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Stadsdirektörens översikt över verksamheten i början av året
Covid-19 - dags för Exit?
I slutet av fjolåret var vi mycket hoppfulla om att
2021 skulle befria oss från coronaviruset och att
livet skulle återgå till det normala. Coronaläget har
förändrats flera gånger under det här året. I dagsläget har 72 procent av alla som fyllt 12 år inom
vårt område vaccinerats, men antalet smittade under de senaste 14 dagarna är 74 och incidenstalet
ligger på 96 per 100 000 invånare. Nu inleds vaccineringen av Soites personal med en tredje dos. Coronaviruset är inte heller längre huvudnyheten i
nyhetsinslagen. För närvarande kan vi arbeta nästan normalt dock med beaktande av coronarestriktionerna. Det är fortfarande viktigt att vi
följer myndigheternas anvisningar i bekämpningen av coronaviruset.
Trots coronaviruset har vår verksamhet inte stannat upp helt i något skede. Personalen har orkat
fantastiskt, ett stort tack till dem. Beredningen av
de mål som ställts upp för verksamheten utförs
och beslutsfattandet sker hela tiden i allt snabbare
takt. De nya webbsidorna publicerades i början av
året, och nu etableras det nya varumärket. Onödiga eller tomma fastigheter säljs. Pågående byggprojekt är utvidgningen av Isokylä koulu, utvidgningen av Villa skola och planeringen av allaktivitetshuset 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.
Stadsstyrelsen grundande Karleby Idrottspark Ab i
enlighet med fullmäktiges beslut i december 2020.
Under våren rekryterades en verkställande direktör för bolaget och under hösten har ett första seminarium ordnats med idrottsparken som tema.
KOSEK:s verksamhet förnyas och flytten till stadshuset genomfördes på vintern. Inom en kort tid
har man redan sett synergifördelar med att verksamheterna bedrivas i samma lokaler.
Kommunförsöket med sysselsättning startade
1.3.2021. Under ledning av den nya sysselsättningschefen 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 likvidation i början av året. Mellersta Österbottens kommuner och städer, Soite
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och regionens aktörer började fylla det tomrum
som stiftelsen lämnat i skötseln av sysselsättningen i vår region.
Kommunalvalet skulle enligt den ursprungliga planen ordnas i april men coronaläget i landet flyttade valet till juni. Coronaläget var sämre inom
vårt område men valet kunde ordnas framgångsrikt och på ett coronasäkert sätt. Nya fullmäktiges
mandatperiod började i början av augusti och vid
fullmäktiges första sammanträde i augusti utsågs
ledamöterna till stadens organ. Tiina Isotalus fortsätter som fullmäktiges ordförande, första vice
ordförande är Johanna Paloranta och andra vice
ordförande är Mauri Peltokangas. Stadsstyrelsens
ordförande är Sari Innanen, första vice ordförande
är Timo Sillanpää och andra vice ordförande är
Janne Jukkola.
De nya fullmäktigeledamöterna får en snabbstart i
kommunalpolitiken då de i samband med inskolningen får utarbeta fullmäktigeperiodens strategi
och bereda budgeten inför nästa år. Hösten är
fullspäckad av seminarier! Under coronapandemin har man berett och stakat ut riktlinjer för beslutsfattandet, exempelvis om servicenätverket
för småbarnspedagogiken, den strategiska generalplanen och verksamhetsutredningen för
uteidrottsplatser. Fullmäktige godkände köpet av
järnvägsstationen och markområdena i anknytning till den samt fattade ett principiellt beslut om
att delta i projektet för att bygga en underfart vid
järnvägsstationen.
Fullmäktige godkände detaljplanen för Länttä, och
planläggningen av Tuohimaa vindkraftspark påbörjades med stadsstyrelsens beslut. Under hösten 2020 förbereddes ekonomiarbetsgruppens
program samt budgeten för 2021. Fullmäktige och
stadsstyrelsen beslutade om personalbesparing
på 2,5 miljoner euro som skulle åstadkommas genom att permittera personalen. Permitteringen
som gällde hela personalen återkallades i februari
2021 på grund av osäkerheten som coronapandemin medförde. Skatteinkomsterna och statsandelarna inflyter fortfarande bättre än budgeterat.
Budgeten uppvisar dock ett underskott på över
fyra miljoner euro. Kostnadsutvecklingen förutspår dock utmaningar för att hålla budgeten.
5

Driftskostnaderna är 6,2 procent högre än året innan. Ekonomin har varit exceptionellt bra och staden har amorterat mer än planerat. Befolkningsutvecklingen har överträffat alla förväntningar i
början av året. På sommaren överstegs den magiska gränsen på 48 000 invånare tillfälligt. Vi väntar med intresse var siffran stannar i år!
Bokföringsnämndens kommunsektion har utfärdat anvisningar om delårsrapporteringen för kommunerna och anvisar kommunerna att upprätta

kvartalsrapporter. Vi måste också övergå till
denna rapporteringscykel. Orka fortsätta! Vi
måste orka fortsätta kämpa mot coronaviruset.
Jag har dock en stark framtidstro och jag tror att
en vacker dag får vi resa och träffa andra människor utan restriktioner. När årets första delårsrapport skrevs väntade jag på min första vaccindos
och nu väntar jag redan på den tredje dosen.

Med tillförsikt inför framtiden,

Stina Mattila, stadsdirektör
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2 Det ekonomiska utfallet och bedömning av den framtida utvecklingen
2021 har fortsättningsvis skuggats av coronapandemin. Vaccinationerna håller på att förbättra läget men coronarestriktionerna har försvårat människornas liv samt företagsverksamheten och ekonomin. År 2020 var ekonomiskt resultatrikt för kommunerna, huvudsakligen på grund av coronastöd.
Coronastöd beviljas ännu i år. Kommunerna
får fortfarande en förhöjd andel av samfundsskatten och i statsandelarna för kommunal
basservice finns coronatillägg. Karlebys mål
för det här året är ett underskott på ca 1,9 miljoner euro. Man vill inte bromsa upp samhällets återhämtning efter coronapandemin
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, vilket ledde till en budget med ett underskott på 4,4 miljoner euro.
De ekonomiska utsikterna för detta år försvagas också av de ökade sysselsättningsutgifterna, koncernbolagens minskade utdelning
samt osäkerheten i fråga om social- och hälsovårdsutgifterna. Soites tilläggsfaktura till
Karleby i slutet av året kan kanske uppgå till
flera miljoner euro.
Resultatet för januari-augusti är mycket bättre
än väntat. Överskottet för åtta månader uppgår till över 10 miljoner euro. Det goda resultatet kan förklaras framförallt av de ökade skatteinkomsterna. Särskilt inflödet av inkomstskatter har överskridit förväntningarna. Inkomstskatterna ökade från fjolåret med 6,1
miljoner euro, dvs. med över 5 procent.
Läget förbättras av att den ekonomiska tillväxten har varit snabbare än väntat och av att lönesumman har ökat. Fastighetsskatterna
ökade till följd av den intäktsföring som överfördes från förra året. Samfundsskatten ökade
på grund av coronastöden.
Statsandelarna ökade med knappa 2 procent,
dvs. med ca 1,25 miljoner euro från året innan.
Statsandelarna kommer att överskrida nivån
som budgeterats för hela året.
Verksamhetsintäkterna ökade på grund av
vattenförsörjningens anslutningsavgifter, inkomsterna från försäljning av skog, den goda
utvecklingen av socialserviceavgifter samt
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vinsterna från försäljning av anläggningstillgångar.
Statsunderstöden bidrog till en betydande inkomstökning i början av året. Understöd beviljades till den grundläggande utbildningen och
till småbarnspedagogiken. Man stödjer barns
och ungas inlärning och förebygger coronarealterat inlärningsunderskott hos specialgrupper med hjälp av understöden.
Verksamhetskostnaderna ökade kraftigt under
januari-augusti. Driftsutgifterna ökade med 6,2
procent.
Personalutgifterna ökade i synnerhet på grund
av att löneutgifterna för personal i tjänste- och
arbetsavtalsförhållande ökade. Också vikariekostnaderna, kostnaderna för arbetsberedskap, kostnaderna för särskild ersättning och
mötesarvodena ökade. Särskilt inom undervisningsväsendet finns det ett tryck på löneutgifterna.
Ökningen i köp av tjänster (+5,9 %) berodde
bl.a. på Soites ökade fakturering, ökade kostnader för underhåll av områden samt ökade
kostnader för transporttjänster.
Utgifterna för sysselsättningstjänster ökade på
grund av en ökning i kommunens andel av
finansieringen av arbetsmarknadsstödet
I övriga verksamhetskostnader fanns den
största ökningen i hyreskostnaderna. Hyreskostnaderna ökade på grund av nya leasinghyresobjekt. Utdelningsinkomsterna är nästan
40 procent mindre än året innan. Målet för utdelningsinkomster kommer inte att nås på
grund av att de centrala koncernbolagens resultat har sjunkit.
Stadens totala inkomster har utvecklats gynnsamt tack vare skatteintäkter och statsandelar.
Däremot är kostnadsökningen allt för stor med
tanke på ekonomins hållbarhet i staden. I normalfall klarar vi inte av att finansiera en utgiftsökning på över 5 procent.
Enligt resultatprognosen har staden en chans
att komma när ett 0-resultat trots att budgeten
uppvisar ett underskott på 4,4 miljoner euro.
Detta förutsätter strama åtgärder för att begränsa kostnadsökningen under resten av året
och att skatterna och statsandelarna fortsätter
utvecklas gynnsamt.
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3 Genomförande av strategin och budgetutfall enligt nämnd och ansvarsområde
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.

I stadsstrategin har man också satt upp totalmål för fullmäktigeperioden 2018–2021. I målen för
fullmäktigeperioden följs bl.a. verksamhetens invånarorientering och samarbete, utvecklingen av
livskraften, 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, Kommunförbundet)
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, Kommunförbundet)

>3,5
Kommuninvånarnas nöjdhet undersöktes hösten 2020 med hjälp av Kommunförbundets undersökning Förändringarnas KommunFinland. Enligt invånarundersökningen 2020 var nöjdheten med tjänsterna 3,88.

Utfallit

Intressentgruppernas bedömning 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 enkäten var de svarandes nöjdhet med stadens 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
procent (2019). Sysselsättningsgraden
Q2/2021 i Mellersta Österbottens landskap var 75,8 procent.

Uppnåddes
inte

Positiv befolkningsökning

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

Befolkningsutvecklingen är positiv på
Utfallit
årsnivå.
Enligt förhandsuppgifterna har Karlebys
invånarantal ökat med 167 personer
(situationen 08/2021).

Koncernskuld -10 %

Just nu är det inte möjligt att ta
fram tillförlitlig och övergripande
information om vad koncernskulden är på månatlig nivå under räkenskapsperioden. 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.
Uppnåddes
Koncernskulden uppgick till sammaninte
lagt 454,13 miljoner euro 2020. Skuldbeloppet ökade med 31,23 miljoner
euro, dvs. med 7,4 procent.
Under kommande år väntas det att
skuldbeloppet fortsätter öka på grund
av fortsatt investeringstryck. Också hyresansvaren ökar kraftigt på grund av
leasingprojekt.
Koncernskulden uppgick till 9 506 euro
per invånare i slutet av 2020.
Lånebeloppet har ökat ytterligare under
januari-augusti 2021 när hela årets
budgetlån lyftes. Stadsstyrelsen beslutade amortera stadens skulder med ytterligare 10 miljoner euro på grund av
den goda kassasituationen.

Helhetsskattesatsen sänks

Fullmäktigeseminarier har ordnats
om beskattningsnivån och utvärderingen. Mål och riktlinjer utstakas i samband med uppgörandet
av budgeten.

Den totala beskattningsnivån (fastigUtfallit
hetsskatter, inkomstskatter). Inkomstskattesatsen sänktes med 0,25 procent
2020.
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Inflödet av inkomstskatter 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 januari-augusti 2021. Den
totala ökningen av inkomstskatter var
över 5 procent. Samfundsskatterna har
ökat på grund av coronastöd. I fastighetsskatter syns redovisningarna från
fjolåret som överfördes till det här året.
Ökningen av inkomstskatter beror på
den positiva befolkningsökningen, ökningen av lönesumman, den goda
sysselsättningen och på att den ekonomiska tillväxten har varit snabbare än
väntat.

Årsbidraget är större än avskrivningarna

Koncernens årsbidrag uppgick till
47,2 miljoner euro 2018. Avskrivningar och nedskrivningar var
sammanlagt 41,2 miljoner euro.

Jämförelsetal. Koncernens årsbidrag
täckte mängden avskrivningar i bokslutet 2020. Årsbidraget uppgick till ca
125,6 procent av avskrivningarna.
För stadens del var årsbidraget klart
större än avskrivningarna (205 %) i januari-augusti 2021. Inga koncernuppgifter finns att tillgå.

Sjukfrånvaro minskas -10
%.

Sjukfrånvaro:
2017: 35 272 kalenderdagar, dvs.
15,43 kalenderdagar per person.

Antalet sjukfrånvarodagar 1-8/2021 var Uppnåddes
sammanlagt 24 932, dvs. 10,4 kaleninte
derdagar per person. Antalet sjukfrånvarodagar 1-8/2020 var sammanlagt 22
136, dvs. 9,6 kalenderdagar per person. Ändring jämfört med 2020: +0,8
kalenderdagar per person. Under jämförelseåret 1-8/2017 uppgick antalet
sjukfrånvarodagar till 21 524 kalenderdagar, dvs. 9,3 kalenderdagar per person. Jämfört med det har sjukfrånvarotalet ökat med 1,1 kalenderdagar per
person, dvs. 10,2 procent, under det
andra tertialet 2021.
Sjukfrånvaro på grund av olycksfall i arbetet uppgick 1-8/2021 till 1 097 kalenderdagar och 1-8/2020 var motsvarande siffra 629. Vid motsvarande
granskningsperiod jämförelseåret 2017
uppgick siffran till 1 025. Sjukfrånvaro
på grund av olycksfall i arbetet var
alltså 7 procent fler under det andra tertialet 2021.

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.
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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

1 900 €

1 860 €

97,9 %

0,0 %

1 860 €

1 860 €

0€

250 €

0€

0€

1 900 €

2 110 €

111,1 %

13,4 %

1 860 €

1 860 €

Pers onalkos tnader

-95 790 €

-60 114 €

62,8 %

13,8 %

-52 835 €

-83 535 €

Köp av tjäns ter

-63 210 €

-37 317 €

59,0 %

37,6 %

-27 111 €

-44 911 €

-1 550 €

-480 €

31,0 %

46,0 %

-329 €

-661 €

-12 520 €

-7 989 €

63,8 %

-2,6 %

-8 198 €

-11 767 €

VERKSAMHETSKOSTNADER

-173 070 €

-105 900 €

61,2 %

19,7 %

-88 473 €

-140 874 €

VERKSAMHETSBIDRAG

-171 170 €

-103 790 €

60,6 %

19,8 %

-86 613 €

-139 014 €

Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall %
Budget

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

0

0

0

0

-101 246 €

-123 804 €

122,3 %

-554 €

-744 €

-24 650 €

-26 991 €

109,5 %

0€

-33 €

-1 600 €

-12 076 €

754,7 %

0€

0€

-4 300 €

-3 293 €

76,6 %

0€

0€

VERKSAMHETSKOSTNADER

-131 796 €

-166 163 €

126,1 %

29871,8 %

-554 €

-777 €

VERKSAMHETSBIDRAG

-131 796 €

-166 163 €

126,1 %

29871,8 %

-554 €

-777 €

Förs äljnings intäkter
Avgifts intäkter
Unders töd och bidrag
Övriga verks amhets intäkter
Tillverkning för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER

Material, förnöd. och varor
Bidrag
Övriga verks amhets kos tnader

3.2.2 Centralvalnämnden

Ekonomi

Förs äljnings intäkter
Avgiftsintäkter
Unders töd och bidrag
Övriga verks amhetsintäkter
Tillverkning för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER
Pers onalkos tnader
Köp av tjäns ter
Material, förnöd. och varor

22231,2 %

Bidrag
Övriga verks amhetskos tnader

2. Delårsrapport 2021
Karleby stad

11

3.2.3 Stadsstyrelsen

Ekonomi

Förs ä l jni ngs i ntäkter
Avgi fts i ntäkter
Unders töd och bi dra g
Övri ga verks a mhets i ntäkter

Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall %
Budget

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

3 899 861 €

2 556 854 €

71 549 €

115 €

65,6 %

-1,0 %

2 582 781 €

3 972 495 €

0,2 %

-76,2 %

483 €

893 000 €

2 860 €

-18 067 €

-2,0 %

-120,8 %

87 071 €

870 134 €

3 052 629 €

1 752 204 €

57,4 %

163,5 %

664 872 €

2 274 085 €

7 917 039 €

4 291 106 €

54,2 %

28,7 %

3 335 207 €

7 119 574 €

-8 592 620 €

-5 526 110 €

64,3 %

-2,8 %

-5 683 424 €

-8 682 098 €

-190 528 992 €

-126 010 410 €

66,1 %

5,0 %

-120 061 774 €

-183 375 287 €

Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER
Pers ona l kos tna der
Köp a v tjä ns ter
Ma teri a l , förnöd. och va ror

-500 304 €

-404 872 €

80,9 %

62,3 %

-249 505 €

-422 839 €

Bi dra g

-3 509 000 €

-2 508 944 €

71,5 %

5,7 %

-2 372 562 €

-4 341 585 €

Övri ga verks a mhets kos tna der

-2 178 234 €

-1 273 515 €

58,5 %

-1,1 %

-1 287 507 €

-1 937 000 €

VERKSAMHETSKOSTNADER

-205 309 149 €

-135 723 852 €

66,1 %

4,7 %

-129 654 773 €

-198 758 809 €

VERKSAMHETSBIDRAG

-197 392 110 €

-131 432 746 €

66,6 %

4,0 %

-126 319 566 €

-191 639 234 €

3.2.4 Stadsstyrelsen - Ledning av staden

Ekonomi
Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall %
Budget

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

420 400 €

245 055 €

58,3 %

-1,7 %

249 239 €

401 055 €

4 900 €

0€

0,0 %

0€

0€

2 503 000 €

1 371 426 €

54,8 %

401,7 %

273 353 €

1 685 167 €

2 928 300 €

1 616 481 €

55,2 %

209,3 %

522 592 €

2 086 222 €

-2 360 408 €

-1 735 304 €

73,5 %

1,2 %

-1 713 976 €

-2 794 553 €

-179 505 490 €

-119 083 557 €

66,3 %

5,9 %

-112 486 706 €

-172 456 903 €

-22 800 €

-25 448 €

111,6 %

22,7 %

-20 746 €

-26 790 €

-1 174 000 €

-616 696 €

52,5 %

-14,5 %

-721 692 €

-1 427 763 €

-346 713 €

-107 006 €

30,9 %

-46,0 %

-198 037 €

-338 387 €

VERKSAMHETSKOSTNADER

-183 409 411 €

-121 568 011 €

66,3 %

5,6 %

-115 141 157 €

-177 044 396 €

VERKSAMHETSBIDRAG

-180 481 111 €

-119 951 530 €

66,5 %

4,7 %

-114 618 565 €

-174 958 174 €

Förs äljnings intäkter
Avgifts intäkter
Unders töd och bidrag
Övriga verks amhets intäkter
Tillverkning för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER
Pers onalkos tnader
Köp av tjäns ter
Material, förnöd. och varor
Bidrag
Övriga verks amhets kos tnader
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3.2.5 Stadsstyrelsen - Stadskansliet

Allmänna mål
Allmänna mål Utgångsnivå

Stadsstrategins mål

1. Budget,
driftsekonomi
och investeringar

Ansvarsområdets åtgärd

Indikator

Utfallet 31.8

Status

Budgeten
Noggrannare månatlig
hålls, månat- uppföljning av driftsekolig uppföljnomin.
ning.

