203 € 
Räntekostnader -2 410 € -737 € 31 % 2 % -722 € -2 503 € 
Övriga finansiella kostnader -20 € -58 € 290 % 919 % -6 € -623 € 
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 1 475 € 568 € 39 % -56 % 1 289 € 190 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
ÅRSBIDRAG 7 857 € 14 151 € 180 % 59 % 8 880 € 26 288 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -13 951 € -3 969 € 28 % -1 % -4 027 € -15 029 € 
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER             
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
RESULTAT -6 094 € 10 183 € -167 % 110 % 4 854 € 11 259 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS 128 € 65 € 51 % 52 % 43 € -1 866 € 
FÖRÄNDRING AV RESERVER 200 € 0 € 0 %   0 € 2 180 € 
FÖRÄNDRING AV FONDER 0 € 0 €     0 € -486 € 

       
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
ÖVER-/UNDERSKOTT -5 766 € 10 248 € -178 % 109 % 4 896 € 11 086 € 
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Utfall, Karleby Vatten

(1000) Budget 2021 
+ avvikelse 

Utfall 2021 Utfall 
%  

Budget 

Avvikelse 
%  

21/20 

Kumulativt 
utfall 
2020 

Bokslut 2020 

Försäljningsintäkter 8 501 € 1 985 € 23 % 8 % 1 830 € 8 066 € 
Avgiftsintäkter             
Understöd och bidrag             
Övriga verksamhetsintäkter 12 € 4 € 34 % 0 % 4 € 12 € 
Tillverkning för eget bruk 100 € 7 € 7 %   0 € 129 € 
VERKSAMHETSINTÄKTER 8 613 € 1 996 € 23 % 9 % 1 834 € 8 207 € 
Personalkostnader -2 227 € -643 € 29 % 0 % -641 € -2 129 € 
Köp av tjänster -1 161 € -292 € 25 % 0 % -294 € -1 091 € 
Material, förnödenheter och varor -1 157 € -321 € 28 % -1 % -324 € -1 093 € 
Understöd 0 € 0 €     0 € -5 € 
Övriga verksamhetskostnader -111 € -23 € 20 % 11 % -20 € -57 € 
VERKSAMHETS KOSTNADER -4 655 € -1 279 € 27 % 0 % -1 280 € -4 375 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
VERKSAMHETSBIDRAG 3 957 € 718 € 18 % 29 % 555 € 3 832 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
Ränteintäkter 160 € 41 € 26 % -2 % 42 € 164 € 
Övriga finansiella intäkter 35 € 4 € 12 % -13 % 5 € 17 € 
Räntekostnader -38 € -8 € 22 % 4 % -8 € -21 € 
Övriga finansiella kostnader -500 € -167 € 33 % 0 % -167 € -500 € 
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -343 € -130 € 38 % 2 % -127 € -340 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
ÅRSBIDRAG 3 614 € 588 € 16 % 38 % 427 € 3 491 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -2 443 € -859 € 35 % 8 % -795 € -2 430 € 
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER             
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
RESULTAT 1 172 € -271 € -23 % -26 % -367 € 1 061 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS 190 € 63 € 33 % 0 % 63 € 189 € 
FÖRÄNDRING AV RESERVER             
FÖRÄNDRING AV FONDER             
              
ÖVER-/UNDERSKOTT 1 361 € -208 € -15 % -32 % -304 € 1 251 € 
ÖVER-/UNDERSKOTT             
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Utfall, staden och Karleby Vatten