Budgeten
hålls.

Budgeten har
hållits.

Pågående

2. Sjukfrånvaro

31.12.2017 =
405 kalenderdagar, 16,46
dagar/anställningsförhållande. Kostnader för sjukvikariat 2017 =
10 228 €.

31.12.2018
= x-10 % kalenderdagar,
x dagar/anställningsförhållande.
Halvering av
vikariekostnader.

Noggrannare uppföljning av sjukfrånvaro,
sjukvikarier anställs inte
för kortvarig sjukfrånvaro.

Antalet
sjukdagar
och kostnader för
sjukvikariat.

SjukfrånvaroPågående
statistik finns
inte att tillgå.
Vikarier har inte
anställts.

3. Olycksfall i
arbetet

31.12.2017 = 0
kalenderdagar

Inga olycksfall sker i arbetet.

Bedömning av arbetets
risker/Pro24.

Antalet
olycksfall i
arbetet.

Inga olycksfall i
arbetet.

Pågående

4. Personalplan

Ordinarie =
14,6

Personalplanen hålls,
antalet visstidsanställda
minskar.

Man överväger kritiskt
om vakanser som blir
lediga pga. pensionering tillsätts och om visstidsanställda anställs.

Antalet an- Två personer i
ställda.
kundserviceteamet har gått
i pension.

Pågående

Invånarnas nöjdhet med
tjänsterna
> 3,5.

Inte påbörjad

Visstidsanställda = 0
Totalt = 14,6
5. Kundnöjdhet och kundorientering

Invånarnas
nöjdhet med
tjänsterna

Negativ kun- Regelbundna kundendrespons
käter.
minskas.

6. Arbetstillfredsställelse

Resultat av enkäten för 2017.

Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.

Informationsspridningen Antalet
förbättras. Utvecklings- veckomösamtal hålls.
ten/infon.
Antalet utvecklingssamtal
som hållits.

Veckomöten
har ordnats regelbundet.

Pågående

Strategin verkställs
Stadsstrategins
mål

Ansvarsområdets
mål

Ansvarsområdets
åtgärd

Alternativa tjänsteformer och effektivering av verksamheten med beaktande av ekonomin.

Utarbetandet av in- Ja/nej
formationsstyrningsplanen (TOS)
fortsätter och tas
gradvis i bruk.
Elektronisk underskrift tas i bruk.
Övergång till användning av systemet Totaali för upprätthållande av
kontaktuppgifter

Indikator

Utfallet 31.8

Status

Utarbetandet av
TOS fortgår. Ett system för elektronisk
underskrift har skaffats. Systemet Fonceta Totaali för upprätthållande av kontaktuppgifter har tagits i bruk.

Pågående

LÄMPLIGT NÄRA
De möjligheter som
digitaliseringen erbjuder utnyttjas i
tjänsteproduktionen
och elektroniska
tjänster för kommuninvånarna utvecklas
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Tydliga tjänstepro- Kundtjänsten för
cesser och kundori- samtliga sektorer
entering
koncentreras till en
plats.

Kompetensen hos
Kundrespons.
personalen vid stadens kundtjänst
breddas och övergång till ett kundserviceteam. Kritisk
granskning av nätverket av kommundelskontor.

Karleby skapar ett
fungerande nätverk
inom vård- och
landskapstjänster
och har ett nära
samarbete med intressentgrupperna
vid anordnandet av
tjänster

Upphandlingsverksamheten utvecklas i samarbete
med olika aktörer
och intressentgrupper.

Utveckla och införa
nya upphandlingsprocesser med beaktande av hållbar
utveckling.

Lochteå och Ullava
kommundelskontor
har blivit serviceställen i bibliotek.

Ja/nej

Pågående

Inte påbörjad

LOCKANDE & ATTRAKTIV
TILLSAMMANS LYCKAS VI
RESURSSMART STAD

Strategin verkställs
Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

66,4 %

-7,8 %

350 037 €

528 675 €

0,3 %

-76,2 %

483 €

2 860 €

460 €

14,4 %

-85,2 %

3 104 €

7 063 €

533 089 €

323 321 €

60,7 %

-8,6 %

353 625 €

538 599 €

-1 173 873 €

-636 419 €

54,2 %

-18,7 %

-783 265 €

-1 087 702 €

-523 058 €

-262 297 €

50,1 %

2,9 %

-254 895 €

-373 398 €

-46 650 €

-40 777 €

87,4 %

-14,0 %

-47 390 €

-50 224 €

-242 710 €

-113 242 €

46,7 %

-3,6 %

-117 502 €

-175 838 €

VERKSAMHETSKOSTNADER

-1 986 291 €

-1 052 735 €

53,0 %

-12,5 %

-1 203 052 €

-1 687 162 €

VERKSAMHETSBIDRAG

-1 453 202 €

-729 414 €

50,2 %

-14,1 %

-849 427 €

-1 148 563 €

Förs ä l jni ngs i ntäkter
Avgi fts i ntäkter

Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall %
Budget

486 389 €

322 746 €

43 500 €

115 €

3 200 €

Unders töd och bi dra g
Övri ga verks a mhets i ntäkter
Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER
Pers ona l kos tna der
Köp a v tjä ns ter
Ma teri a l , förnöd. och va ror
Bi dra g
Övri ga verks a mhets kos tna der
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3.2.6 Stadsstyrelsen - Ekonomi- och dataförvaltningstjänster

Allmänna mål
Allmänna mål Utgångsnivå

Stadsstrategins mål

Ansvarsområdets
åtgärd

1. Budget,
driftsekonomi
och investeringar

Budgeten
hålls, månatlig uppföljning.

Tidsenlig och
snabb rapportering.
Man reagerar på
förändringar.

Den föregå- Rapporteringen
Utfallit
ende måna- har gjorts enligt utdens ekosatt tidtabell.
nomirapport
blir klar senast den 15.

Indikator

Utfallet 31.8

Status

2. Sjukfrånvaro

31.12.2017 =
228 kalenderdagar, 4,9 dagar/anställningsförhållande.

31.12.2018
= x-10 % kalenderdagar,
x dagar/anställningsförhållande.
Halvering av
vikariekostnader.

Arbetsmiljön och
arbetstillfredsställelsen förbättras
med hjälp av gemensamma möten
och diskussioner.
Tidigt ingripande
och utvecklingssamtal.

Dokumenterade utvecklingssamtal en
gång per år.
Antalet
sjukdagar

Teamutvecklingssamtal hålls på
hösten. Antalet
sjukdagar har ökat
på grund av
många långvariga
sjukfrånvaron under sommaren.

3. Olycksfall i
arbetet

31.12.2017 = 0
kalenderdagar

Inga olycksfall sker i arbetet.

Kartläggning och
förebyggande av
risker.

Antalet
olycksfall i
arbetet

Inga olycksfall i ar- Utfallit
betet.

4. Personalplan

Ordinarie = 36

Personalplanen iakttas,
antalet visstidsanställda
minskas.

Minskning med 2,5
årsverken år 2021
via pensioneringar
och uppsägningar.

Antalet anställda och
utfallet av
personalbudgeten.

Den på våren
Pågående
pensionerade personens arbetsuppgifter har omfördelats. Ingen har anställts i stället för
den personen som
sagt upp sig.

Visstidsanställda = 3
Totalt = 39

Uppnåddes
inte

5. Kundnöjdhet och kundorientering

Invånarnas
nöjdhet med
tjänsterna

Negativ kun- Det elektroniska
drespons
responssystemet
minskas.
utnyttjas.

Antalet negativ respons = 0

Ingen respons har
inkommit.

6. Arbetstillfredsställelse

Resultaten av
enkäten för
2018.

Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.

Arbetshälsoenkätens
resultat. Resultaten för
utvecklingsobjekt förbättras.

Resultaten har be- Pågående
handlats. Åtgärdsdiskussioner i september. Positiv utveckling trots coronarelaterade problem. Distansarbetet har förändrat
kommunikationssätten.
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Åtgärdsplaner omsätts i praktiken
och följs upp.

Utfallit
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Strategin verkställs
Stadsstrategins
mål

Ansvarsområdets
mål

Ansvarsområdets
åtgärd

I tjänster betonas
invånar- och kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den
kommunala ekonomins villkor

Ekonomiplaneringen effektiveras
och koncernkalkylerna förbättras.

De möjligheter som
digitaliseringen erbjuder utnyttjas i
tjänsteproduktionen
och elektroniska
tjänster för kommuninvånarna utvecklas

Användningen av
robotteknik och
automatisering
ökar i ekonomiförvaltningstjänsters
processer.

Indikator

Utfallet 31.8

Status

Processegenskaper och egenskaper i ERP-system utnyttjas
bättre. Processbeskrivningar preciseras och risken för
fel identifieras.

Uppdatering av arbetsbeskrivningar
som en del av processbeskrivningarna.

ArbetsbeskrivningUtfallit
arna har behandlats,
och ansvaren och arbetsfördelningen har
preciserats.

Ökad användning
av elektroniska servicekanaler genom
information och
kampanjer. Ibruktagande av en fungerande portal för
mottagning av
elektroniska fakturor av mindre leverantörer. Fortgående kartläggning
av möjligheterna att
utnyttja automatisering.

Antalet elektroniska
inköpsfakturor utökas till 100 procent
från den nuvarande
nivån på 95 procent.

Man fortsätter med
Påatt ta i bruk robottek- gående
nik. Inköpsfakturorna
är nästan helt i
elektronisk form.

Ekonomiplaneringens långsiktighet
utökas att omfatta
2-5 år. Rapporterna
och prognoserna
utvecklas.

En kassaflödesbaserad långsiktsplan
har tagits i bruk.
Ja/nej.

Ekonomiplanering
Utfallit
för 2022–2024 har
påbörjats. Bakgrundskalkyler har uppdaterats och mål simulerats.

LÄMPLIGT NÄRA

Kvaliteten förbättras genom att fel
och överlappande
arbete minskar.
Fortsatt utökning
av digitaliseringen
av inköpsfakturor.

Automatiseringsprojekt utförs (3
automatiserade
funktioner tas i bruk
2021).

LOCKANDE & ATTRAKTIV
TILLSAMMANS LYCKAS VI
RESURSSMART STAD
Karlebys ekonomiska hushållning
är ansvarsfull

Informationen om
ekonomi- och dataförvaltning är aktuell och korrekt. Väsentlig och gallrad
information produceras för beslutsfattarna.
Alternativa kalkyler
produceras och
konsekvensbedömning.
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Karlebys ekonomiska hushållning
är ansvarsfull

Framtidsscenarier
uträknas med olika
utgångsvärden
(kostnads- och inkomsttillväxt).

Utveckling av modeller för planering
samt ramkalkyler.
Utveckling och
uppföljning av kalkylering med nyckBedömning av eko- eltal.
nomins hållbarhet.

Modeller för planering har uppdaterats. Ja/nej.

Genomförd.

Karleby balanserar
sin balansräkning

Identifiering, hante- Tillgångarnas voring och minimering lym och beskaffenav balansrisker.
het samt förändringarna i stadens
tillgångar följs upp i
Analyseringen av
koncernbalansräk- balansräkningen.
Nedskrivning av
ningen förbättras.
balansvärdena för
tillgångsposterna i

Försäljningsmål för
egendom nås.

Man gjorde stora
Pånedskrivningar i fas- gående
tigheternas balansvärden i bokslutet för
2020. Målmedveten
försäljning av egendom fortsätter. En
extern utredning om
reparationsskulden

Lokalitetsprogrammet omsätts i praktiken.

Utfallit
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balansräkningen
utreds i fråga om
problemfastigheter.

Balansräkningens
nyckeltal utvecklas
gynnsamt.

färdigställdes som
stöd för förvaltningen
av egendom.

Balansvärdena för
problemfastigheter
har nedskrivits.
Ja/nej.
Karleby stad är
känd för god och
högklassig kompetens

Personalens kompetens höjs och anpassning av prioriteringarna i förändringarna i ekonomiförvaltningens arbete.

Ökad kompetens i
krävande ekonomisk redovisning.
Digitaliseringen utnyttjas. En utbildningsplan utarbetas.

En utbildningsplan
utarbetas. Ja/nej.

Stadens ägarstyrning är förutsägande och interaktiv

Ägarstyrningen är
målinriktad och
systematisk. Resultat- och målavtal
uppdateras.

Controllerverksamheten utnyttjas i
samarbetet mellan
koncernbolagen
och moderbolaget.
Koncernkalkylerna
förbättras, och bedömning av koncernbolagens resultateffekter.

Resultat- och
målavtal har uppdaterats utifrån tidtabellen för strategiberedningen.
Ja/nej.

Antalet koncernbolag minskar bl.a.
genom fusioner.

På grund av coronan Påhar utbildningarna
gående
varit webinarier. Under dessa omständigheter har utarbetandet av den övergripande planen flyttats fram.

Den nya strategiperi- Påoden inleds. Antalet gående
koncernbolag och
deras mål preciseras
då anvisningarna för
ägarstyrning uppdateras. Den månatliga
Antalet koncernbo- koncernrapporteringen har ännu inte
lag minskar.
etablerats. I koncernprogrammet har uppAnvändningen av
tagits ett nytt verktyg
månatliga koncern- för att underlätta raprapporter etableras. porteringen.
Ja/nej.

Ekonomi
Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall %
Budget

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

2 944 072 €

1 950 914 €

66,3 %

0,6 %

1 939 798 €

2 953 993 €

23 149 €

0€

0,0 %

0€

0€

0€

61 031 €

-21,8 %

78 055 €

98 952 €

2 967 221 €

2 011 945 €

67,8 %

-0,3 %

2 017 853 €

3 052 945 €

Pers ona l kos tna der

-1 838 313 €

-1 411 278 €

76,8 %

-2,1 %

-1 441 746 €

-2 064 153 €

Köp a v tjä ns ter

-1 719 057 €

-1 461 725 €

85,0 %

2,4 %

-1 427 444 €

-2 321 095 €

-368 054 €

-151 653 €

41,2 %

4,4 %

-145 293 €

-215 392 €

-553 810 €

-373 747 €

67,5 %

10,7 %

-337 553 €

-463 558 €

VERKSAMHETSKOSTNADER

-4 479 234 €

-3 398 403 €

75,9 %

1,4 %

-3 352 035 €

-5 064 198 €

VERKSAMHETSBIDRAG

-1 512 013 €

-1 386 458 €

91,7 %

3,9 %

-1 334 182 €

-2 011 254 €

Förs ä l jni ngs i ntäkter
Avgi fts i ntäkter
Unders töd och bi dra g
Övri ga verks a mhets i ntäkter
Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER

Ma teri a l , förnöd. och va ror
Bi dra g
Övri ga verks a mhets kos tna der
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3.2.7 Stadsstyrelsen - Näringsliv och stadsutveckling

Allmänna mål
Allmänna mål Utgångsnivå

Stadsstrategins mål

1. Budget,
driftsekonomi
och investeringar

Ansvarsområdets åtgärd

Indikator

Utfallet 31.8

Status

Budgeten
Aktiv uppföljning av
hålls, månat- budgeten och budgeten
lig uppföljhålls.
ning.

Ja/nej

Budgeten har
hållits.

Utfallit

2. Sjukfrånvaro

31.12.2017 = 1
kalenderdag,
0,2 dagar/anställningsförhållande. Kostnader för sjukvikariat 2017 =
0€

31.12.2018
= x-10 % kalenderdagar,
x dagar/anställningsförhållande.
Halvering av
vikariekostnader.

Förebyggande verksamhet i mån av möjlighet, då barnen är sjuka
utnyttjas möjligheten till
distansarbete.

Antalet
sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro:
11 dagar

Pågående

3. Olycksfall i
arbetet

31.12.2017 = 0
kalenderdagar

Inga olycksfall sker i arbetet.

Arbetssäkerheten uppmärksammas.

Antalet
olycksfall i
arbetet

Olycksfall i arbetet = 0.

Utfallit

4. Personalplan

Ordinarie = 8

Personalpla- Personalplanen iakttas.
nen iakttas,
antalet visstidsanställda
minskas.

Ja/nej

Personalplanen Inte påbörhar iakttagits.
jad

Visstidsanställda = 1
Totalt = 9
5. Kundnöjdhet och kundorientering

Invånarnas
nöjdhet med
tjänsterna

Negativ kun- Aktiv användning av redrespons
sponskanalen och komminskas.
munikation

Respons
besvaras
inom 3-5
dygn

Respons har
Utfallit
besvarats omedelbart.

6. Arbetstillfredsställelse

Resultaten av
enkäten för
2018.

Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.

Arbetshälsoenkätens resultat.

Teamcoaching
har utförts och
slutförs under
hösten.

Teamets interna processer utvecklas, möjlighet till utbildning för
att öka kompetensen,
arbetsergonomin förbättras

Pågående

Strategin verkställs
Stadsstrategins
mål

Ansvarsområdets mål

Ansvarsområdets
Indikator
åtgärd

Utfallet 31.8

Status

LÄMPLIGT NÄRA
Tydliga tjänsteprocesser och
kundorientering

Öppet upphandlingssamarbete
mellan staden
och företagare

Interaktionen mellan näringslivet
och stadsorganisationen främjas i
fråga om upphandling.

Man deltar i evenemanget Meeting Point för
upphandlingar,
användningen av
systemet Cloudia
för små upphandlingar breddas inom stadsorganisationen.

Förberedelserna inför
Pågående
Kokkola Material Week har
påbörjats och Meeting
Point ordnas som en del
av evenemangsveckan.

ja/nej

LOCKANDE & ATTRAKTIV
Karleby är en ak- Aktiv Invest Intiv partner för fö- verksamhet
retagen i området; målet är att
18

Planläggningen av
Kronobyåsen är
klar

Åtgärder har vidtagits
Ja/nej.

Planläggningen har inletts Pågående
och områdets marknadsföringsmaterial har utvecklats ytterligare.
2. Delårsrapport 2021
Karleby stad

stödja företagens
tillväxt, internationalism och
uppkomsten av
nya arbetsplatser
Karleby är en ak- En digital inflytttiv partner för fö- ningstjänst utretagen i områvecklas.
det; målet är att
stödja företagens
tillväxt, internationalism och
uppkomsten av
nya arbetsplatser

Projektet Talent
Coastline Employment genomförs samt tjänsten
Info Finland utnyttjas.

Ja/nej.

Leverantören av plattforPågående
men för My Kokkola har
valts och man har börjat
utforma innehållet. Regionala, gemensamma nätverks- och rekryteringstillfällen för internationella
experter har planerats tillsammans med ekosystemet Talent Coastline. Arbets- och näringsministeriet har beviljat finansiering
för ett informations-, rådgivnings- och handledningsprojekt för invandrare
och befattningen som invandrarkoordinator har tillsatts.

Karleby är en aktiv partner för företagen i området; målet är att
stödja företagens
tillväxt, internationalism och
uppkomsten av
nya arbetsplatser

Stadens näringsrådgivning är företagsorienterad,
följer fenomen
och trender.

Rådgivningsarbete
och företagsutveckling

Antalet kundkontakter årligen
minst 200 st./företagsutvecklare

202 st./företagsutvecklare

Karleby är en aktiv partner för företagen i området; målet är att
stödja företagens
tillväxt, internationalism och
uppkomsten av
nya arbetsplatser

Stadens näringsrådgivning är företagsorienterad,
följer fenomen
och trender.

Rådgivning för ny- Antalet kunder
98 kunder
startade företagare inom nyföretagarverksamheten
100 st/år.

Pågående

Karleby är en aktiv partner för företagen i området; målet är att
stödja företagens
tillväxt, internationalism och
uppkomsten av
nya arbetsplatser

Stadens näringsrådgivning är företagsorienterad,
följer fenomen
och trender.

Tillväxt- och inter- Målet är att 51 % 62 %
nationaliseringsbe- av verksamheten
redskapen främjas inriktas på att
främja tillväxtoch internationaliseringsberedskapen.

Utfallit

2. Delårsrapport 2021
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Kundnöjdhet 4,5

Kundernas nöjdhet med tjänsterna minst 4/5

Invånarnas hälsa Idrotts- och
Affärsmöjligheter
och välfärd främ- evenemangspark säkerställs och utjas
som har en
vecklas
mångsidig affärsverksamhet.
Karlebys rykte
som bildningsstad höjs

Pågående

Samarbetet med
näringslivet och
campusområdet
är tätt.

Åtgärderna har
vidtagits Ja/Nej

Växelverkan melTillställningar har
lan näringslivet, ut- ordnats regelbildningsorganisat- bundet. Ja/nej
ioner och staden
utvecklas och upprätthålls.

Evenemangsparkens bro- Pågående
schyr är färdig. Idrottspark
Ab:s vd har rekryterats och
planeringen av verksamhetsmodellen för 2022 har
påbörjats.
Staden har deltagit i yrkes- Utfallit
högskolan Centrias introduktionsdag för nya studerande. Kontakten med
utbildningsorganisationerna har intensifierats och
tillsammans har man sökt
metoder för att stödja att
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de studerande blir sysselsatta inom regionen.
Den första projektansökningsprocessen i enlighet
med ekosystemavtalet har
genomförts. Tre projekt
har beviljats projektfinansiering. Ledningsgruppen
för ekosystemavtalet har
sammanträtt tre gånger.
KOSEK har intensifierat
samarbetet med Centrias
FUI-verksamhet och man
håller regelbundet kontakt.
Karlebys rykte
som bildningsstad höjs

Företagarfostrans roll stärks

Ett regionalt projekt om företagarfostran inleds.

Projektet har
startat.
Ja/nej

Karleby är en aktiv partner för företagen i området; målet är att
stödja företagens
tillväxt, internationalism och
uppkomsten av
nya arbetsplatser

Utveckla verkEn smidig komsamhet som
munfinansieringsstödjer kompeprocess
tensen och forskningen i regionen.

Karlebys position Förankring av
som landskapsstadens nya vacentrum stärks
rumärke.

Karlebys position Utvecklingsobsom landskapsjekt identifieras
centrum stärks
för fullmäktigeperioden 20212025.

Handläggningstiden för projekt är
högst 40 dygn.

Projektet har fått ett positivt beslut av huvudfinansiären och projektet har
startat.

Utfallit

Projektgruppen har beUtfallit
handlat 26 projekt före augusti. 16 projekt har fått
positivt finansieringsbeslut.
Handläggningstiden för
projekt har varit 20 dagar.

Tre marknadsföringskampanjer
genomförs (lansering av varumärket, Invest In, invånarmarknadsföring imagekampanj)

Utfaller/utfaller
inte

Utvärdering av utvecklingen av
stadscentrum och
eventuell omorganisering på basis
av genomförd utredning.

Ja/nej.

Förankringen och lanseUtfallit
ringen av varumärket har
löpt enligt planen. Den nya
imagen används genomgående i kommunikationen.
Kampanjer har genomförts
på sociala medier under
sommaren och hösten
(Karlebys pärlor och utlottningskampanj). En imagekampanj ordnas i Tammerfors och inom Birkaland
under vecka 38 och 39 i
samband med mässan Alihankinta. Som teman är
företagande, arbete, studier och ett gott liv i Karleby. En lokal reflexkampanj med säkerhetstema
ordnas för elever i de lägre
årskurserna.
Utvärderingsarbetet har in- Pågående
letts.

TILLSAMMANS LYCKAS VI
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Karleby erbjuder
kommuninvånarna möjligheten att utveckla sin egen
boende- och livsmiljö

Förutseende
kommunikation
till kommuninvånarna främjas

Lansering av
elektroniskt nyhetsbrev som kan
beställas.

Ja/nej

Beredningen av ärendet
pågår fortfarande.

Pågående

Stadsstrategin är Förberedelserna kring den Pågående
färdig för besluts- nya stadsstrategin framfattande.
skrider enligt planen. Intressentgrupperna har deltagit i beredningen och
Ja/nej.
fullmäktiges första strategiworkshop ordnades i augusti.

RESURSSMART STAD
Vår kommunorganisation är
flexibel

Förutseende
stadsstrategi
som styr stadens
verksamhet

Den nya stadsstrategin utarbetas
med hjälp av delaktiggörande metoder via flera kanaler.

Vår kommunorganisation är
flexibel

Enhetlig modell
för förvaltning
och genomföra
utvecklingsprojekt inom hela
stadsorganisationen.

Kartläggning av ut- Kartläggningen
vecklingsprojekt
har genomförts.
och projektanvisningar tas i bruk.
Strategin har förankrats i stadsorganisationen

Principerna för projektverksamheten inom de
olika sektorerna har kartlagts. Beredning av en
projektanvisning pågår.

Pågående

Kommunikationsplanen är
färdig och har tagits i bruk
inom stadsorganisationen.

Utfallit

ja/nej
Vår kommunorganisation är
flexibel

Kommunikationsplanen bidrar till
en mer öppen
växelverkan i
staden.

Kommunikationsplanerna har utarbetats med beaktande av tillgängligheten, i stadens
projekt, andra projekt samt i större
program och helheter.

ja/nej

Ekonomi
Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall %
Budget

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

6 000 €

0€

0,0 %

-100,0 %

3 645 €

6 375 €

Unders töd och bi dra g

284 000 €

31 442 €

11,1 %

-53,1 %

67 070 €

156 023 €

Övri ga verks a mhets i ntäkter

127 000 €

39 647 €

31,2 %

-13,2 %

45 666 €

84 827 €

417 000 €

71 089 €

17,0 %

-38,9 %

116 381 €

247 225 €

Förs ä l jni ngs i ntäkter
Avgi fts i ntäkter

Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER
Pers ona l kos tna der

-1 506 775 €

-797 121 €

52,9 %

2,0 %

-781 509 €

-1 083 602 €

Köp a v tjä ns ter

-2 851 722 €

-1 135 124 €

39,8 %

-38,8 %

-1 855 289 €

-2 634 038 €

Ma teri a l , förnöd. och va ror

-20 600 €

-33 585 €

163,0 %

317,9 %

-8 036 €

-15 241 €

-2 290 000 €

-1 884 073 €

82,3 %

14,4 %

-1 646 670 €

-2 898 422 €

-504 720 €

-370 608 €

73,4 %

17,7 %

-314 932 €

-481 849 €

VERKSAMHETSKOSTNADER

-7 173 817 €

-4 220 512 €

58,8 %

-8,4 %

-4 606 436 €

-7 113 152 €

VERKSAMHETSBIDRAG

-6 756 817 €

-4 149 423 €

61,4 %

-7,6 %

-4 490 054 €

-6 865 928 €

Bi dra g
Övri ga verks a mhets kos tna der

2. Delårsrapport 2021
Karleby stad

21

3.2.8 Stadsstyrelsen - Sysselsättningstjänster

Allmänna mål
Allmänna mål Utgångsnivå

Stadsstrategins mål

1. Budget,
driftsekonomi
och investeringar
2. Sjukfrånvaro

31.12.2018 = 0
kalenderdagar,
0 dagar/anställningsförhållande. Kostnader för sjukvikariat 2017 =
0€

Ansvarsområdets
åtgärd

Indikator

Utfallet 31.8

Status

Budgeten
Budgeten hålls.
hålls, månatlig uppföljning.

Utfall

Sysselsättningstjänster har i fråga
om utfallet hållit
den fastställda
budgeten.

Utfallit

31.12.2018
Sammanjämkning
= x-10 % ka- av arbete och fritid
lenderdagar,
x dagar/anställningsförhållande.
Halvering av
vikariekostnader.

Frånvaro

En sjukfrånvarodag inom hela ansvarsområdet under delåret och 17
dagar inom behovsprövad
sysselsättning.

Utfallit

Inga olycksfall sker i arbetet.

Olycksfall i
arbetet

Inga uppgifter
Pågående
finns att tillgå från
programmet Populus.

Personalpla- Personalprogramnen iakttas, met omsätts i prakantalet viss- tiken.
tidsanställda
minskas.

Kvaliteten
på anställningsförhållandena

Tre (3) nya arbets- Pågående
tränare anställdes
för viss tid till
sysselsättningstjänster för att arbeta inom kommunförsöket med
sysselsättning
som egentränare.
Man reagerar
snabbt på respons
som kommer in
från kunder. Respons har inte inkommit.

Personalen
inom sysselsättningstjänster 0 sjukdagar
Sysselsatta
179 sjukfrånvarodagar
3. Olycksfall i
arbetet

31.12.2018 = 0
kalenderdagar,
personalen
inom sysselsättningstjänster

Anvisningar och
bestämmelser om
säkerhet i arbetet
följs.

Sysselsatta 30
kalenderdagar
4. Personalplan

Ordinarie = 2,5
Visstidsanställda = 1
Totalt = 3,5
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5. Kundnöjdhet och kundorientering

Invånarnas
nöjdhet med
tjänsterna

Negativ kun- Kundrespons samdrespons
las in kontinuerligt.
minskas.

Mottagen
respons.

6. Arbetstillfredsställelse

Resultaten av
enkäten för
2018.

Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.

Teamets ar- Ingen rapport finns Pågående
betshälsoatt tillgå eftersom
resultat
enkäten har besvarats av två personer inom sysselsättningstjänster.
Chefen håller
egna team och går
igenom de nya arbetsbeskrivningarna så att man
håller sig à jour
vad gäller arbetshälsan.

Man strävar efter
att hålla regelbundna utvecklingssamtal sammanbundna med
arbetsuppgifterna,
inte bara en gång
per år

Utfallit

2. Delårsrapport 2021
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Strategin verkställs
Stadsstrategins
mål

Ansvarsområdets
mål

Ansvarsområdets
åtgärd

Indikator

Utfallet 31.8

Status

Kartläggning av
servicealternativ
i samarbete
med andra aktörer.

Man har kartlagt befint- Utfallit
liga tjänster och klienters servicebehov. Arbetet har utförts i samarbete med intressentgrupper och det har bildats tydliga underprojekt för olika målgrupper
(med särskild fokus på
dem som omfattas av
kommunandelen av arbetsmarknadsstödet).

LÄMPLIGT NÄRA
I tjänster betonas
Föregripande sysinvånar- och kund- selsättande verkorientering och ser- samhet.
vicestrukturen utvecklas på den
kommunala ekonomins villkor

Sysselsättning av
arbetslösa arbetssökande som inte
omfattas av kommunförsöket för
främjande av
sysselsättning beaktas.

Karleby skapar ett
fungerande nätverk
inom vård- och
landskapstjänster
och har ett nära
samarbete med intressentgrupperna
vid anordnandet av
tjänster

Ansvarsområdet
Projektens innedeltar aktivt i plane- håll svarar mot
ringen av innehållet servicebehovet.
i projekt som stödjer sysselsättning.

Man har ordnat ett tiotal Pågemensamma möten
gående
med projekt som stödjer
försöket (bl.a. Centria,
universitetscentret,
KPEDU). Teamet för
sysselsättningstjänster
har deltagit aktivt i projektgrupper och nätverk. De gemensamma
servicestigarna har fått
en god start.

Samarbetet med
olika aktörer intensifieras för att förbättra kundbetjäningen

Ja/nej

LOCKANDE & ATTRAKTIV
Karleby är en aktiv
partner för företagen i området; målet är att stödja företagens tillväxt, internationalism och
uppkomsten av nya
arbetsplatser

Kommunförsöket
för främjande av
sysselsättningen
startar och utveckling av sysselsättningen så att den
fungerar regionalt.

Sysselsätter arbetssökande och
hjälper dem individuellt att komma vidare i olika sysselsättningssituationer

Antalet sysselsatta samt antalet sysselsatta
som omfattas av
sysselsättningsfrämjande åtgärder jämfört med
utgångsnivån år
2017.

Man har påbörjat ett
djupare samarbete med
KOSEK, TE-byrån och
personaluthyrningsföretag. Inriktad rekrytering
för att åtgärda företagens brist på arbetskraft och inriktad rekrytering av kommunförsökets klienter.

Pågående

Karleby är en aktiv
partner för företagen i området; målet är att stödja företagens tillväxt, internationalism och
uppkomsten av nya
arbetsplatser

Kommunförsöket
för främjande av
sysselsättningen
startar och utveckling av sysselsättningen så att den
fungerar regionalt.

Sysselsättning
inom kommunorganisationen på så
sätt att en fortsatt
stig hittas inom företagssektorn

Antalet sysselsatta jämfört
med utgångsnivån år 2017.

Stadens roll som arbetsgivare har börjat
undersökas i allt högre
grad på så sätta att staden anställer lämpliga
arbetssökanden, förbättrar deras kompetens, får antingen egen
arbetskraft eller hjälper
dem att sysselsätta sig
inom företagssektorn.

Pågående

Arbetsuppgifter
inom varje sektor
inom stadsorganisationen för dem
som ska sysselsättas och som behöver arbetspraktik
eller arbetsprövning.

Antalet sysselsatta inom olika
ansvarsområden.

Kommunens ansvar för Påsysselsättningen
gående
(fr.o.m. 1.3.2021) gör
det möjligt att undersöka kommunerna i arbetsgivarrollen ur olika
synvinklar och via kommuninfrastrukturen. Diskussioner har påbörjats.

TILLSAMMANS LYCKAS VI
RESURSSMART STAD
Vår kommunorganisation är flexibel
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Samarbete med
alla sektorer inom
kommunen
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Ekonomi
Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall %
Budget

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

239 000 €

12 444 €

5,2 %

-81,4 %

67 070 €

153 052 €

239 000 €

12 444 €

5,2 %

-81,4 %

67 070 €

153 052 €

-890 165 €

-326 640 €

36,7 %

-25,3 %

-437 426 €

-568 763 €

-62 601 €

-26 678 €

42,6 %

-59,5 %

-65 793 €

-100 867 €

Förs ä l jni ngs i ntäkter
Avgi fts i ntäkter
Unders töd och bi dra g
Övri ga verks a mhets i ntäkter
Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER
Pers ona l kos tna der
Köp a v tjä ns ter
Ma teri a l , förnöd. och va ror

-1 600 €

-16 028 €

1001,8 %

3241,0 %

-480 €

-1 031 €

-2 290 000 €

-1 884 073 €

82,3 %

14,4 %

-1 646 670 €

-2 898 422 €

-36 700 €

-59 941 €

163,3 %

316,2 %

-14 401 €

-21 701 €

VERKSAMHETSKOSTNADER

-3 281 066 €

-2 313 360 €

70,5 %

6,9 %

-2 164 769 €

-3 590 785 €

VERKSAMHETSBIDRAG

-3 042 066 €

-2 300 916 €

75,6 %

9,7 %

-2 097 699 €

-3 437 733 €

Bi dra g
Övri ga verks a mhets kos tna der
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3.2.9 Stadsstyrelsen - Dispositionsmedel

Ekonomi
Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall %
Budget

0

0

17 047 €

-7 614 €

-44,7 %

VERKSAMHETSKOSTNADER

17 047 €

-7 614 €

VERKSAMHETSBIDRAG

17 047 €

-7 614 €

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

0

0

0,5 %

-7 573 €

-267 213 €

-44,7 %

0,5 %

-7 573 €

-267 213 €

-44,7 %

0,5 %

-7 573 €

-267 213 €

Utfall %
Budget

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

0€

22 241 €

Förs ä l jni ngs i ntäkter
Avgi fts i ntäkter
Unders töd och bi dra g
Övri ga verks a mhets i ntäkter
Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER
Pers ona l kos tna der
Köp a v tjä ns ter
Ma teri a l , förnöd. och va ror
Bi dra g
Övri ga verks a mhets kos tna der

3.2.10 Stadsstyrelsen - Räddningsväsendet

Ekonomi

Förs ä l jni ngs i ntäkter

Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

0€

0€

404 429 €

269 619 €

66,7 %

4,0 %

259 144 €

388 716 €

404 429 €

269 619 €

66,7 %

4,0 %

259 144 €

410 957 €

Avgi fts i ntäkter
Unders töd och bi dra g
Övri ga verks a mhets i ntäkter
Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER
Pers ona l kos tna der

-137 964 €

-82 384 €

59,7 %

-1,2 %

-83 371 €

-118 546 €

-4 190 196 €

-2 793 464 €

66,7 %

2,4 %

-2 727 645 €

-3 631 478 €

-15 200 €

0€

0,0 %

0€

-10 500 €

-354 548 €

-198 804 €

56,1 %

-11,2 %

-224 000 €

-333 700 €

VERKSAMHETSKOSTNADER

-4 697 908 €

-3 074 652 €

65,4 %

1,3 %

-3 035 016 €

-4 094 225 €

VERKSAMHETSBIDRAG

-4 293 479 €

-2 805 033 €

65,3 %

1,1 %

-2 775 872 €

-3 683 268 €

Köp a v tjä ns ter
Ma teri a l , förnöd. och va ror
Bi dra g
Övri ga verks a mhets kos tna der
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3.2.11 Stadsstyrelsen - Personaltjänster

Allmänna mål
Allmänna mål Utgångsnivå

Stadsstrategins mål

Ansvarsområdets åtgärd

Indikator

Utfallet 31.8

Status

1. Budget,
driftsekonomi
och investeringar

Budgeten
hålls, månatlig uppföljning.

Månatlig uppföljning,
upphandlingar och användning så att planen
följs.

Delårsrapporter,
budgetutfall 2021.

Ekonomin har
följts upp och
budgeten har
hållits.

Pågående

Pågående

2. Sjukfrånvaro

31.12.2017 =
159 kalenderdagar, 9,9 dagar/anställningsförhållande. Kostnader för sjukvikariat 2017 =
0€

Sjukfrånvaron minskas
med 10 %.