(1000) Budget 
2021 + 

avvikelse 

Utfall 2021 Utfall 
%  

Budget 

Avvikelse 
%  

21/20 

Kumulativt 
utfall 
2020 

Bokslut 
2020 

Försäljningsintäkter 22 802 € 6 455 € 28 % 4 % 6 228 € 20 946 € 
Avgiftsintäkter 5 799 € 1 535 € 26 % 26 % 1 216 € 5 029 € 
Understöd och bidrag 1 656 € 1 556 € 94 % 80 % 866 € 2 459 € 
Övriga verksamhetsintäkter 13 592 € 4 813 € 35 % 9 % 4 399 € 12 825 € 
Tillverkning för eget bruk 2 031 € 128 € 6 % -14 % 149 € 1 841 € 
VERKSAMHETSINTÄKTER 45 879 € 14 487 € 32 % 13 % 12 857 € 43 100 € 
Personalkostnader -103 527 € -32 586 € 31 % 4 % -31 389 € -99 443 € 
Köp av tjänster -200 712 € -67 036 € 33 % 6 % -63 183 € -193 629 € 
Material, förnödenheter och varor -13 548 € -4 287 € 32 % 8 % -3 952 € -12 576 € 
Understöd -10 276 € -3 239 € 32 % 2 % -3 189 € -10 982 € 
Övriga verksamhetskostnader -10 857 € -2 819 € 26 % 12 % -2 508 € -7 998 € 
VERKSAMHETS KOSTNADER -338 920 € -109 967 € 32 % 6 % -104 220 € -324 628 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
VERKSAMHETSBIDRAG -293 041 € -95 481 € 33 % 5 % -91 363 € -281 528 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
Kommunens inkomstskatt 163 394 € 62 851 € 38 % 5 % 60 080 € 168 286 € 
Fastighetsskatt 15 796 € 1 801 € 11 % 368 % 385 € 14 499 € 
Andel av samfundsskattens avkastning  22 688 € 10 768 € 47 % 50 % 7 171 € 19 140 € 
SKATTEINKOMSTER 201 878 € 75 421 € 37 % 12 % 67 636 € 201 924 € 
Allmän statsandel 103 598 € 34 902 € 34 % 7 % 32 571 € 106 892 € 
Statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet -2 096 € -296 € 14 % -58 % -699 € -1 992 € 
Övriga statsandelar tot. 0 € -245 €     0 € 4 632 € 
STATSANDELAR 101 502 € 34 361 € 34 % 8 % 31 872 € 109 533 € 
Ränteintäkter 95 € 10 € 11 % -61 % 26 € 117 € 
Övriga finansiella intäkter 3 345 € 1 192 € 36 % -35 % 1 830 € 2 720 € 
Räntekostnader -2 288 € -705 € 31 % 2 % -689 € -2 364 € 
Övriga finansiella kostnader -20 € -58 € 291 % 914 % -6 € -623 € 
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 1 132 € 439 € 39 % -62 % 1 162 € -150 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
ÅRSBIDRAG 11 471 € 14 739 € 128 % 58 % 9 308 € 29 779 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -16 393 € -4 827 € 29 % 0 % -4 821 € -17 459 € 
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER             
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
RESULTAT -4 922 € 9 912 € -201 % 121 % 4 487 € 12 320 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS 318 € 128 € 40 % 21 % 106 € -1 677 € 
FÖRÄNDRING AV RESERVER 200 € 0 € 0 %   0 € 2 180 € 
FÖRÄNDRING AV FONDER 0 € 0 €     0 € -486 € 
              
ÖVER-/UNDERSKOTT -4 405 € 10 040 € -228 % 119 % 4 592 € 12 337 € 
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Finansieringsanalys, staden utan affärsverk

 

1 - 4 / 2021 1 - 4 / 2020

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde
Internt tillförda medel

Årsbidrag 14 151 364,82 8 880 343,54
Extraordinära poster 0,00 0,00
Korrektivposter till internt tillförda medel -811 462,92 13 339 901,90 -128 991,85 8 751 351,69

Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar -2 257 281,61 -2 371 531,17 
Finansieringsandelar för investeringsutgifter 132 625,47 0,00
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 998 398,00 -1 126 258,14 160 345,00 -2 211 186,17 

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde 12 213 643,76 6 540 165,52

Kassaflödet för finansieringens del
Förändringar i utlåningen

Ökning av utlåningen 0,00 0,00
Minskning av utlåningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Förändringar i lånebeståndet
Ökning av långfristiga lån 53 200 000,00 43 500 000,00
Minskning av långfristiga lån 0,00 0,00
Förändring av kortfristiga lån -34 754 380,92 18 445 619,08 5 837 554,91 49 337 554,91

0,00 0,00
Övriga förändringar av likviditeten

Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital 64 457,34 292 808,83
Förändringar av omsättningstillgångar 43 442,17 37 777,97
Förändring av långfristiga fordringar 300,00 0,00
Förändring av kortfristiga fordringar -3 911 556,49 -3 936 647,67 
Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder -2 176 074,47 -5 979 431,45 -1 585 546,84 -5 191 607,71 