Stadens modeller efter- Sjukfrånföljs (Utvecklingssamtal, varo 2021.
Aktivt stödjande av arbetsförmågan, Vägen
till ansvarsfullt beteende
i arbetet osv.). Gott
samarbete med företagshälsovården.

Sjukfrånvaro
under tiden 1–
8/2021 uppgick
till 6,7 kalenderdagar per
anställd.

3. Olycksfall i
arbetet

31.12.2017 = 0
kalenderdagar

Inga olycksfall sker i arbetet.

Riskbedömningar (årlig
uppdatering), säkerhetspromenader på arbetsplatsen

Antalet
sjukfrånvarodagar på
grund av
olycksfall i
arbetet
2021

Sjukfrånvaro på Pågående
grund av
olycksfall i arbetet var 0 kalenderdagar
under tiden 18/2021.

4. Personalplan

Ordinarie =
16,5 (+ personalrepresentanter 5,5)

Personalpla- Planen omsätts i praktinen iakttas, ken.
antalet visstidsanställda
minskas.

Personalmängd
2021.

Visstidsanställda har behövts för vikariat och som
extra resurser
på grund av
projektet för att
ta i bruk ett
löne- och personalförvaltningsprogram.

Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.

Arbetshälsoenkät
2021.

Regelbundna
Pågående
veckoinfon, och
arbetsplatsmöten varje månad.

Visstidsanställda = 1
Ordinarie =
17,5 (+ personalrepresentanter 5,5)
6. Arbetstillfredsställelse

Resultat av enkäten för 2017.

Den egna arbetshälsoplanen iakttas. Regelbundna möten, missförhållanden tas upp.

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.

Strategin verkställs
Stadsstrategins Ansvarsområdets
mål
mål

Ansvarsområdets åtIndikator
gärd

Utfallet 31.8

Status

Välfärdsrapporten 2020 är
färdig och planen för 2021
har utarbetats.

Utfallit

LÄMPLIGT NÄRA
LOCKANDE & ATTRAKTIV
Invånarnas hälsa Samordning av uppoch välfärd främ- rättandet av väljas.
färdsplan och rapport.
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Samordnar upprättandet av stadens välfärdsplan och dess
verkställande.

Välfärdsberättelse
2020.

2. Delårsrapport 2021
Karleby stad

TILLSAMMANS LYCKAS VI
RESURSSMART STAD
Karleby stad är
en omtyckt och
lockande arbetsgivare

Informationsledning i Arbetshälsoenkäten
fråga om välbefingenomförs.
nande i arbetet:
svarsprocenten i arbetshälsoenkäten
förbättras ad 70.

Svarsprocenten i arbetshälsoenkäten för
2021.

Karleby stad är
en omtyckt och
lockande arbetsgivare

Ansvarsfullt arbetsbeteende i hela organisationen i alla
situationer, och
osakligt beteende förekommer inte.

Förankring av handlingsmodellen ”Vägen
till ansvarsfullt beteende i arbetet” fortgår
i alla enheter med
hjälp av en videounderstödd instruktion.
Vid behov deltagande
i arbetsverkstäder
som handleds av personaltjänster.

Upplevelser
av osakligt
bemötande/mobbning minskar. Arbetshälsoenkät.

Karleby stad är
en omtyckt och
lockande arbetsgivare

Introduktionen av
personalen är högklassig och systematisk både vid inledandet av anställningsförhållanden
och under dem i förändringssituationer.

Användningen av en
introduktionsmodell
som utnyttjar nya digitaliseringsmöjligheter
(skapats i samarbete
med Verve Oy i samband med ett projekt
som upphörde i slutet
av 2020 och finansierades delvis av
Keva) utvidgas också
till andra enheter förutom de enheter som
deltagit i pilotförsöken
under projektet.

Personalens Projektet har upphört, etaengagebleringen har börjat/pågår.
mang och
välbefinnande. Arbetshälsoenkät.

Pågående

Karleby stad är
en omtyckt och
lockande arbetsgivare

Kompetenta chefer

Grupper som avlägger
yrkesexamen i arbete
som teamledare bildas
samt annan chefsutbildning.

Ordnade utbildningar
och antalet
chefer som
deltagit i utbildningarna.

Pågående

Karleby stad är
känd för god och
högklassig kompetens

Personalens kompe- En behovsbaserad uttens och kompetens- bildningsplan utarbebehov identifieras
tas.
genom att tillämpa
ramen för utvecklingssamtal.

Utbildningsplan.

Karleby stad är
känd för god och
högklassig kompetens

Elektroniska arbetsverktyg för kontinuerligt lärande tas i
bruk inom hela ansvarsområdet för de
enheter som deltagit
i pilotförsöket.
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Aktiv handledning i
användningen av systemet och arbetsfördelningen mellan dem
som deltagit i pilotförsöket.

Inte
påbörjad

I arbetshälsoenkäten 2020
har fallen av osakligt bemötande minskat betydligt till
alla delar.

Tre grupper har avlagt yrkesexamen i arbete som
teamledare, en fjärde grupp
ska börja utbildningen.

Pågående

Pågående

Pågående

27

Ekonomi

Förs ä l jni ngs i ntäkter

Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall %
Budget

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

43 000 €

38 139 €

88,7 %

-4,8 %

40 061 €

60 156 €

609 000 €

-49 510 €

-8,1 %

-347,5 %

20 001 €

714 112 €

15 000 €

10 020 €

66,8 %

80,5 %

5 550 €

9 360 €

667 000 €

-1 351 €

-0,2 %

-102,1 %

65 612 €

783 628 €

Avgi fts i ntäkter
Unders töd och bi dra g
Övri ga verks a mhets i ntäkter
Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER
Pers ona l kos tna der

-1 592 333 €

-855 991 €

53,8 %

-1,8 %

-871 983 €

-1 266 329 €

Köp a v tjä ns ter

-1 739 469 €

-1 274 242 €

73,3 %

-2,7 %

-1 309 796 €

-1 958 375 €

-27 000 €

-153 410 €

568,2 %

447,1 %

-28 040 €

-104 691 €

Ma teri a l , förnöd. och va ror
Bi dra g

-45 000 €

-8 175 €

18,2 %

94,6 %

-4 200 €

-15 400 €

-175 733 €

-110 107 €

62,7 %

15,3 %

-95 484 €

-143 668 €

VERKSAMHETSKOSTNADER

-3 579 535 €

-2 401 925 €

67,1 %

4,0 %

-2 309 504 €

-3 488 463 €

VERKSAMHETSBIDRAG

-2 912 535 €

-2 403 276 €

82,5 %

7,1 %

-2 243 892 €

-2 704 835 €

Övri ga verks a mhets kos tna der
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3.2.12 Miljöhälsovårdsnämnden - Miljö och hälsoskydd

Allmänna mål
Allmänna mål Utgångsnivå

Stadsstrategins mål

1. Budget,
driftsekonomi
och investeringar

Budgeten
Verksamheten anpashålls, månat- sas efter budgeten.
lig uppföljning.

Inkomster:
1 570 173 €
Utgifter: -2 477
802 €

Ansvarsområdets åtgärd

Indikator

Utfallet 31.8

Budgetutfall 2021.

Verksamhetsin- Pågående
täkternas utfall
är 64,3 procent.
Verksamhetskostnadernas
utfall är 61,3
procent.

Netto: -907 629
€

Verksamhetsbidraget är 56,1
procent.

Investeringar: 0
€
2. Sjukfrånvaro

Status

31.12.2017 =
302 kalenderdagar,
10,1 dagar/anställningsförhållande. Kostnader för sjukvikariat 2017 =
9 073 €

31.12.2018
= x-10 % kalenderdagar,
x dagar/anställningsförhållande.
Halvering av
vikariekostnader.

Arbetshälsoplan, stöd
för personalen, arbetshälsofrämjande verksamhet, tidigt ingripande

Sjukfrånvarodagar
2021.

3. Olycksfall i
arbetet

31.12.2017 = 0
kalenderdagar

Inga olycksfall sker i arbetet.

Riskbedömningen uppdateras. Åtgärdsplanen
omsätts i praktiken.

Olycksfall i 0 dgr
arbetet
2021

Pågående

4. Personalplan

Ordinarie = 28

Personalpla- Planen omsätts i praktinen iakttas, ken.
antalet visstidsanställda
minskas.

Personalmängd
2021.

Ordinarie: 26

Pågående

På basis av
Pågående
kundnöjdhetsenkäterna är invånarna i regel
nöjda med
tjänsterna inom
hälsoövervakning och veterinärvård.

Visstidsanställda = 2

XX dgr

Pågående

Vikariekostnader

Visstidsanställda: 6

Totalt = 30
5. Kundnöjdhet och kundorientering

Invånarnas
nöjdhet med
tjänsterna

Negativ kun- Aktiv uppföljning av
drespons
kundnöjdhet. Alla kunminskas.
der ska bemötas i samband med tillsynerna så
att kunderna upplever
att de blir sakligt och
rättvist behandlade.

Mottagen
respons.

6. Arbetstillfredsställelse

Resultat av enkäten för 2020

Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.

Ordnad arbetshälsofrämjande
verksamhet och
genomförda utvecklingssamtal. Arbetstillfredsställelsen förbättras.
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Arbetshälsofrämjande
verksamhet och regelbundna utvecklingssamtal.

Inte påbörjad
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Uppnåendet av verksamhetsmålen
Ansvarsområdets personalantal har minskat med ett årsverke. Utvecklingen av elektroniska blanketter fortgår. Ett elektroniskt responssystem för veterinärvårdens tillsynsuppgifter har tagits i bruk.
Av miljö- och hälsoskyddets inspektioner i enlighet med tillsynsplanen 2021 har ca 43 procent genomförts. Av de inspektioner som planerades för perioden har ca 64 procent 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 31.8

Status

Elektroniska tjänster
för ärendehantering
utvecklas i samarbete med dataförvaltningen. Information sprids via Facebook och på webben. Meddelanden
och förhandsinformation om tillsyn ges
aktivt till medier och
tillsynsobjekt.

Blanketter tas i
bruk.

Ett elektroniskt responssystem för veterinärvårdens tillsynsuppgifter
har tagits i bruk
1.7.2021.

Pågående

Uppföljning av beslutsprocesser och
nödvändiga åtgärder.

Statistik över undantagsfall.

Pågående
Målet är att behandlingstiden för anmälan
är under 14 dagar.
Detta mål har utfallit
till 85 procent.

Verkställandet av till- Uppföljning av
synsplanen enligt de verkställandet av
mål som ingår i pla- tillsynsplanen.
nen.

Av inspektionerna i enPågående
lighet med tillsynsplanen
har 43 procent genomförts. Coronaläget har
påverkat resultatet. 18
procent av aktörerna har
åtgärdat konstaterade
brister före följande inspektion. Alla objekt har
inte inspekterats på nytt.
Vattenverkets riskbedömningar har fortgått.

LÄMPLIGT NÄRA
I tjänster betonas invånar- och
kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den
kommunala
ekonomins
villkor

Elektroniska tjänster
för ärendehantering
tas i bruk inom miljöoch hälsoskydd.

Tydliga tjänsteprocesser
och kundorientering

Åtgärder och beslut
som berör kunder
fattas i överensstämmelse med lagstiftningen och kvalitetssystemet.

Flexibel kommunikation.

Antalet meddelanden. Informationsspridningen
förbättras.

LOCKANDE & ATTRAKTIV
Invånarnas
hälsa och
välfärd främjas

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

> 95 % av de aktörer som fått betyg C eller D får
betyg A eller B
vid följande
granskning.

Effektiv tillsyn
Egenkontroll stöds i
produktionen och
distributionen av
hushållsvatten.

Beslut om godkännande av riskbedömningen.

TILLSAMMANS LYCKAS VI
RESURSSMART STAD
Vår kommun- Utveckling i en förorganisation
änderlig miljö och
är flexibel
föränderliga förhållanden. Kunderna
blir hörda.
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Miljö- och hälsoskyddets behov av lokaler dryftas. Utbildningsplanen omsätts
i praktiken. Verksamheten utvecklas
utgående från respons och statistik.

Respons som inkommit. Tjänsterna motsvarar
efterfrågan.

Lämpliga, gemensamma Pågående
lokaler för partikveterinärer som har centrala
Karleby och Kronoby
som ansvarsområde
håller på att undersökas.
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Ekonomi
Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall %
Budget

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

1 233 481 €

839 674 €

68,1 %

-6,0 %

892 820 €

1 190 960 €

294 400 €

148 788 €

50,5 %

39,3 %

106 818 €

198 935 €

42 292 €

21 496 €

50,8 %

0,5 %

21 391 €

32 139 €

1 570 173 €

1 009 958 €

64,3 %

-1,1 %

1 021 029 €

1 422 035 €

-1 810 330 €

-1 153 820 €

63,7 %

-2,6 %

-1 185 197 €

-1 717 904 €

Köp a v tjä ns ter

-186 520 €

-104 555 €

56,1 %

-3,4 %

-108 284 €

-165 945 €

Ma teri a l , förnöd. och va ror

-110 750 €

-56 550 €

51,1 %

-27,3 %

-77 784 €

-103 601 €

-65 900 €

-23 369 €

35,5 %

-9,0 %

-25 670 €

-68 167 €

-304 402 €

-180 731 €

59,4 %

-6,3 %

-192 912 €

-304 552 €

-2 477 902 €

-1 519 025 €

61,3 %

-4,5 %

-1 589 848 €

-2 360 169 €

-907 729 €

-509 067 €

56,1 %

-10,5 %

-568 819 €

-938 134 €

Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall %
Budget

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

Förs ä l jni ngs i ntäkter

2 583 776 €

1 293 139 €

50,0 %

4,7 %

1 234 813 €

2 077 593 €

Avgi fts i ntäkter

3 349 700 €

1 968 844 €

58,8 %

20,8 %

1 630 284 €

2 961 183 €

587 300 €

2 079 031 €

354,0 %

40,5 %

1 479 407 €

1 315 269 €

1 213 140 €

600 122 €

49,5 %

51,6 %

395 794 €

1 026 288 €

7 733 916 €

5 941 137 €

76,8 %

25,3 %

4 740 299 €

7 380 334 €

Pers ona l kos tna der

-62 183 599 €

-43 337 677 €

69,7 %

8,4 %

-39 991 454 €

-60 507 007 €

Köp a v tjä ns ter

-14 441 802 €

-9 490 497 €

65,7 %

5,5 %

-8 996 967 €

-13 400 774 €

Ma teri a l , förnöd. och va ror

-2 489 110 €

-1 727 188 €

69,4 %

9,7 %

-1 573 767 €

-2 173 591 €

Bi dra g

-6 594 800 €

-4 374 547 €

66,3 %

-0,6 %

-4 400 677 €

-6 476 865 €

Övri ga verks a mhets kos tna der -22 644 306 €

-14 753 523 €

65,2 %

4,7 %

-14 095 128 €

-21 220 303 €

VERKSAMHETSKOSTNADER

-108 353 617 €

-73 683 432 €

68,0 %

6,7 %

-69 057 993 €

-103 778 540 €

VERKSAMHETSBIDRAG

-100 619 701 €

-67 742 295 €

67,3 %

5,3 %

-64 317 694 €

-96 398 206 €

Förs ä l jni ngs i ntäkter
Avgi fts i ntäkter
Unders töd och bi dra g
Övri ga verks a mhets i ntäkter
Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER
Pers ona l kos tna der

Bi dra g
Övri ga verks a mhets kos tna der
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG

3.2.13 Bildningsnämnden

Ekonomi

Unders töd och bi dra g
Övri ga verks a mhets i ntäkter
Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER
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3.2.14 Bildningsnämnden - Bildningscentralen

Allmänna mål
Allmänna
mål

Stadsstrategins mål

Ansvarsområdets
Indikator
åtgärd

1. Budget,
driftsekonomi och
investeringar

Budgeten
hålls, månatlig
uppföljning.

Verksamheten
Budgetutinom ansvarsområ- fallet i %.
det ordnas så att
driftsekonomin håller den av stadsfullmäktige fastställda budgeten.

Verksamhetsbidragets ut- Påfall uppgår till 68,8 progående
cent, vilket överensstämmer med målen för tidsperioden.

2. Sjukfrån- 31.12.2017 =
varo
231 kalenderdagar. Kostnader för sjukvikariat 2017.

31.12.2018 =
x-10 % kalenderdagar, x
dagar/anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.

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

Antalet sjukdagar 8/2021:
15
(jfr. 8/2020: 20)

Pågående

3. Olycks31.12.2017 = 0 Inga olycksfall
fall i arbetet kalenderdagar sker i arbetet.

Nivån på olycksfall
i arbetet 2017 ska
hållas = 0.

Antalet
olycksfall i
arbetet

Inga olycksfall har inträffat
i arbetet under 2021.

Pågående

4. Personalplan

Personalplanen iakttas,
antalet visstidsanställda
minskas.

Verksamheten och
tjänster anpassas
efter nuvarande
personalstyrka. Arbetsbeskrivningar
granskas och uppgifterna omorganiseras vid behov.

Antalet ordinarie anställda och
anställda
för viss tid.

Mängden ordinarie anUtfallit
ställda har minskat jämfört
med året innan 8/2021: 11
personer (8/2020: 14 personer).

Invånarnas
nöjdhet med
tjänsterna >
3,5.

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

Resultat av
kommuninvånarenkäter under
strategiperioden.

Resultaten av kommuninvånarenkäten 2020 har
behandlats. Vad gäller
bildningsväsendet var
kommuninvånarnas åsikter om skötseln och tillgången till tjänster över
3,5 för alla tjänster.

En årlig arbetshälsoplan utarbetas
för ansvarsområdet.

ArbetshälResultaten av bildningsPåsoenkätens centralens arbetshälsoen- gående
resultat.
kät har behandlats med
personalen, och bildningscentralens arbetshälsoplan har utarbetats utifrån
dem. I allmänhet har arbetshälsan hållits på tidigare goda nivå.

Utgångsnivå

Ordinarie: 11
Visstidsanställda: 0
Totalt: 11

5. KundInvånarnas
nöjdhet och nöjdhet med
kundorien- tjänsterna
tering

6. ArbetsResultat av en- Arbetshälsan
tillfredsstäl- käten för 2019 förbättras i
lelse
den årliga arbetshälsoenkäten.

Utfallet 31.8

Status

Utfallit

Strategin verkställs
Stadsstrategins mål

Ansvarsområdets Ansvarsområdets
Indikator
mål
åtgärd

Utfallet 31.8

Status

LÄMPLIGT NÄRA
I tjänster betonas invånar- och
kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den
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Bildningsväsendet
tjänster är högklassiga och lättillgängliga för invånarna.

Bildningsväsendets organisation
utvecklas på basis
av arbetet i bildningstjänsters utvecklingsarbets-

Resultaten av Utvecklingsplanen utvärderas hösutvärderingen ten 2021.
av bildningsväsendets utvecklingsplan
och kundnöjdhetsenkäter.