Finansieringens nettokassaflöde 12 466 187,63 44 145 947,20

Förändring av kassamedel 24 679 831,39 50 686 112,72

Förändring av kassamedel
Kassamedel 30.4 68 208 458,21 61 885 873,70
Kassamedel 1.1 -43 528 626,82 24 679 831,39 -11 199 760,98 50 686 112,72

0,00 0,00

Förändringar i eget kapital
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Finansieringsanalys, Karleby Vatten

 

1 - 4 / 2021 1 - 4 / 2020

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde
Internt tillförda medel

Årsbidrag 587 861,15 427 457,97
Extraordinära poster 0,00 0,00
Korrektivposter till internt tillförda medel 0,00 587 861,15 0,00 427 457,97

Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar -481 142,81 -917 319,44 
Finansieringsandelar för investeringsutgifter 0,00 0,00
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 0,00 -481 142,81 0,00 -917 319,44 

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde 106 718,34 -489 861,47 

Kassaflödet för finansieringens del
Förändringar i utlåningen

Ökning av utlåningen 0,00 0,00
Minskning av utlåningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Förändringar i lånebeståndet
Ökning av långfristiga lån 0,00 0,00
Minskning av långfristiga lån 0,00 0,00
Förändring av kortfristiga lån -400 000,00 -400 000,00 -400 000,00 -400 000,00 

0,00 0,00
Övriga förändringar av likviditeten

Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital 0,00 0,00
Förändringar av omsättningstillgångar 0,00 0,00
Förändring av långfristiga fordringar 0,00 0,00
Förändring av kortfristiga fordringar 226 288,12 283 507,83
Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder -303 615,08 -77 326,96 -289 686,13 -6 178,30 

Finansieringens nettokassaflöde -477 326,96 -406 178,30 

Förändring av kassamedel -370 608,62 -896 039,77 

Förändring av kassamedel
Kassamedel 30.4 16 274 993,79 16 208 963,94
Kassamedel 1.1 -16 645 602,41 -370 608,62 -17 105 003,71 -896 039,77 

0,00 0,00

Förändringar i eget kapital
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Finansieringsanalys,staden och Karleby Vatten

 

1 - 4 / 2021 1 - 4 / 2020

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde
Internt tillförda medel

Årsbidrag 14 739 225,81 9 307 801,48
Extraordinära poster 0,00 0,00
Korrektivposter till internt tillförda medel -811 462,92 13 927 762,89 -128 991,85 9 178 809,63

Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar -2 738 424,42 -3 288 850,61 
Finansieringsandelar för investeringsutgifter 132 625,47 0,00
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 998 398,00 -1 607 400,95 160 345,00 -3 128 505,61 

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde 12 320 361,94 6 050 304,02

Kassaflödet för finansieringens del
Förändringar i utlåningen

Ökning av utlåningen 0,00 0,00
Minskning av utlåningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Förändringar i lånebeståndet
Ökning av långfristiga lån 53 200 000,00 43 500 000,00
Minskning av långfristiga lån 0,00 0,00
Förändring av kortfristiga lån -35 154 380,92 18 045 619,08 5 437 554,91 48 937 554,91

0,00 0,00
Övriga förändringar av likviditeten

Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital 64 457,34 292 808,83
Förändringar av omsättningstillgångar 43 442,17 37 777,97
Förändring av långfristiga fordringar 300,00 0,00
Förändring av kortfristiga fordringar 1 019 669,50 1 425 003,06
Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder -6 792 045,13 -5 664 176,12 -5 946 593,46 -4 191 003,60 

Finansieringens nettokassaflöde 12 381 442,96 44 746 551,31

Förändring av kassamedel 24 701 804,90 50 796 855,33

Förändring av kassamedel
Kassamedel 30.4 68 288 362,29 62 035 564,73
Kassamedel 1.1 -43 586 557,39 24 701 804,90 -11 238 709,40 50 796 855,33

0,00 0,00

Förändringar i eget kapital
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Balansräkning, staden (extern / intern)

 