Pågående

2. Delårsrapport 2021
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kommunala
ekonomins
villkor
Karleby
skapar ett
fungerande
nätverk inom
vård- och
landskapstjänster och
har ett nära
samarbete
med intressentgrupperna vid anordnandet av
tjänster

grupp samt utvärderingen av utvecklingsplanen.
Bildningsväsendet
har ett fungerande
nätverk med vårdoch landskapstjänster i syfte att
åstadkomma smidiga servicekedjor.
Jämlik tillgång till
tjänster efter att
social- och hälsovårdsreformen genomförts.

Aktivt deltagande i
LAPE-samarbetsgruppen, och tjänsterna i kontaktytorna utvecklas i tid
i väntan på vårdlandskapsreformen.

Deltagarantal Bildningscentralens företrädare har Utfallit
på LAPEdeltagit i LAPE-samarbetsgrupsamarbetspens samtliga möten.
gruppens möten.

LOCKANDE & ATTRAKTIV
Invånarnas
hälsa och
välfärd främjas

Kommuninvånarna
erbjuds högklassiga och tillgängliga bildningstjänster.

Tjänster utvecklas i
enlighet med bildningsväsendets utvecklingsplan.
Fungerande partnerskap med kulturinrättningar och
sammanslutningar
och kommuninvånarna uppmuntras
till frivillig hobbyverksamhet.

Resultat av
utvärderingen
av utvecklingsplanen.
HYTE-koefficienten förbättras i välfärdsberättelsen.

Utvecklingsplanen utvärderas hösten 2021. Stadens välfärdsberättelse 2020 är färdig och har behandlats under 2021.

Pågående

Barnets rättigheter och
barnvänligheten främjas

Bildningsväsendet
följer principerna
för en barnvänlig
kommun och behåller sin status
som barnvänlig
kommun.

Genomförande av
handlingsplanen
Barnvänlig kommun.

Utvärdering
av uppnåendet av huvudmålen i handlingsplanen.

Handlingsplanen Barnvänlig komPåmun har behandlats av ungdomsgående
fullmäktige och barnfullmäktige och
ska behandlas av bildningsnämnden under hösten 2021.

Karlebys position som
landskapscentrum
stärks

Kontinuerlig kvalitetsbedömning och
utvecklingsåtgärder som baserar
sig på den främjar
likvärdigheten och
inlärningsförutsättningarna. Föregångare i utvecklingen av lärmiljöerna.

Utbildningens kvalitet, likvärdighet
och resultat främjas med hjälp av
projektfinansiering.
Arbetet för att utveckla lärmiljöerna
grundar sig på utveckling av pedagogiken och djärv
förnyelse.

Centrala resultat av
småbarnspedagogikens
och undervisningens kvalitetsbedömning. Antalet
projekt och
totalfinansiering.

Skolornas verksamhet utvärderaPådes våren 2021. Trots utmaningar gående
på grund av coronapandemin upplevde alla åldersklasser som deltog
i utvärderingen att de känner sig
trygga. På grund av coronaläget
togs ett digitalt språng. Man är i regel nöjda med skolornas IKT-apparater. Användningen av gårdsplanen och omgivningen orsakade
mest kritik. Undervisningstjänster
hade sammanlagt 26 projekt på
gång 31.8.2021. Projektens totala
budget uppgår till: 3 118 734 euro.
Under tiden 5/2021–8/2021 har inkommit beslut om 5 nya projekt.

Verksamheten
med grundskolans
barnfullmäktige (åk
1–6) etableras.
Handledning av
verksamheten i
ungdomsfullmäktige.

Antalet möten
och initiativ i
barn- och
ungdomsfullmäktige. Antal föräldrarådsmöten.

Barnfullmäktige har samlats tre
Pågånger under 2021 och ungdoms- gående
fullmäktige åtta gånger. Ungdomsfullmäktige har lämnat in ett förslag
om att starta fadderverksamhet
med tjänsteinnehavarna i Karleby.
Skolornas föräldraföreningar och
föräldraråd har samlats varierande.

TILLSAMMANS LYCKAS VI
Karleby erbjuder kommuninvånarna möjligheten att utveckla sin
egen boende- och
livsmiljö

Aktiv verksamhet i
grundskolans barnfullmäktige (åk 1–
6) och aktivering
av verksamheten i
föräldraråd.
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RESURSSMART STAD
Vår kommun- Bildningscenorganisation
tralens organisatär flexibel
ionsreform fortgår,
och ett positivt,
samarbetsinriktat
och handledande
ledarskap utvecklas.

Befattningsbeskrivningarna för bildningscentralens
personal ses över
och samarbetet
mellan ansvarsområdena stärks.
Chefsutbildningar
och fortbildningar.

Antalet ändrade befattningsbeskrivningar. Antalet chefsutbildningar
och antalet
deltagare.

Bildningsväsendets verksamhetsPåstadga har uppdaterats under 2021 gående
och den nya verksamhetsstadgan
har trätt i kraft 1.8.2021. I samband
med uppdateringen ändrades befattningsbeskrivningarna för vissa
tjänsteinnehavare och befattningshavare, och fyra befattningar ändrades till tjänster. Cheferna har
uppmanats att avlägga yrkesexamen i arbete som teamledare. För
närvarande avlägger ca tio personer examina inom bildningssektorn
och några personer har blivit färdiga med sin examen i början av
året.

Karlebys ekonomiska hushållning är
ansvarsfull

Verksamheten och
tjänster ordnas
inom ramen för
den av fullmäktige
fastställda driftsekonomin.

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

Budgeten
hålls. Det
ekonomiska
utfallet följs
upp månatligen. Centrala
nyckeltal i
bokslutet.
Mängden
projektfinansiering.

Undervisningstjänster hade sammanlagt 26 projekt på gång
31.8.2021. Projektens totala budget uppgår till: 3 118 734 euro. Under tiden 5/2021–8/2021 har inkommit beslut om 5 nya projekt.

Karleby stad
är en omtyckt
och lockande
arbetsgivare

Uppföljning av resultaten av arbetshälsoenkäterna
och utvecklingsåtgärder.

Bildningscentralen
samordnar ansvarsområdenas
åtgärder för att
främja välbefinnandet i arbetet

Resultat av
arbetshälsoenkäter, sjukfrånvaron
minskas.

Arbetshälsoenkäternas resultat har Påerhållits och de har behandlats i
gående
gemensamma välfärdsverkstäder.
Bildningscentralens välfärdsplan
har sammanställts på basis av
verkstädernas resultat.

Pågående

Ekonomi
Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall %
Budget

300 €

0€

300 €

Pers ona l kos tna der
Köp a v tjä ns ter

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

0,0 %

0€

0€

0€

0,0 %

0€

0€

-773 394 €

-531 746 €

68,8 %

11,8 %

-475 544 €

-743 934 €

-128 258 €

-98 505 €

76,8 %

8,4 %

-90 913 €

-125 931 €

-12 700 €

-2 181 €

17,2 %

34,3 %

-1 624 €

-5 527 €

-64 760 €

-41 064 €

63,4 %

2,2 %

-40 193 €

-62 448 €

VERKSAMHETSKOSTNADER

-979 112 €

-673 496 €

68,8 %

10,7 %

-608 274 €

-937 840 €

VERKSAMHETSBIDRAG

-978 812 €

-673 496 €

68,8 %

10,7 %

-608 274 €

-937 840 €

Förs ä l jni ngs i ntäkter
Avgi fts i ntäkter
Unders töd och bi dra g
Övri ga verks a mhets i ntäkter
Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER

Ma teri a l , förnöd. och va ror
Bi dra g
Övri ga verks a mhets kos tna der
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3.2.15 Bildningsnämnden - Tjänster för småbarnspedagogik

Allmänna mål
Allmänna UtStadsstramål
gångsnivå tegins mål

Ansvarsområdets
åtgärd

1. Budget,
driftsekonomi och
investeringar

Budgeten
hålls, månatlig uppföljning.

Utfallet 31.8

Status

Uppföljning och
Budgeten
bedömning av bud- hålls.
getutfallet på enhetsnivå och ansvarsområdesvis.

Verksamhetskostnadernas utfall är
67,5 procent. Verksamhetsbidragets utfall är 67,6 procent.

Pågående

31.12.2018
= x-10 %
kalenderdagar, x
dagar/anställningsförhållande. Halvering av
vikariekostnader.

Personalens välbefinnande följs upp,
arbetsförhållandena förbättras,
mentorskap, arbetshandledning,
välfärdsledning
och ordinarie vikarier anställs.

Antalet
sjukfrånvaro har
minskat
med 10 %
från antalet sjukfrånvaro
vid utgångsnivån 2017.

Antalet sjukdagar har ökat från fjolårsnivån. Strategimålet har behandlats med cheferna och företagshälsovården samt personaltjänster. Sjukfrånvaroutvecklingen följs upp i enheterna
och åtgärder enligt stadens modell
vidtas alltid vid behov. Problem
med inneluften i några enheter och
coronaanvisningarna om omedelbar frånvaro vid symtom på infektion har inverkat på antalet sjukdagar inom småbarnspedagogiken.

Pågående

3. Olycks- 31.12.2017 Inga
fall i arbe- = 631 kaolycksfall
tet
lenderdasker i arbegar
tet.

Man satsar på
hjälpmedel som
förbättrar säkerheten i arbetet och
på förebyggande
arbete.

Antalet
sjukfrånvaron på
grund av
olyckor i
arbetet
minskas.

Antalet olycksfall i arbetet har ökat
något från motsvarande tidpunkt
året innan. Man har satsat ytterligare på hjälpmedel som förbättrar
säkerheten i arbetet. Förebyggande arbete iakttas i den dagliga
verksamheten.

Pågående

4. Personalplan

Lagens och förordningens normer
följs, ordinarie personal anställs vid
behov.

Bibehållande av
antalet
anställda i
personalplanen.

Personalantalet har ökat från fjolPåårsnivån. Ökningen beror på angående
ställning av personal till daghemmet vid Vingegatan och andra anställningar som ingår i personalplanen som godkänts av fullmäktige.
Den slutliga personalökningen har
behandlats och godkänts av stadens personalplaneringsgrupp.
Man har också varit tvungen att anställa vikarier i början av året då
personalen varit frånvarande. Under sommaren har vikarier i stort
sett inte behövts. Arbetsavtalet för
visstidsanställda har löpt ut i maj.

Kvaliteten blir
bättre, och rätt dimensionering av
antalet platser
inom småbarnspedagogiken.

Kundbedömningen
hålls på
en god
nivå.

Bedömningen av de småbarnspedagogiska tjänsterna har hållits på
en god nivå i småbarnspedagogikens egna kundnöjdhetsenkäter.

Utfallit

Arbetshälsoenkäternas resultat förbättras.

Enheterna för småbarnspedagogik
har behandlat resultaten av arbetshälsoenkäten 2020 enligt personaltjänsters anvisningar i början av
året. Enhetens utvecklingsåtgärder
i arbetshälsoplanen har utarbetats
utifrån resultaten. Genomförandet
av åtgärderna har inletts eller kommer att inledas.

Pågående

2. Sjukfrånvaro

31.12.2017
= 9 851
kalenderdagar, 17
dagar/anställningsförhållande.
Kostnader
för sjukvikariat
2017.

Ordinarie = Personal428
planen iakttas, antalet
Visstidsan- visstidsanställda
ställda =
minskas.
150

Indikator

Totalt =
578

5. Kundnöjdhet
och kundorientering

Invånarnas
nöjdhet
med tjänsterna

6. Arbetstillfredsställelse

Resultat av Arbetshäl- Utveckling på baenkäten för san förbätt- sis av arbetshälso2019
ras i den
enkäter.
årliga arbetshälsoenkäten.
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Negativ
kundrespons
minskas.
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Strategin verkställs
Stadsstrategins mål

Ansvarsområdets
mål

Ansvarsområdets
åtgärd

Indikator

Utfallet 31.8

Man går vidare med
planeringen av servicenätet och planen
utvecklas efter behovet. Rapportering tas i
bruk i samband med
uppdateringen av
småbarnspedagogikens datasystem Abilita.

Servicebedömningen ligger
på god nivå
och utvecklingen av antalet avtal om
småbarnspedagogik. Uppföljning av rapporter.

Kundnöjdheten mättes i enlighet
Påmed utvärderingsplanen. Invånarna gående
är nöjda med tjänsterna. Coronapandemin och de olika rekommendationerna och anvisningarna
har inverkat på barnens närvaro och
frånvaro. Vad gäller småbarnspedagogikens servicenät har utvärderingsarbetet fortgått i samarbete
med stadsmiljösektorn.

Tydliga tjänste- Tjänster
processer och
och deras
kundorientering processer
förbättras
på basis
av resultaten av regelbunden
utvärdering.

Kundbedömningar

De centrala resultaten av bedömningen
hålls på en god
nivå.

De centrala resultaten har hållits på
en god nivå.

Karleby skapar
ett fungerande
nätverk inom
vård- och landskapstjänster
och har ett nära
samarbete med
intressentgrupperna vid anordnandet av
tjänster

Utbildningar i metoden ordnas för personalen inom småbarnspedagogiken.

Antalet anEn utbildning har ordnats i metoden
ställda som gått Föra barnen på tal i början av året. I
utbildningen.
utbildningen deltog 8 personer från
småbarnspedagogiken. Utbildningen slutade 5.5. Planen är att
nya utbildningar börjar på hösten.

Pågående

Status

LÄMPLIGT NÄRA
I tjänster betonas invånaroch kundorientering och servicestrukturen
utvecklas på
den kommunala ekonomins
villkor

Tydliga
serviceprocesser och
kundorientering

Metoden
Föra barnen på tal
tas i bruk.

Utfallit

LOCKANDE & ATTRAKTIV
Karlebys rykte
som bildningsstad höjs

Ge tillräckligt stöd i
rätt tid till
dem som
behöver
det redan i
början av
stigen för
växande
och lärande.

Tyngdpunkten för resursen inom specialsmåbarnspedagogiken ändras från assistenter till barnskötare
inom specialsmåbarnspedagogik.

Antalet
barnskötare
inom specialsmåbarnspedagogiken, kvalitativ bedömning av personalens enkät.

Med finansiering via undervisningsoch kulturministeriets covid-19-projekt har 6 barnskötare inom specialdagvården anställts till specialsmåbarnspedagogiken. Resultaten från
tjänstens användare inom specialsmåbarnspedagogiken ligger på en
god nivå.

Utfallit

Invånarnas
hälsa och välfärd främjas

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

Nätverket av motionsansvariga utvecklas
till en expert- och
stödgrupp för motion
och rörelse i tidig
barndom som uppmuntrar och ger idéer
till den övriga personalen inom småbarnspedagogiken
och till familjerna.

Antalet möten
och utbildningar med
motionsansvariga, antalet
motionsrelaterade evenemang som riktas till familjerna.

16 möten med motionsansvariga
och utbildningar i fysisk fostran.
Sammanlagt ca 420 deltagare. Motionsrelaterade evenemang har inte
ordnats för familjerna på grund av
coronarelaterade skäl.

Pågående
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Barnets rättigheter och barnvänligheten
främjas

Verkställandet av
handlingsplanen
Barnvänlig
kommun.

Utvecklingsobjekten i
modellen Barnvänlig
kommun beaktas i enheternas verksamhetsplaner. Behandling av barnets rättigheter antecknas i planen för småbarnspedagogik i Karleby. Utbildning i positiv pedagogik för hela personalen.

Beaktas i verksamhetsplanerna och planen för småbarnspedagogik uppdateras.
Antalet personer som deltagit i utbildningen positiv
pedagogik.

Planen för småbarnspedagogik upp- Pådaterades i enlighet med planerna.
gående
Enheterna har beaktat målen i programmet Barnvänlig kommun i sina
verksamhetsplaner. Cirka 250 personer har gått utbildningen i positiv
pedagogik. Samtliga anställda har
erbjudits möjlighet att delta i utbildningen.

Invånarnas
hälsa och välfärd främjas

Främjande
av en trygg
tillväxtgemenskap i
småbarnspedagogiken.

Enhetliga principer för
att förebygga och ingripa i mobbning införs.

Den gemensamma verksamhetsmodellen verkställs och iakttas i de olika
enheterna inom
småbarnspedagogiken.

Varje enhet har utarbetat en antimobbningsplan tillsammans med
personalen, barnen och vårdnadshavarna. Planen omsätts i praktiken
enligt enhetens verksamhetsplan.

Barnkonsekvensbedömningar görs i
samband med byggprojekt.

Antalet genomförda barnkonsekvensbedömningar. Antalet barnkonsekvensbedömningar som
är under arbete.

En barnkonsekvensbedömning är
Påunder beredning. Barn, vårdnadsha- gående
vare och personal har hörts om Biskopsbacken och rapporten är färdig.

Småbarnspedagogikens interna ansvarsgrupper utvecklas ytterligare och utnyttjas
vid spridning av kompetens.

Antalet ordnade möten
med och utbildningar för ansvarsgrupperna.

Möten för S2-kontaktpersoner och
S2-kärngruppen, möten och utbildningar för motionsansvariga och
styrgruppen för motionsprojektet,
möten för digitsempparit, sammanlagt 8 tillställningar.

Pågående

TILLSAMMANS LYCKAS VI
Karleby erbjuder kommuninvånarna möjligheten att utveckla sin egen
boende- och
livsmiljö

Barnen
och vårdnadshavarna inkluderas i
planeringsskedet för
nya byggprojekt.

RESURSSMART STAD
Karleby stad är
känd för god
och högklassig
kompetens

Personalens kompetens utnyttjas och
utvecklas.

Pågående

Ekonomi
Budget 2021 +
avvikelse
Förs ä l jni ngs i ntäkter

Utfall 2021

Utfall %
Budget

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

115 500 €

54 782 €

47,4 %

8,6 %

50 467 €

72 476 €

2 843 000 €

1 808 922 €

63,6 %

19,0 %

1 520 643 €

2 588 142 €

Unders töd och bi dra g

16 900 €

119 491 €

707,0 %

-10,0 %

132 696 €

115 957 €

Övri ga verks a mhets i ntäkter

35 500 €

3 639 €

10,3 %

7,9 %

3 372 €

8 283 €

3 010 900 €

1 986 835 €

66,0 %

16,4 %

1 707 178 €

2 784 858 €

-21 296 389 €

-14 397 592 €

67,6 %

8,4 %

-13 282 063 €

-19 987 661 €

-4 705 326 €

-3 307 201 €

70,3 %

6,5 %

-3 104 669 €

-4 573 758 €

-370 475 €

-150 103 €

40,5 %

8,0 %

-139 004 €

-260 543 €

Bi dra g

-3 125 000 €

-2 150 915 €

68,8 %

-1,1 %

-2 175 700 €

-3 187 912 €

Övri ga verks a mhets kos tna der

-5 184 200 €

-3 400 747 €

65,6 %

7,3 %

-3 168 565 €

-4 785 295 €

VERKSAMHETSKOSTNADER

-34 681 390 €

-23 406 559 €

67,5 %

7,0 %

-21 870 001 €

-32 795 169 €

VERKSAMHETSBIDRAG

-31 670 490 €

-21 419 724 €

67,6 %

6,2 %

-20 162 822 €

-30 010 310 €

Avgi fts i ntäkter

Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER
Pers ona l kos tna der
Köp a v tjä ns ter
Ma teri a l , förnöd. och va ror
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3.2.16 Bildningsnämnden - Grundläggande utbildning

Allmänna mål
Allmänna
mål

Utgångsnivå

1. Budget,
driftsekonomi och investeringar

2. Sjukfrånvaro

31.12.2017
= 6 719 kalenderdagar, x dagar/anställningsförhållande. Kostnader för
sjukvikariat
2017 = x €.