1.1.2021 Avvikelse 30.4.2021
Datorprogramvaror 1 379 792,77 -106 460,75 1 273 332,02
Övriga utgifter med lång verkningstid 1 330 447,10 -68 570,78 1 261 876,32
Immateriella tillgångar TOTALT 2 710 239,87 -175 031,53 2 535 208,34
Mark- och vattenområden 52 466 187,12 87 458,64 52 553 645,76
Byggnader 128 257 290,09 -2 023 328,08 126 233 962,01
Fasta konstruktioner och anordningar 56 084 856,30 -554 697,28 55 530 159,02
Maskiner och inventarier 2 451 549,54 -83 637,87 2 367 911,67
Övriga materiella tillgångar 1 902 738,12 -133,73 1 902 604,39
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 5 031 855,62 770 073,21 5 801 928,83
Materiella tillgångar TOTALT 246 194 476,79 -1 804 265,11 244 390 211,68
Aktier och andelar 165 364 645,87 -51 580,73 165 313 065,14
Övriga lånefordringar 9 254 643,75 0,00 9 254 643,75
Övriga fordringar 377 822,59 0,00 377 822,59
Placeringar TOTALT 174 997 112,21 -51 580,73 174 945 531,48
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 423 901 828,87 -2 030 877,37 421 870 951,50
Förvaltade medel TOTALT 1 139 708,52 0,00 1 139 708,52
Omsättningstillgångar TOTALT 256 314,16 -43 442,17 212 871,99
Fordringar TOTALT 6 860 648,53 3 911 256,49 10 771 905,02
Kassa och bank TOTALT 43 528 626,82 24 679 831,39 68 208 458,21
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 50 645 589,51 28 547 645,71 79 193 235,22
AKTIVA totalt 475 687 126,90 26 516 768,34 502 203 895,24
Grundkapital TOTALT 127 834 202,07 0,00 127 834 202,07
Uppskrivningsfond TOTALT 19 121 425,61 0,00 19 121 425,61
Övriga egna fonder TOTALT 5 826 807,17 0,00 5 826 807,17
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder TOTALT 2 458 065,90 0,00 2 458 065,90
Räkenskapsperiodens över-/underskott TOTALT 0,00 10 247 661,39 10 247 661,39
EGET KAPITAL TOTALT 155 240 500,75 10 247 661,39 165 488 162,14
Avskrivningsdifferens TOTALT 3 979 230,02 -64 895,00 3 914 335,02
Reserver TOTALT 24 346 095,89 0,00 24 346 095,89
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER TOTALT 28 325 325,91 -64 895,00 28 260 430,91
AVSÄTTNINGAR TOTALT 64 840,08 0,00 64 840,08
FÖRVALTAT KAPITAL TOTALT 2 641 342,82 64 457,34 2 705 800,16
Masskuldebrevslån 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 154 721 312,00 53 200 000,00 207 921 312,00
Lån från offentliga samfund 27 920,26 0,00 27 920,26
Lån från övriga kreditgivare 3 027,38 0,00 3 027,38
Övriga skulder 750 000,00 -18 058,68 731 941,32
Långfristigt TOTALT 185 502 259,64 53 181 941,32 238 684 200,96
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 57 736 163,00 -34 741 001,50 22 995 161,50
Lån från offentliga samfund 25 584,13 -13 379,42 12 204,71
Erhållna förskott 0,00 4 704 937,71 4 704 937,71
Skulder till leverantörer 6 510 138,80 -4 940 600,35 1 569 538,45
Övriga skulder 18 282 506,16 337 693,70 18 620 199,86
Resultatregleringar 21 358 465,61 -2 260 046,85 19 098 418,76
Kortfristigt TOTALT 103 912 857,70 -36 912 396,71 67 000 460,99
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 289 415 117,34 16 269 544,61 305 684 661,95
PASSIVA totalt 475 687 126,90 26 516 768,34 502 203 895,24

0,00 0,00 0,00
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Balansräkning, Karleby Vatten

 