Stadsstrategins mål

Ansvarsområdets
Indikator
åtgärd

Budgeten
hålls, månatlig uppföljning.

Budgetutfallet utvärderas månatligen och åtgärder.
Beredning och
verkställande av
åtgärderna i ekonomiprogrammets
mål. Driftsekonomins utgifter i förhållande till utvecklingen av elevantalet.

Utbildningsstyrelsens
årliga
statistikjämförelse mellan kommuner.

Status

Utfallet av den grundlägPågående
gande utbildningens verksamhetskostnader är 70,3
procent. Verksamhetsbidragets utfall är 68 procent. Ökningen i personalkostnaderna har varit
större än väntat. Särskilt
behovet av vikarier har
varit större än vad som
budgeterats. Anslagen
kommer inte att räcka till.
Man bereder ett förslag
om tilläggsanslag som
lämnas till nämnden och
vidare till stadsstyrelsen.

31.12.2018 =
x-10 % kalenderdagar, x
dagar/anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.

Förbättrade arbets- Antalet
förhållanden. Arsjukdagar
betshälsoverkstäder, mentorskap,
arbetshandledning,
välfärdsledning.

Sjukfrånvarotalet har ökat Pågående
avsevärt inom utbildningstjänster på grund av coronapandemin (undervisningstjänster 2020: 4 667;
2021: 5 604). Statistiken
för den grundläggande utbildningen och gymnasiet
går inte att särskiljas. Statistiken för 2021 går inte
helt att jämföra med året
innan.

3. Olycksfall 31.12.2017
i arbetet
= 93 kalenderdagar

Inga olycksfall sker i arbetet.

Säkerhetsutbildning och -planer.

Antalet
olycksfall i
arbetet

Antalet olycksfall i arbetet
har ökat avsevärt (2020:
24; 2021: 62).

Pågående

4. Personal- Ordinarie =
plan
x

Personalplanen iakttas,
antalet visstidsanställda
minskas.

Personalplanen
iakttas/i förhållande till ökat elevantal. Nödvändiga
tidsbundna anställningsförhållanden
omvandlas till ordinarie. Personalantalet dimensioneras i samband
med förändringar i
servicenätet.

Antalet ordinarie anställda och
anställda för
viss tid. Antalet grupper.

Mängden anställningsförhållanden inom undervisningstjänster: 601 ordinarie anställda, 225 visstidsanställda (statistik från
personalenheten). Det är
inte möjligt att ta fram
egen statistik för den
grundläggande utbildningen på grund av programbyte.

Pågående

Visstidsanställda = x
Totalt = x

38

Verksamhetsbidragets utfalls%. Kostnader
€/elev/år

Utfallet 31.8

5. Kundnöjdhet och
kundorientering

Invånarnas
nöjdhet
med tjänsterna

Negativ kund- Serviceprocesser
respons
utvecklas och enminskas.
gagemang av elever och vårdnadshavare samt kommunikation. Positiv
pedagogik.

Resultat av
enkäter gällande processförändringarna.

Bildningsväsendets nya
verksamhetsstadga
trädde ikraft 1.8.2021.
Vissa processer har förenklats i och med uppdateringen.

Pågående

6. Arbetstillfredsställelse

Resultaten
av enkäten
för 2018.

Arbetshälsan
förbättras i
den årliga arbetshälsoenkäten.

Arbetshälsoenkäternas genomsnittliga resultat överskrids.

Arbetshälsoresultat har
erhållits och skolorna har
utarbetat arbetshälsoplaner. Resultaten av arbetshälsoenkäterna ligger på
samma nivå som under tidigare år.

Pågående

Arbetshälsoenkäter.
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Strategin verkställs
Stadsstrategins
mål

Ansvarsområdets
mål

Ansvarsområdets
åtgärd

I tjänster betonas
invånar- och kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den
kommunala ekonomins villkor

Besluten om servicenät verkställs i
enlighet med besluten.

Pedagogisk utveckling av sammanslagna skolor
(Storby, Villa,
Stenängen) fortgår.
Planeringen av Biskopsbackens och
Halkokari allaktivitetshus fortsätter.

De möjligheter som
digitaliseringen erbjuder utnyttjas i
tjänsteproduktionen
och elektroniska
tjänster för kommuninvånarna utvecklas

Förutsättningarna
för och möjligheterna till digital
undervisning främjas.

Anskaffning av tids- Mängden utbildenliga läromedel.
ningar i ämnet och
Undervisningsper- antalet deltagare.
sonalens digitala
färdigheter förbättras. Uppdatering av
IKT-strategin.

Uppdateringen av
IKT-planen har påbörjats och arbetet
fortsätter under hösten. IKT-apparater
har uppdaterats i enlighet med planen
som uppdaterats tillsammans med dataförvaltningen. Programmet Qridi har
pilottestats av ca 40
lärare och ca 600
elever med hjälp av
projektfinansiering.
Nya användare börjar använda programmet under hösten.

Utbildningar i metoden ordnas för
undervisningspersonalen och elevvårdens personal.

Antalet skolor som
använder metoden.
Antalet personer
som deltagit i utbildningen Föra
barnen på tal, antalet diskussioner
som förts.

Metoden Föra barPånen på tal har begående
handlats vid rektorsseminariet på våren.
3 speciallärare/kuratorer/psykologer har
gått en utbildning i
metoden under det
innevarande läsåret.
Under höstterminen
ordnas en tvåspråkig
utbildning i metoden
Föra barnet på tal.

Planen för kulturfostran tas i bruk i
årskurs 1-3
(finska).

Antalet klasser och 6 klasser och ca 100
elever som deltagit. elever har deltagit i
verkstäderna Kulturstigen. På grund av
coronapandemin har
antalet deltagare varit mindre än väntat.

Indikator

Utfallet 31.8

Status

Antalet och storleken på skolenheter.
Genomsnittlig
gruppstorlek.

Verksamheten vid
PåLänsipuiston koulu
gående
upphörde 31.7.2021.
Verksamheten i
samskolan Isokylän
yhtenäiskoulu startade 1.8.2021.
Språkbadsundervisningen/den tvåspråkiga undervisningen
för årskurs 7–9 flyttades till Kiviniityn
koulu. Mariankadun
koulu (sjukhusskolan) blev en självständig skola.

LÄMPLIGT NÄRA

Karleby skapar ett
Metoden Föra barfungerande nätverk nen på tal tas i bruk
inom vård- och
i samtliga skolor.
landskapstjänster
och har ett nära
samarbete med intressentgrupperna
vid anordnandet av
tjänster

Utfallit

LOCKANDE & ATTRAKTIV
Invånarnas hälsa
och välfärd främjas
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Genomförandet av
planen för kulturfostran framskrider
stegvis.

Pågående
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Barnets rättigheter
och barnvänligheten främjas

Verkställandet av
den nya handlingsplanen Barnvänlig
kommun.

Invånarnas hälsa
och välfärd främjas

Karlebys rykte som
bildningsstad höjs

Verksamheten med
barnfullmäktige
etableras. Personalen utbildas om
barnets rättigheter.

Antalet möten i
barnfullmäktige. Ordnade utbildningar och antalet deltagare.

Barnfullmäktige har
Påsamlats tre gång. Vid gående
mötena har behandlats bl.a. Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Karleby
och presenterats
Karleby nationalstadspark. Ett fullmäktigeseminarium
har ordnats om barnets rättigheter med
temat Barnvänlig
kommun 25.3.2021
med 36 deltagare.
Handlingsplanen
Barnvänlig kommun
behandlades vid fullmäktiges strategiseminarium 26.8.

Främjande av en
Principerna för att
trygg tillväxtgemen- förebygga och inskap i skolmiljön.
gripa i mobbning
förenhetligas. Man
deltar i nationell datainsamling om
hälsa och välbefinnande.

Resultat av den
riksomfattande enkäten om kommunens verksamhet
för att främja välbefinnande och hälsa
(TEAviisari och enkäten Hälsa i skolan).

Man har besvarat
Utfallit
den nationella enkäten Hälsa i skolan i
mars-april. Resultaten rapporteras på
hösten. Barns och
ungas välbefinnande
har främjats bl.a. genom hobbyverksamhet i projektet Finlandsmodellen för
hobbyverksamhet i
Karleby som har ordnats vid samtliga
skolor. I hobbyverksamheten har deltagit sammanlagt
1 560 elever.

Systematisk och
målinriktad utveckling av den grundläggande utbildningen.

Aktiv projektansökan och nätverksbildning.

Antalet utvecklings- Undervisningstjäns- Utfallit
projekt och totalter hade sammanlagt
budgeten.
26 projekt 31.8.2021.
Projektens totala
budget uppgår till
sammanlagt
3 118 734 euro. Under tiden 5/2021–
8/2021 har det inkommit beslut om 5
nya projekt.

Barnkonsekvensbedömningar görs i
samband med
byggprojekt. Inkluderande budgetering och verksamheten i föräldraråd
utvecklas.

Påbörjade och slutförda barnkonsekvensbedömningar.
Hur många skolor
har utfört inkluderande budgetering.

TILLSAMMANS LYCKAS VI
Karleby erbjuder
kommuninvånarna
möjligheten att utveckla sin egen boende- och livsmiljö
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Elever och vårdnadshavare inkluderas i skolornas
verksamhet och i
planeringsskedet
för nya byggprojekt.

Skolorna fortsätter
Påmed inkluderande
gående
budgetering under
läsåret 2021–2022.
Barnkonsekvensbedömningen av Biskopsbackens allaktivitetshus har kompletterats med en
rapport om hörande
av barn i småbarnspedagogiken och förskole- och nybörjarundervisningen samt
personalen inom
2. Delårsrapport 2021
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småbarnspedagogiken.

RESURSSMART STAD
Karleby stad är en
omtyckt och lockande arbetsgivare

Arbetshälsan främ- Enheterna vidtar
Arbetshälsoenkäjas i den grundläg- åtgärder enligt god- tens resultat.
gande utbildningen. kända arbetshälsoplaner.

Arbetshälsoresultat
har erhållits och skolorna har utarbetat
arbetshälsoplaner.
Resultaten av arbetshälsoenkäterna
ligger på samma
nivå som under tidigare år.

Pågående

Vår kommunorganisation är flexibel

Förändringarna i
servicenätet stöds
genom fungerande
arrangemang för
ledningen av skolorna.

För ledningen av
skolorna som berörs av förändringarna i servicenätet
utarbetas tydliga
befattningsbeskrivningar, fastställs
ansvarsfördelningen och säkerställs tillräckliga
personalresurser.

Åtgärder vidtagits

LedningsarrangePåmangen i skolan och gående
daghemmet i Yxpila
har förnyats i och
med att den nya skolan har tagits i bruk.
Samskolan Isokylän
yhtenäiskoulu har en
rektor och från och
med 1.8.2021 tre
vice rektorer.

Karleby stad är
känd för god och
högklassig kompetens

Personalens kompetens identifieras,
utnyttjas och utvecklas.

Fortbildningsformerna utvecklas
och görs mångsidigare. Kompetens
delas inom organisationen. Modellen
med utvecklingslärare och tutorlärare
etableras.

Antalet tutorlärare
och utvecklingslärare samt andra
ansvariga lärare.

Varje skola har en
egen utvecklingslärare. Digitutorlärare
finns inte längre eftersom projektfinansieringen har tagit
slut.

Utfallit

Ekonomi
Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall %
Budget

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

774 248 €

480 454 €

62,1 %

20,6 %

398 367 €

677 772 €

61 800 €

33 380 €

54,0 %

79,2 %

18 628 €

50 876 €

Unders töd och bi dra g

343 500 €

1 470 358 €

428,1 %

68,8 %

871 131 €

729 722 €

Övri ga verks a mhets i ntäkter

178 510 €

50 719 €

28,4 %

79,3 %

28 291 €

154 352 €

1 358 058 €

2 034 911 €

149,8 %

54,6 %

1 316 417 €

1 612 723 €

-29 126 668 €

-20 999 455 €

72,1 %

10,0 %

-19 092 347 €

-29 039 837 €

Köp a v tjä ns ter

-6 240 809 €

-4 085 148 €

65,5 %

10,9 %

-3 684 216 €

-5 653 895 €

Ma teri a l , förnöd. och va ror

-1 336 000 €

-1 160 106 €

86,8 %

13,9 %

-1 018 458 €

-1 264 414 €

-210 000 €

-122 948 €

58,5 %

-1,3 %

-124 595 €

-206 795 €

Övri ga verks a mhets kos tna der -11 154 210 €

-7 435 326 €

66,7 %

2,7 %

-7 242 750 €

-10 838 576 €

Förs ä l jni ngs i ntäkter
Avgi fts i ntäkter

Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER
Pers ona l kos tna der

Bi dra g
VERKSAMHETSKOSTNADER

-48 067 687 €

-33 802 984 €

70,3 %

8,5 %

-31 162 365 €

-47 003 516 €

VERKSAMHETSBIDRAG

-46 709 629 €

-31 768 073 €

68,0 %

6,4 %

-29 845 948 €

-45 390 794 €
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3.2.17 Bildningsnämnden - Gymnasiet och fritt bildningsarbete

Allmänna mål
AllUtmänna
gångsnivå
mål

Stadsstrategins mål

Ansvarsområdets
åtgärd

Indikator

Budgeten
hålls, månatlig uppföljning.

Verkställande på
basis av budgeten
och månatlig uppföljning.

31.12.2018 =
x-10 % kalenderdagar,
x dagar/anställningsförhållande.
Halvering av
vikariekostnader.

3.
31.12.2017
Olycks- = 0 kalenfall i ar- derdagar
betet
4. Personalplan

Utfallet 31.8

Status

Verksamhetsbidragets
utfall.

Regelbunden uppföljning av budgetutfallet. Verksamhetsbidragets utfall
är 65,5 procent.

Pågående

Personalens välbefinnande följs upp.

Antalet
sjukdagar

Sjukfrånvarotalet har ökat avsevärt
Påinom utbildningstjänster på grund av gående
coronapandemin (undervisningstjänster 2020: 4 667; 2021: 5 604).
Statistiken för den grundläggande utbildningen och gymnasiet går inte att
särskiljas. Statistiken för 2021 går
inte helt att jämföra med året innan.

Inga olycksfall sker i arbetet.

Uppdatering av
verksamhetsställenas riskbedömningar, uppdatering
av räddningsplanen.

Antalet
olycksfall i arbetet

Det finns inga kända olycksfall i arbetet inom gymnasieutbildningen
och fritt bildningsarbete.

Personalplanen iakttas,
antalet visstidsanställda
minskas.

Personalutbildning
vid Kokkolan suomenkielinen lukio Institutets servicehelhet utvecklas och
personalens arbetsbeskrivningar formuleras efter behoven.

Personalplanen omsätts i
praktiken.

Personalplanen har omsatts i prakti- Påken. Rektors- och ledningsarrangegående
mangen vid Kokkolan suomenkielinen lukio har förnyats. Personalstrukturen inom Karlebynejdens institut har gjorts ändamålsenligare
genom att ändra befattningen som itlärare till utbildningsplanerare.

5.
Invånarnas
Negativ kunKundnöjdhet med drespons
nöjdhet tjänsterna
minskas.
och
kundorientering

Responsenkäter genomförs regelbundet för de studerande i gymnasierna och verksamheten utvecklas utifrån responsen.
Kundresponsen beaktas vid utvecklingen av institutets
tjänster.

Respons
av institutets
studerande
och timlärare.

Enkäter har genomförts i gymnasiet
enligt planen och åtgärder har vidtagits på basis av resultaten. Kundrespons har inte samlats in inom fritt
bildningsarbete på grund av den
överbelastade servicesituationen till
följd av coronapandemin, och respons från arbetsåret 2020–2021
har inte behandlats.

Pågående

6. Arbetstillfredsställelse

Arbetshälsoplanen
uppdateras.

Arbetshälsoenkät.

Gymnasiernas resultat av arbetshälsoenkäterna har erhållits och en välfärdsverkstad har ordnats. Karlebynejdens institut var uppdelad i avdelningar i enkäten och därför erhölls inget eget specifikt resultat av
enkäten. Arbetshälsoverkstaden har
dock ordnats. Arbetshälsoplaner har
utarbetats våren 2021.

Pågående

1. Budget,
driftsekonomi
och investeringar
2.
Sjukfrånvaro

31.12.2017
= 607 kalenderdagar.
Kostnader
för sjukvikariat 2017.

Gymnasier:
62 gymnasielärare
Fritt bildningsarbete:
13,5 i ordinarie anställningsförhållande.

Resultat av
enkäten för
2020

Arbetshälsan
förbättras i
den årliga arbetshälsoenkäten.

Pågående

Strategin verkställs
Stadsstrategins mål

Ansvarsområdets mål

Ansvarsområdets
åtgärd

Indikator

Utfallet 31.8

Status

LÄMPLIGT NÄRA
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I tjänster betonas invånaroch kundorientering och servicestrukturen
utvecklas på
den kommunala ekonomins villkor

Verksamhetsställena för Kokkolan
suomalainen lukio
slås samman
1.8.2021 i enlighet med besluten.

Beredningen av
sammanslagningen
av verksamhetsställena för Kokkolan suomalainen lukio framskrider
stegvis. Uppnåendet av utvecklingsplanens delmål.

Verksamhetsställena för
Kokkolan suomalainen lukio
slås samman
1.8.2021. Delmålen för beredningen uppnås
enligt planen
2021.

Verksamhetsställena för
Kokkolan suomalainen lukio
slås samman under 2022. Karleby svenska gymnasium fortsätter i tillfälliga lokaler vid Hälsvägen.

De möjligheter
som digitaliseringen erbjuder utnyttjas i
tjänsteproduktionen och
elektroniska
tjänster för
kommuninvånarna utvecklas

Gymnasierna och
institutet utvecklar
den digitala kompetensen hos studerande, kommuninvånare och
stadens personal
genom att skapa
nya undervisningsformer för
gymnasiet och
medborgarinstitutet.

Mängden digitala
läromedel och prov
utökas i gymnasierna. Institutet utvecklar möjligheterna att delta på distans.

Andelen digitala
prov av proven i
gymnasierna.
Antalet nya kurser som drar
nytta av distansundervisning i institutets utbud
och inom den
grundläggande
konstundervisningen.

Gymnasiet har tagit i bruk digi- Utfallit
tala läromedel i och med utvidgandet av läroplikten och ibruktagandet av den nya läroplanen. Under vårterminen ordnades 18 % av institutets öppna
kursutbud åtminstone delvis på
distans. Timlärarnas möjligheter att undervisa på distans
har förbättrats genom att ge
dem tillgång till institutets egen
Teams-mötesanslutning.

I tjänster betonas invånaroch kundorientering och servicestrukturen
utvecklas på
den kommunala ekonomins villkor

Gymnasierna förbättrar studerandenas,
kommuninvånarnas och personalens digitala kompetens och växelverkan.

Nya funktioner i
Wilma utnyttjas i
gymnasiet.

Mängden nya
funktioner som
tagits i bruk i
Wilma.

Wilmafunktionerna utnyttjas i
verkställandet av den nya läroplanen. Nya digitala serviceformer planeras i takt med att digitaliseringen ökar.

Pågående

Tydliga tjänsteprocesser och
kundorientering

Gymnasiernas
och institutets
tjänster förbättras
utifrån studerande- och
kundrespons.

Regelbundna studerandeenkäter i
gymnasierna. Institutets kundrespons
samlas in årligen
om enskilda ämnesgrupper med
fem års intervaller.

Resultaten av
gymnasiernas
studerandeenkäter.

Enkäter har genomförts enligt
planen i gymnasiet och åtgärder har vidtagits på basis av
resultaten. Institutet har inte
genomfört planerade elektroniska kundserviceenkäter på
grund av programleverantörens långvariga problem.

Utfallit

Karleby skapar
ett fungerande
nätverk inom
vård- och landskapstjänster
och har ett
nära samarbete med intressentgrupperna vid anordnandet av
tjänster

Gymnasiernas
landskapsomfattande samarbete
fortgår. Institutet
deltar aktivt i det
lanskapsomfattande samarbetsnätverket för fritt
bildningsarbete
och i utbildningssamkommunens
projekt för livslångt lärande.

Gymnasierna deltar
i landskapsnätverk
på andra stadiet.
Gemensamma projekt på landskapsnivå genomförs. Institutet deltar i samarbetet och engagerar till samarbete
inom landskapets
fria bildningsarbete
och sysselsättningsförsöket.

Mängden projekt
i gymnasierna
och uppnåendet
av målen för
dem. Omfattningen av samarbetet inom det
fria bildningsarbetet och utbildningar i livslångt
lärande.

Gymnasiet deltar i samarbetet Utfallit
inom andra stadiets utbildning i
landskapet och söker Utbildningsstyrelsens projekt. Tre
projekt har avslutats och en
ansökan är anhängig. Institutet
deltar i projekt för livslångt lärande som koordineras av utbildningssamkommunen samt i
ansökan av Utbildningsstyrelsens utvecklingsprojekt tillsammans med sju andra medborgarinstitut.

Karleby skapar
ett fungerande
nätverk inom
vård- och landskapstjänster
och har ett
nära samarbete med intressentgrupperna vid anordnandet av
tjänster

Smidiga övergångar mellan
gymnasiet och
högskolenivån.

Samarbetet mellan
gymnasierna och
regionens läroanstalter med högre
utbildning och de
studiemöjligheter
som gymnasieeleverna erbjuds.

Antalet ordnade
gymnasiekurser.
Antalet kursprestationer för
gymnasieelever.

Gymnasieeleverna har avlagt
relativt få studier inom högre
utbildning. Samarbetet mellan
gymnasierna och regionens
läroanstalter med högre utbildning fortsätter bl.a. med öppna
studier och gemensam kursbricka.
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Pågående

Pågående
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LOCKANDE & ATTRAKTIV

44

Det går smidigt
och tryggt att
ta sig fram i
Karleby

Främjande av
cykling och trafiksäkerhet bland
gymnasieelever.

Anskaffning av
stadscyklar åt gymnasieelever som ett
led i projektet Studier i rörelse.

Användningsgraden av gymnasieelevernas
stadscyklar. Antalet olycksfall
som inträffat under gymnasieelevernas skoltid
eller resor till eller från skolan.

Gymnasiernas cyklar används
regelbundet och planer som
stödjer cykling har utarbetats i
samband med planer som gäller flyttning av gymnasiernas
lokaler.

Utfallit

Barnets rättigheter och barnvänligheten
främjas

Åtgärder som
krävs i gymnasierna för att erhålla erkännandet
En barnvänlig
kommun.

Gymnasieelevernas rättigheter och
delaktighet främjas
som en del av utvecklingslärarnas
uppgift i gymnasierna.

Antalet ordnade
delaktighetsprojekt.

Barnens rättigheter beaktas vid Utfallit
verksamhetsställena. Skolans
löften till unga har tagits fram i
lärarnas verkstäder.

Invånarnas
hälsa och välfärd främjas

En trygg inlärningsmiljö för
gymnasieeleverna som främjar välbefinnandet. Institutets
konstfostran
främjar delaktighet och förebygger marginalisering.

Gymnasiernas studerandevårdsarbete och projekt
Studier i rörelse.
Bildkonstskolan för
barn och unga förbättrar tillgången till
konstundervisning.

Centrala resultat
i gymnasiets
skolhälsoenkät.
Mängden konstundervisning åt
barn inom hela
stadens område.

Enkäten Hälsa i skolan har ge- Utfallit
nomförts under våren. Resultaten fanns ännu inte att tillgå i
augusti. Bildkonstskolan för
barn och unga deltar i försöksverksamheten Finlandsmodellen för hobbyverksamhet
som ordnats på eftermiddagen
i skolorna.

Karlebys posit- Högklassig och
ion som landattraktiv gymnasiskapscentrum eutbildning.
stärks

Mångsidigt kursutbud, särskild utbildningsuppgift med
inriktning på naturvetenskap och teknik, möjlighet att
avlägga studier vid
idrottsakademin.

Elevantalet vid
gymnasierna,
elevantalet i
gymnasiet med
särskild utbildningsuppgift och
idrottsakademin.

Gymnasiet med särskild utbildningsuppgift och idrottsakademin har marknadsförts lokalt
och regionalt. Elevantalet inom
den finska gymnasieutbildningen för unga ökade. Gymnasiet med särskild utbildningsuppgift har varit mer attraktivt än under tidigare läsår.
Alla som var intresserade
kunde inte antas vilket höjde
på medeltalsgränsen.

Karlebys rykte
som bildningsstad höjs

Samarbete mellan den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen
för att stödja
lärstigen.

Samarbete mellan
studiehandledare
och studerandevård i övergångsskeden och under
gymnasiestudierna.

Antalet studerande som avbrutit gymnasiestudierna.

Det är sällsynt att gymnasiPåestudierna avbryts. Enstaka
gående
studerande har flyttat till andra
läroinrättningar. Främjandet av
en positiv offentlig profil fortsätter.

Karleby är en
aktiv partner
för företagen i
området; målet
är att stödja företagens tillväxt, internationalism och
uppkomsten av
nya arbetsplatser

Gymnasierna
ökar samarbetet
med läroanstalter
med högre utbildning och näringslivet.

Samarbetet mellan
gymnasierna och
läroanstalter med
utbildning på högskolenivå i regionen och studiemöjligheter erbjuds
för gymnasieelever.
Ett gemensamt utvecklingsprojekt
mellan studier på
högskolenivå, gymnasier och yrkesutbildning på andra
stadiet som främjar
företagande.

Antalet ordnade
gymnasiekurser i
högskolesamarbetet. Antalet
kursprestationer
i samarbetet för
gymnasieelever.

Gymnasieeleverna har avlagt
Pårelativt få studier inom högre
gående
utbildning. Samarbetet mellan
gymnasierna och regionens
läroanstalter med högre utbildning fortsätter bl.a. med öppna
studier och gemensam kursbricka. Man strävare efter att
utveckla samarbetet ytterligare.
Lärarkåren uppmuntras till aktivt arbetslivs- och företagssamarbete.

Pågående
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TILLSAMMANS LYCKAS VI
Karleby erbjuder kommuninvånarna möjligheten att utveckla sin
egen boendeoch livsmiljö

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

Gymnasierna över- Lokalernas anlåter lokaler som de vändningsgrad.
besitter med dagseller timhyra för
tidsbegränsad användning.

Gymnasiets samtliga lokaler är
i bruk under höstterminen. Institutet har ingått avtal om användning av institutets lokaler
med tre olika verksamhetsarrangörer och ett avtal om utbildningssamarbete.

Utfallit

Förnuftig användning av resurser i
gymnasierna.

Årliga kalkyler av
behovet av kurser i
gymnasierna.

Fördelningen av
kurser i förhållande till gymnasiernas studerandeantal,
gruppstorlekar.

I kursramen för Kokkolan suomenkielinen lukio har preliminärt godkänts 960 kurser och
48 kurser för vuxengymnasiet.
I svenska gymnasiet 290 kurser. Studerandeantalet bekräftas på statistikdagen
20.9.2021.

Utfallit

Vår kommunGymnasiernas leorganisation är darskap utveckflexibel
las. Delat och
samarbetsbaserat
ledarskap. Institutet utvecklar serviceutbudet för
aktuella behov
och skapar kompetens och välfärd i staden på
ett kostnadseffektivt sätt.

Utbildningar åt
gymnasiernas rektorer. Institutets ordinarie personal
följer utvecklingen
och deltar i medborgarinstitutens
och den grundläggande konstundervisningens utbildningar.

Antalet deltagare På våren har det ordnats ett
i utbildningarna. seminarium i positivt ledarskap
för rektorer. Gymnasierektorernas ledarskap utvecklas genom aktiv utbildning. Institutets
personal har deltagit i kortvariga webbutbildningar. Mängden deltagare i distansutbildningar har inte följts upp.

RESURSSMART STAD
Karlebys ekonomiska hushållning är ansvarsfull

Pågående

Ekonomi
Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall %
Budget

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

Förs ä l jni ngs i ntäkter

534 028 €

340 759 €

Avgi fts i ntäkter

369 100 €

100 174 €

63,8 %

5,2 %

323 996 €

518 180 €

27,1 %

71,7 %

58 351 €

Unders töd och bi dra g

25 400 €

269 551 €

198 560 €

781,7 %

49,0 %

133 243 €

191 729 €

Övri ga verks a mhets i ntäkter

59 600 €

40 096 €

67,3 %

694,4 %

5 047 €

28 881 €

988 128 €

679 590 €

68,8 %

30,5 %

520 638 €

1 008 340 €

-6 325 437 €

-4 384 514 €

69,3 %

3,9 %

-4 220 818 €

-6 355 084 €

Köp a v tjä ns ter

-701 770 €

-428 260 €

61,0 %

-8,9 %

-470 268 €

-665 396 €

Ma teri a l , förnöd. och va ror

-223 425 €

-110 624 €

49,5 %

73,7 %

-63 671 €

-106 353 €

-29 000 €

-8 926 €

30,8 %

-7,6 %

-9 655 €

-19 426 €

Övri ga verks a mhets kos tna der

-1 680 000 €

-972 374 €

57,9 %

12,8 %

-861 729 €

-1 363 613 €

VERKSAMHETSKOSTNADER

-8 959 632 €

-5 904 698 €

65,9 %

5,0 %

-5 626 143 €

-8 509 873 €

VERKSAMHETSBIDRAG

-7 971 504 €

-5 225 109 €

65,5 %

2,3 %

-5 105 505 €

-7 501 532 €

Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER
Pers ona l kos tna der

Bi dra g
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3.2.18 Bildningsnämnden - Kulturtjänster

Allmänna mål
Allmänna mål Utgångsnivå

Stadsstrategins mål

Ansvarsområdets åtgärd

1. Budget,
driftsekonomi
och investeringar

Budgeten
hålls, månatlig uppföljning.

Indikator

Utfallet 31.8

Status

Månatlig uppföljning av
budgetutfallet som bygger på ekonomiprogrammet.

Budgeten
hålls.

Understöden
Pågående
bokförs inom
ansvarsområdet i början av
året, men understödverksamheten utfaller enligt
budgeten och
planen.
Verksamhetsbidraget är 72,4
procent
31.8.2021.

2. Sjukfrånvaro

31.12.2017 = x
kalenderdagar,
x dagar/anställningsförhållande. Kostnader för sjukvikariat 2017 =
x €.

31.12.2018
= x-10 % kalenderdagar,
x dagar/anställningsförhållande.
Halvering av
vikariekostnader.

Personalens välbefinnande följs upp. Arbetets dimensionering
granskas och optimeras.

Antalet
sjukdagar

Läget vad
gäller sjukfrånvaron har hållits stabilt.

Pågående

3. Olycksfall i
arbetet

31.12.2017 = x
kalenderdagar

Inga olycksfall sker i arbetet.

Sikta på att nivån på
olycksfall i arbetet 2017
= 0. Man ser till att man
arbetar i par och med
beaktande av ergonomin vid evenemangsarrangemang som är fysiskt ansträngande.

Antalet
olycksfall i
arbetet

Inga olycksfall i
arbetet har registrerats inom
ansvarsområdet.

Pågående

4. Personalplan

Ordinarie = x

Personalplanen hålls,
antalet visstidsanställda
minskar.

Verksamheten och
tjänsterna anpassas efter den nivå som kan
upprätthålls med personalstyrkan som minskar
från 2020.

Användning av
personalresurser
enligt personalplanerna under verksamhetsåret.

Verksamheten
har upprätthållits med personalresursen
som fastställts i
personalplanen.

Pågående

Visstidsanställda = x
Totalt = x

5. Kundnöjdhet och kundorientering

Invånarnas
nöjdhet med
tjänsterna

Negativ kun- I invånarenkäten nås
drespons
samma resultatnivå
minskas.
som i forskningsprogrammet Arttu2 år
2017.

Bedömning av
servicenivån i kommuninvånarenkäten.

Det finns inte
Pågående
kommuninvånarrespons från
verksamhetsåret. En föreningsenkät har
genomförts och
resultatet har
erhållits

6. Arbetstillfredsställelse

Resultat av enkäten för 2019

Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.

Indikatorerna för
arbetshälsa utvecklas
positivt.

Ansvarsområdet är så litet
att det inte går
att få ansvarsområdesspecifika resultat
från arbetshälsoenkäten.
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En arbetshälsoplan utarbetas för ansvarsområdet på basis av personalens respons.

Pågående
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Strategin verkställs
Stadsstrategins
mål

Ansvarsområdets
mål

Ansvarsområdets
åtgärd

Indikator

Utfallet 31.8

I tjänster betonas
invånar- och kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den
kommunala ekonomins villkor

Genom att stödja
medborgarverksamheten säkerställs kostnadseffektiva och geografiskt täckande möjligheter till kulturell
verksamhet.

Evenemangsnätverk och evenemangspartnerskap
stärks i syfte att
upprätthålla en aktiv evenemangsverksamhet.

Användningsfrekvensen av verksamhetsformer
som säkerställer
kommuninvånarnas
deltagande och inflytande.

Coronapandemin har Påförsvårat genomfögående
randet av gemensam
planering, men en
föreningsenkät har
genomförts i början
av året.

Karleby skapar ett
fungerande nätverk
inom vård- och
landskapstjänster
och har ett nära
samarbete med intressentgrupperna
vid anordnandet av
tjänster

Nätverken inom ansvarsområdet för
kulturtjänster utvidgas till tredje och
fjärde sektorn för
att säkerställa möjligheterna till kulturverksamhet inom
hela stadens område.

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

Utvecklingen av de
anslag som använts för att stödja
barns och ungas
fritidsaktiviteter.
Antalet barn och
unga som nås genom att aktiviteterna ökar.

Ordnandet av och ef- Påterfrågan på kulturgående
tjänster för barn och
unga har lidit på
grund av coronapandemin och restriktionerna i anslutningen till den.

Status

LÄMPLIGT NÄRA

LOCKANDE & ATTRAKTIV
Invånarnas hälsa
och välfärd främjas

De effekter konst
och kultur har på
välfärden breddas
bland kommuninvånarna.

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

Antalet objekt och
samarbetsprojekt
som beviljas understöd utökas.

88 beslut om understöd har fattats inom
ansvarsområdet före
31.8.

Pågående

Invånarnas hälsa
och välfärd främjas

Familjernas välbefinnande främjas
genom att utveckla
kulturverksamheten
för barn och unga.

Ansvarsområdet
deltar i utvecklingen och verkställandet av planen
för kulturfostran
inom den grundläggande utbildningen
i staden.

Verksamheten
Taitojen polku etableras och breddas
under verksamhetsåret.

Taitojen polku har
ordnats i grundskolorna enligt planen
men coronarestriktionerna har inverkat
negativt på användningen av tjänsten.
Under våren 2021
ordnades också projektet Kohasu som
uppmuntrar till hobbyverksamhet i
grundskolorna.

Pågående

Invånardiskussioner och andra aktiveringsåtgärder
angående kulturverksamheter och
kulturevenemang.

Mängden evenemang och åtgärder
som främjar kommuninvånarnas
delaktighet och
möjligheter att påverka utökas.

Det har inte varit
möjligt att ordna invånardiskussioner
på grund av pandemirestriktionerna.

Pågående

Ansvarsområdets
verksamhet ordnas
och ekonomin följs
upp för att säkerställa en effektiv
användning av anslagen.

Ansvarsområdets
budget (netto), kulturutgifter (€/invånare) samt utveckling av verksamhetens nyckeltal. Utvecklingen av det
offentliga understödet till konst- och
kulturinrättningar.

Budgeten har också
utfallit enligt planen
under årets andra
granskningsperiod.

Pågående

TILLSAMMANS LYCKAS VI
Karleby erbjuder
kommuninvånarna
möjligheten att utveckla sin egen boende- och livsmiljö

Kommuninvånarna
ges möjligheter att
utveckla och delta i
kulturverksamhet
på basis av egna
behov och eget intresse.

RESURSSMART STAD
Karlebys ekonomiska hushållning
är ansvarsfull
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Verksamhetsåret
genomförs på ett
effektivt och ekonomiskt sätt.
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Vår kommunorganisation är flexibel

Etablering av samarbetsprocesser
inom bildningstjänster.

Bildningsväsendets
samarbetsprocesser utvecklas tillsammans med
andra ansvarsområden.

Årlig utvärdering av
processernas utveckling och arbetet i samarbetsteamen.

Teamet som planerar hur medborgarverksamheten kan
främjas har haft fyra
möten under året.
Samarbetsteamen
utvärderas och en
eventuell omorganisering genomförs i
samband med att
fullmäktigeperioden
byts.

Pågående

Ekonomi
Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall %
Budget

2 500 €

0€

0,0 %

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

0€

0€

Förs ä l jni ngs i ntäkter
Avgi fts i ntäkter
Unders töd och bi dra g

0€

0€

-100,0 %

5 874 €

25 096 €

17 500 €

6 089 €

34,8 %

-3,7 %

6 325 €

21 012 €

20 000 €

6 089 €

30,4 %

-50,1 %

12 198 €

46 107 €

Pers ona l kos tna der

-182 786 €

-121 280 €

66,4 %

-18,1 %

-148 103 €

-227 159 €

Köp a v tjä ns ter

-117 996 €

-35 184 €

29,8 %

-20,3 %

-44 135 €

-112 829 €

-5 300 €

-12 823 €

241,9 %

-9,2 %

-14 117 €

-15 459 €

-2 912 000 €

-2 021 862 €

69,4 %

0,6 %

-2 010 362 €

-2 768 845 €

-214 460 €

-90 865 €

42,4 %

158,3 %

-35 182 €

-56 690 €

VERKSAMHETSKOSTNADER

-3 432 542 €

-2 282 012 €

66,5 %

1,3 %

-2 251 899 €

-3 180 982 €

VERKSAMHETSBIDRAG

-3 412 542 €

-2 275 924 €

66,7 %

1,6 %

-2 239 701 €

-3 134 874 €

Övri ga verks a mhets i ntäkter
Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER

Ma teri a l , förnöd. och va ror
Bi dra g
Övri ga verks a mhets kos tna der
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3.2.19 Bildningsnämnden - Bibliotekstjänster

Allmänna mål
Allmänna mål Utgångsnivå

Stadsstrategins mål

Ansvarsområdets åtgärd

Indikator

Utfallet 31.8

Status

1. Budget,
driftsekonomi
och investeringar

Budgeten
Verkställande på basis
hålls, månat- av budgetramen och
lig uppföljmånatlig uppföljning.
ning.