1.1.2021 Avvikelse 30.4.2021
Immateriella rättigheter 778 897,03 -32 226,39 746 670,64
Övriga utgifter med lång verkningstid 36 293,57 -3 052,04 33 241,53
Immateriella tillgångar TOTALT 815 190,60 -35 278,43 779 912,17
Mark- och vattenområden 87 868,44 0,00 87 868,44
Byggnader 6 833 670,12 -146 548,44 6 687 121,68
Fasta konstruktioner och anordningar 27 552 428,01 -198 855,79 27 353 572,22
Maskiner och inventarier 250 485,10 3 253,25 253 738,35
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 33 132,24 0,00 33 132,24
Materiella tillgångar TOTALT 34 757 583,91 -342 150,98 34 415 432,93
Aktier och andelar 68 000,00 0,00 68 000,00
Placeringar TOTALT 68 000,00 0,00 68 000,00
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 35 640 774,51 -377 429,41 35 263 345,10
Kortfristigt fordringar 344 744,79 -226 288,12 118 456,67
Fordringar TOTALT 344 744,79 -226 288,12 118 456,67
Kassa och bank 16 645 602,41 -370 608,62 16 274 993,79
Kassa och bank TOTALT 16 645 602,41 -370 608,62 16 274 993,79
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 16 990 347,20 -596 896,74 16 393 450,46
AKTIVA totalt 52 631 121,71 -974 326,15 51 656 795,56
Grundkapital 22 826 576,47 0,00 22 826 576,47
Grundkapital TOTALT 22 826 576,47 0,00 22 826 576,47
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 21 596 716,27 0,00 21 596 716,27
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder TOTALT 21 596 716,27 0,00 21 596 716,27
Räkenskapsperiodens över-/underskott 0,00 -207 568,23 -207 568,23 
Räkenskapsperiodens över-/underskott TOTALT 0,00 -207 568,23 -207 568,23 
EGET KAPITAL TOTALT 44 423 292,74 -207 568,23 44 215 724,51
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER TOTALT 3 719 142,86 -63 142,84 3 656 000,02
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00
Övriga skulder 31 616,16 0,00 31 616,16
Långfristigt TOTALT -2 831 616,16 0,00 -2 831 616,16 
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 1 000 000,00 -400 000,00 600 000,00
Skulder till leverantörer 351 775,69 -305 575,11 46 200,58
Övriga skulder 3 290,53 1 960,03 5 250,56
Resultatregleringar 302 003,73 0,00 302 003,73
Kortfristigt TOTALT 1 657 069,95 -703 615,08 953 454,87
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 4 488 686,11 -703 615,08 3 785 071,03
PASSIVA totalt 52 631 121,71 -974 326,15 51 656 795,56

0,00 0,00 0,00
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 Karleby stad

Balansräkning, hela staden (extern)

 

1.1.2021 Avvikelse 30.4.2021
Immateriella rättigheter 778 897,03 -32 226,39 746 670,64
Datorprogramvaror 1 379 792,77 -106 460,75 1 273 332,02
Övriga utgifter med lång verkningstid 1 366 740,67 -71 622,82 1 295 117,85
Immateriella tillgångar TOTALT 3 525 430,47 -210 309,96 3 315 120,51
Mark- och vattenområden 52 554 055,56 87 458,64 52 641 514,20
Byggnader 135 090 960,21 -2 169 876,52 132 921 083,69
Fasta konstruktioner och anordningar 83 637 284,31 -753 553,07 82 883 731,24
Maskiner och inventarier 2 702 034,64 -80 384,62 2 621 650,02
Övriga materiella tillgångar 1 902 738,12 -133,73 1 902 604,39
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 5 064 987,86 770 073,21 5 835 061,07
Materiella tillgångar TOTALT 280 952 060,70 -2 146 416,09 278 805 644,61
Aktier och andelar 142 606 069,40 -51 580,73 142 554 488,67
Övriga lånefordringar 9 254 643,75 0,00 9 254 643,75
Övriga fordringar 377 822,59 0,00 377 822,59
Placeringar TOTALT 152 238 535,74 -51 580,73 152 186 955,01
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 436 716 026,91 -2 408 306,78 434 307 720,13
Förvaltade medel TOTALT 1 139 708,52 0,00 1 139 708,52
Material och förnödenheter 237 590,40 -25 559,56 212 030,84
Övriga omsättningstillgångar 18 723,76 -17 882,61 841,15
Omsättningstillgångar TOTALT 256 314,16 -43 442,17 212 871,99
Långfristiga fordringar 992 817,99 -300,00 992 517,99
Kortfristigt fordringar 6 212 575,33 -1 019 669,50 5 192 905,83
Fordringar TOTALT 7 205 393,32 -1 019 969,50 6 185 423,82
Kassa och bank TOTALT 43 586 557,39 24 701 804,90 68 288 362,29
Kassa och bank TOTALT 43 586 557,39 24 701 804,90 68 288 362,29
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 51 048 264,87 23 638 393,23 74 686 658,10
AKTIVA totalt 488 904 000,30 21 230 086,45 510 134 086,75
Grundkapital TOTALT 127 834 202,07 0,00 127 834 202,07
Uppskrivningsfond TOTALT 19 121 425,61 0,00 19 121 425,61
Övriga egna fonder TOTALT 5 826 807,17 0,00 5 826 807,17
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder TOTALT 24 054 782,17 0,00 24 054 782,17
Räkenskapsperiodens över-/underskott TOTALT 0,00 10 040 093,00 10 040 093,00
EGET KAPITAL TOTALT 176 837 217,02 10 040 093,00 186 877 310,02
Avskrivningsdifferens TOTALT 7 698 372,88 -128 037,84 7 570 335,04
Reserver TOTALT 24 346 095,89 0,00 24 346 095,89
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER TOTALT 32 044 468,77 -128 037,84 31 916 430,93
AVSÄTTNINGAR TOTALT 64 840,08 0,00 64 840,08
FÖRVALTAT KAPITAL TOTALT 2 641 342,82 64 457,34 2 705 800,16
Masskuldebrevslån 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 157 521 312,00 53 200 000,00 210 721 312,00
Lån från offentliga samfund 27 920,26 0,00 27 920,26
Lån från övriga kreditgivare 3 027,38 0,00 3 027,38
Övriga skulder 781 616,16 -18 058,68 763 557,48
Långfristigt TOTALT 188 333 875,80 53 181 941,32 241 515 817,12
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 58 736 163,00 -35 141 001,50 23 595 161,50
Lån från offentliga samfund 25 584,13 -13 379,42 12 204,71
Skulder till leverantörer 6 861 914,49 -5 246 175,46 1 615 739,03
Övriga skulder 1 698 124,85 732 235,86 2 430 360,71
Resultatregleringar 21 660 469,34 -2 260 046,85 19 400 422,49
Kortfristigt TOTALT 88 982 255,81 -41 928 367,37 47 053 888,44
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 277 316 131,61 11 253 573,95 288 569 705,56
PASSIVA totalt 488 904 000,30 21 230 086,45 510 134 086,75

0,00 0,00 0,00
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Verksamhetsbidrag / organ investeringar

 

Budget 2021 + 
avvikelse

Utfall 2021 Utfall % 
Budget

Avvikelse 
% 

21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

VERKSAMHETSINTÄKTER 3 300 000 € 998 398 € 30 % 523 % 160 345 € 2 168 532 €
VERKSAMHETS KOSTNADER -5 530 000 € -188 426 € 3 % -65 % -533 502 € -3 345 396 €
STADSSTYRELSEN INV. -2 230 000 € 809 972 € -36 % -317 % -373 157 € -1 176 864 €
VERKSAMHETSINTÄKTER 260 000 € 0 € 0 %  0 € 53 900 €
VERKSAMHETS KOSTNADER -1 964 000 € -261 747 € 13 % 273 % -70 200 € -1 152 770 €
BILDNINGSVÄSENDET -1 704 000 € -261 747 € 15 % 273 % -70 200 € -1 098 870 €
VERKSAMHETSINTÄKTER 0 € 0 €   0 € 279 415 €
VERKSAMHETS KOSTNADER -17 780 000 € -1 674 483 € 9 % -5 % -1 767 830 € -11 071 423 €
STADSSTRUKTURNÄMNDEN INV. -17 780 000 € -1 674 483 € 9 % -5 % -1 767 830 € -10 792 008 €
VERKSAMHETSINTÄKTER 4 902 000 € 132 625 € 3 %  0 € 675 122 €
VERKSAMHETS KOSTNADER -5 305 000 € -132 625 € 3 %  0 € -500 922 €
RÄDDNINGSNÄMNDEN INV. -403 000 € 0 € 0 %  0 € 174 200 €
VERKSAMHETSINTÄKTER 0 € 0 €   0 € 0 €
VERKSAMHETS KOSTNADER -2 360 000 € -319 500 € 14 % -27 % -440 645 € -1 251 972 €
VATTENVERKET INV. -2 360 000 € -319 500 € 14 % -27 % -440 645 € -1 251 972 €
VERKSAMHETSINTÄKTER 0 € 0 €   0 € 0 €
VERKSAMHETS KOSTNADER -1 995 000 € -161 642 € 8 % -66 % -476 675 € -1 491 026 €
AVLOPPSVERKET INV. -1 995 000 € -161 642 € 8 % -66 % -476 675 € -1 491 026 €

-26 472 000 € -1 607 401 € 6 % -49 % -3 128 506 € -15 636 540 €