Verksamhetsbidragets utfalls-%.

Verksamhetsbidragets utfall
är 67,1 %.

Pågående

2. Sjukfrånvaro

31.12.2017 =
666 kalenderdagar,
16 dagar/anställningsförhållande.
Kostnader för
sjukvikariat
2017 =
11 050 €

31.12.2018
= x-10 % kalenderdagar,
x dagar/
anställningsförhållande.
Halvering av
vikariekostnader.

Personalens välbefinnande följs upp och
samarbete med företagshälsovården.

Antalet
sjukdagar

237 sjukdagar

Pågående

3. Olycksfall i
arbetet

31.12.2017 = 0
kalenderdagar

Inga olycksfall sker i arbetet.

Uppdatering av verksamhetsställenas riskbedömningar och räddningsplaner, förebyggande arbete och eftervård.

Antalet
olycksfall i
arbetet.

Ett lindrigt färdolycksfall.
Ingen sjukfrånvaro.

Pågående

4. Personalplan

Ordinarie = 40

Personalpla- Verksamheten och
nen iakttas, tjänster anpassas efter
antalet viss- personalplanen.
tidsanställda
minskas.

Antalet an- Antalet anställda.
ställda.

Visstidsanställda = 0,78

Pågående

Totalt = 40,78
5. Kundnöjdhet och kundorientering

Invånarnas
nöjdhet med
tjänsterna

Negativ kun- Kundrespons beaktas
drespons
vid utvecklingen av
minskas.
tjänster.

Resultat
av invånarenkäter
och kundrespons.

Kundrespons
Pågående
behandlas aktivt vid ansvarsområdets möten och beaktas vid utvecklingen av tjänster.

6. Arbetstillfredsställelse

Resultaten av
enkäten för
2018.

Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.

Arbetshälsoenkätens resultat.

En arbetshälso- Utfallit
plan har utarbetats.

Arbetshälsoplanen omsätts i praktiken.

Strategin verkställs
Stadsstrategins
mål

Ansvarsområdets
mål

Ansvarsområdets
åtgärd

Ansvarsområdet utnyttjar datateknik
och automatisering
i utvecklingen av
bibliotekstjänster.

Bibliotekstjänster
Användningsförebygger digital
frekvens för eutslagning genom
material
att ge stadsinvånarna tillgång till digitala tjänster.

Indikator

Utfallet 31.8

Status

Användning av ematerial: 41 115

Pågående

LÄMPLIGT NÄRA
De möjligheter som
digitaliseringen erbjuder utnyttjas i
tjänsteproduktionen
och elektroniska
tjänster för kommuninvånarna utvecklas

2. Delårsrapport 2021
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Nytt material som kan användas på distans: filmtjänsten Viddla tidningstjänsten PressReader,
ljudbokstjänsten Naxos
Spoken Library och musiktjänsten Rockway.
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Tydliga tjänstepro- Ansvarsområdet ut- Kundens egen akticesser och kundori- nyttjar datateknik
vitet utökas inom
entering
och automatisering ansvarsområdet.
i utvecklingen av
bibliotekslokalerna.

Antalet besök i Antalet besök i det merdet meröppna öppna biblioteket 3 896.
biblioteket.
Planeringen
av Kelviå meröppna bibliotek inleds.

Pågående

Ett projektanslag på
15 000 € har beviljats för
att förverkliga ett meröppet bibliotek i Kelviå och
planeringen har påbörjats.

LOCKANDE & ATTRAKTIV
Invånarnas hälsa
och välfärd främjas

I ett modernt bibliotek erbjuds kunderna moderna bibliotekstjänster som
förändras efter kundernas behov och
användarvanor.

Ansvarsområdet
främjar läsning och
litteraturintresse
bland människor i
alla åldrar och erbjuder kommuninvånarna tillgång till
material, information och kulturellt innehåll.

Utlåningar totalt
Fysiska biblioteksbesök
Funktionella
förändringar i
huvudbiblioteket.

Begränsade biblioteksPåtjänster under tiden 1–
gående
17.1 på grund av coronapandemin. Biblioteksbussen på paus 1.1–18.4.
Biblioteken har varit
stängda 15.5–7.6.

Totala antalet utlåningar:
391 033 och fysiska biblioteksbesök: 161 151.
Konsekvenserna av coroProjektplan för napandemin syns både i
den nya biblio- antalet utlåningar och i
teksbussen.
antalet besök.
Planeringen och genomförandet av funktionella
förändringar i huvudbiblioteket har fortsatt.

Invånarnas hälsa
och välfärd främjas

Läsning främjas
bland barn och
unga.

Ansvarsområdet
samarbetar regelbundet med daghem och skolor.

Anskaffning av Anskaffning av böcker för
böcker för
barn och unga: 5 163 och
barn och
utlåningar: 173 488.
unga.
Utlåning av
böcker för
barn och
unga.
Författarbesök
för en årskurs
per år.

Pågående

Virtuella författarbesök
har ordnats med hjälp av
projektfinansiering både
för de lägre och högre
årskurserna inom den
grundläggande utbildningen.

TILLSAMMANS LYCKAS VI
Karleby erbjuder
kommuninvånarna
möjligheten att utveckla sin egen boende- och livsmiljö

Man ordnar intressanta och
mångsidiga evenemang och tillställningar med låg
tröskel.

Ansvarsområdet
ordnar evenemang
för kommuninvånare i alla åldrar.

Antalet evene- På grund av coromang
napandemin har man
bara ordnat virtuella författabesök och bokcirklar.
Antalet evenemang totalt:
52

Pågående

RESURSSMART STAD
Vår kommunorganisation är flexibel

Ansvarsområdet är
flexibelt.

Bildningsväsendets
samarbetsprocesser förbättras tillsammans med
andra ansvarsområden.

Årlig utvärdeAnsvarsområdet har delring av proces- tagit i processarbetet.
sernas utveckling.

Pågående

Karleby stad är
känd för god och
högklassig kompetens

Personalens delaktighet utökas då
verksamheten ut-

Personalens kompetens stärks genom utbildningar.

Antalet utbildningsdagar.

Pågående
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Personalen deltar aktivt i
biblioteksbranschens di-
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vecklas och kompetensen försäkras
genom utbildningar.

stansutbildningar och webinarier. 65 utbildningsdagar totalt.

Ekonomi
Budget 2021 +
avvikelse
Förs ä l jni ngs i ntäkter

Utfall 2021

Utfall %
Budget

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

9 000 €

232 €

2,6 %

-55,7 %

524 €

3 563 €

Avgi fts i ntäkter

18 000 €

9 288 €

51,6 %

-0,1 %

9 296 €

16 142 €

Unders töd och bi dra g

28 500 €

57 643 €

202,3 %

35,9 %

42 416 €

23 772 €

Övri ga verks a mhets i ntäkter

58 980 €

37 163 €

63,0 %

46,5 %

25 366 €

46 373 €

114 480 €

104 326 €

91,1 %

34,4 %

77 602 €

89 851 €

-1 673 207 €

-1 147 861 €

68,6 %

4,2 %

-1 101 129 €

-1 600 648 €

Köp a v tjä ns ter

-296 143 €

-215 461 €

72,8 %

14,4 %

-188 278 €

-277 319 €

Ma teri a l , förnöd. och va ror

-354 600 €

-231 025 €

65,2 %

-10,0 %

-256 768 €

-359 251 €

-696 930 €

-458 807 €

65,8 %

-0,9 %

-463 046 €

-694 578 €

VERKSAMHETSKOSTNADER

-3 020 880 €

-2 053 154 €

68,0 %

2,2 %

-2 009 221 €

-2 931 797 €

VERKSAMHETSBIDRAG

-2 906 400 €

-1 948 828 €

67,1 %

0,9 %

-1 931 619 €

-2 841 946 €

Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER
Pers ona l kos tna der

Bi dra g
Övri ga verks a mhets kos tna der
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3.2.20 Bildningsnämnden - Museitjänster

Allmänna mål
Allmänna
mål

Utgångsnivå

1. Budget,
driftsekonomi och
investeringar

Stadsstrategins
mål

Ansvarsområdets åtgärd

Budgeten hålls,
månatlig uppföljning.

Man håller sig inom
Verksamhetsbi- Verksamhetsbi- Pågående
budgetramen och
dragets utfalls- dragets utfall är
skaffar utomstående %.
66,2 procent.
finansiering genom
att bilda projekt av innehåll för att utveckla
och utvidga verksamhetssätten.

Indikator

Utfallet 31.8

Status

2. Sjukfrånvaro

31.12.2017 = x
kalenderdagar,
x dagar/anställningsförhållande.
Kostnader för
sjukvikariat
2017 = x €.

31.12.2018 = x10 % kalenderdagar, x dagar/anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.

Personalens välbefinnande följs upp,
inga vikariekostnader.

Antalet sjukdagar

Sjukfrånvarouppgifter finns
inte tillsvidare
att tillgå.

Pågående

3. Olycksfall i arbetet

31.12.2017 = x
kalenderdagar

Inga olycksfall
sker i arbetet.

Inga olycksfall i arbetet.

Antalet olycksfall i arbetet

0

Pågående

4. Personalplan

Ordinarie = x

Personalplanen
iakttas, antalet
visstidsanställda
minskas.

Personalplan iakttas.

Personaldimensioneringen anpassas
efter finansieringen som baserar sig på
statsandelssystemet.

De vakanser
som ingår i
uppgiften som
regionalt ansvarsmuseum
har tillsatts från
och med
1.8.2021.

Utfallit

Resultatnivån i kommuninvånarenkäten
Arttu 2 bibehålls.

Resultat av invånarenkäter
under strategiperioden.

Visstidsanställda = x
Totalt = x
5. Kundnöjdhet
och kundorientering

Invånarnas
nöjdhet med
tjänsterna

Negativ kundrespons minskas.

6. Arbetstillfredsställelse

Resultaten av
enkäten för
2018.

Arbetshälsan för- En arbetshälsoplan
bättras i den årutarbetas och verkliga arbetshälso- ställs.
enkäten.

Arbetshälsoenkätens resultat
förbättras.

Inte påbörjad

En arbetshälso- Pågående
plan har utarbetats.

Strategin verkställs
Stadsstrategins
mål

Ansvarsområdets mål

Ansvarsområdets åtgärd Indikator

Utfallet 31.8

Status

K.H. Renlunds museum har ett högklassigt utbud av upplevelse-, program- och
informationstjänster
samt andra inkluderande och mångsidiga
serviceproduktioner
och publikarbete. Myndighetsservice i kulturarvsexpertis tillhandahålls i regionen.

K.H. Renlunds museum
arbetar inom ramen för
coronarestriktionerna;
begränsat antal personer i offentliga lokaler,
8 700 utställningsbesökare, 3 evenemang. Två
projekt pågår, två finansieringsansökningar har
lämnats in.

Pågående

LÄMPLIGT NÄRA
I tjänster betonas invånaroch kundorientering och servicestrukturen
utvecklas på
den kommunala ekonomins
villkor
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Invånar- och kundorientering när det gäller
att lyfta fram teman i
K.H. Renlunds museums kulturarv inom
de ramar som ekonomin ställer upp.
Kieppis nya lokaler
planeras med beaktande av besökarna.

Tjänsternas
användningsfrekvens, genomförda projekt och eventuell respons
på kunddelaktighet.

Kieppi har varit stängt
på grund av en brand.
Byggarbetet fortgår, P1
har nåtts. Planeringen
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av gårdsplanen har påbörjats.
De möjligheter
som digitaliseringen erbjuder utnyttjas i
tjänsteproduktionen och
elektroniska
tjänster för
kommuninvånarna utvecklas

K.H. Renlunds museums digitaliseringsberedskap förbättras
så att den motsvarar
den beredskap för digitalisering av samlingsansvaret som
med stöd av museilagen krävs av det regionala ansvarsmuseet.
Digitaliseringen av
Kieppis samlingar fortsätter. Fri tillgång till
samlingsdata.

Karleby skapar
ett fungerande
nätverk inom
vård- och landskapstjänster
och har ett nära
samarbete med
intressentgrupperna vid anordnandet av
tjänster

Som museum med
regionalt ansvar tar
K.H. Renlunds museum en aktiv roll
inom sektorerna för
kulturarvet, det regionala museiarbetet och
konstmuseiarbetet.

Digitaliseringsgraden
av K.H. Renlunds museums samlingar utökas genom programanskaffningar och man
försäkrar tillgången till
digitalt material i regionen (museilagen).
K.H. Renlunds museums serviceutbud
vad gäller digitala medier diversifieras.

Anskaffning av
program, antalet objekt som
digitaliserats,
användning av
tjänster, antalet användare
av det interaktiva utbudet
och besökare i
sociala medier.

Anskaffningen av K.H.
PåRenlunds samlingsförgående
valtningsprogram har
framskridit. Samlingar
öppnats i Finna,
khrm.finna.fi. 59 595
personer nåtts i Finland,
8 666 följare, 296 inlägg,
3 198 reaktioner i sociala medier.

K.H. Renlunds museum serviceutbud utökas inom området
och konstens välfärdseffekter stärks genom
välfärdssamarbetet.

Mängden användare av
museitjänster
och eventuell
respons på
samarbetet
och tjänsterna
från partnerna.

8 700 utställningsbesöPåkare med beaktande av gående
pandemirestriktionerna,
64 positiva kundrespons
har registrerats. Regionkonstutställningen turnerar i regionens kommuner.

Arkiveringen av verksamheten fortsätter. Inventering av Länsipuiston koulus naturspecimen (mineraler, insekter).

LOCKANDE & ATTRAKTIV
Invånarnas
hälsa och välfärd främjas

Invånarnas upplevelser av betydelsefullhet
stärks med K.H.
Renlunds museums
utbud som syftar till att
stödja välbefinnandet.

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

Kunddelaktighet, mängden
deltagare och
programbesökare.

Kunddelaktighet: 911,
Påkontakter: 2 357, utställ- gående
ningsbesökare: 8 700,
begränsat antal besökare vid evenemang och
i offentliga lokaler.
HYTE-konceptet Taide
boxissa används i regionalt konstmuseiarbete.

Barnets rättigheter och barnvänligheten
främjas

Barn och unga deltar
kollektivt i utformningen 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 deltagare och sättet
att använda
tjänsterna.

Uppgiften som amanuens inom publikarbete
tillsattes från och med
1.8.2021. Skolgrupper
har tagits emot i de offentliga lokalerna.

Karlebys position som landskapscentrum
stärks

K.H. Renlunds museum sköter sina uppgiftsområden som
stadsmuseum och museum med regionalt
ansvar. Ändringen av
museilagen överförde
statens myndighetsuppgifter till K.H.
Renlunds museum
som ska kunna vara
ett fullvärdigt stadsmuseum för att kunna
sörja för regionala ansvarsmuseet. Nya

K.H. Renlunds museum producerar
mångdimensionell och
högklassig service
inom fältet för kulturarv
och konst samt sköter
expert- och myndighetsuppgifter såväl i
Karleby stad som i
regionen.

Användningen
av tjänster och
eventuell respons på servicens kvalitet
och funktion
från partnerna.
Myndighetsverksamhetens kvantitativa utfall.

Myndighetsutlåtanden
Påför regionernas och
gående
skogsbrukets, kommunernas och aktörernas
behov: 163 st. Det regionala konstansvaret
ordnar samarbetsevenemang inom de ramar
som pandemin tillåter.
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Pågående
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tjänster är arkeologi,
restaurering och regional visuell kultur. För
att säkerställa museets verksamhetsförmåga krävs det att
statsandelsfinansieringen riktas i sin helhet till K.H. Renlunds
museum.
Karlebys position som landskapscentrum
stärks

Stadens regionala,
nationella och internationella dragningskraft
stärks genom innehåll
för konst och kulturarv
som upprätthålls av
K.H. Renlunds museum.

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

Antalet användare av tjänster samt framgångsrika partnerskap och
projekt.

Outsider-konst synliggörs, man har ansökt
om finansiering tillsammans med Stiftelsen för
Nordiska Konstskolan
för utgivning av Zimmersamlingen. Projektet
Youthful Heritage som
ingår i uppgiften som
regionalt ansvarsmuseum genomfördes i huvudsak virtuellt.

Pågående

TILLSAMMANS LYCKAS VI
Karleby erbjuder kommuninvånarna möjligheten att utveckla sin egen
boende- och
livsmiljö

Man strävar efter att
aktivera kommuninvånarna i diskussionen
om en kulturellt hållbar
stadsbild och stadens
utveckling.

K.H. Renlunds museum upprätthåller diskussionen om kulturellt
hållbar stadsutveckling
i samarbete med
andra aktörer bl.a.
inom verksamhetsramen för nationalstadsparken och på det regionala ansvarsmuseets uppgiftsfält.

Mängden samarbetsprojekt
och kommuninvånardelaktighet vid evenemang samt
och antalet
kontakter.

Kommuninvånardelaktighet: 738; genomförda
evenemang: 2 Samarbete mellan landskapets
aktörer inom fältet för
regional museiverksamhet och konst. Samarbetet fortsätter inom ramen för nationalstadsparken.

Pågående

Karleby erbjuder kommuninvånarna möjligheten att utveckla sin egen
boende- och
livsmiljö

Man stödjer kommuninvånarnas delaktighet och samproduktionen på ett omfattande sätt i K.H.
Renlunds museums
serviceproduktion.

K.H. Renlunds museum fortsätter sitt aktiva samarbete med
ETT-aktörer, undersöker nya metoder för
delaktighet och utnyttjar interaktiva kanaler
aktivt. Kieppi samarbetar med Kiepin ystävät
ry samt andra aktörer
inom sektorn.

Mängden deltagare, invånaraktivitet och
kontakter samt
omfattningen
av samarbetsprojekt.

ETT-verksamheten har
aktiverats och ordnats
delvis på distans. 3 gemensamma projekt på
gång.

Pågående

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

Antalet ansökningar som
lämnats in och
det sammanlagda beloppet
samt erhållen
finansiering
och projektunderstöd.

Två projektansökningar
som utarbetats i samarbete har lämnats in, totalsumman är 163 000
euro.

Framsteg i
överlåtelsen av
fastigheter
som inte är

Utredning av alternativa
förvaringslokaler för
samlingarna framskrider
i arbetsgruppen.

I Kieppi är bokprojektet
om Veikko Salkio på
slutrakan. Tillhandahållande av de källor som
fattas.

RESURSSMART STAD
Karlebys ekonomiska hushållning är ansvarsfull

Karleby balanserar sin balansräkning
54

K.H. Renlunds museum följer budgeten
ansvarsfullt och söker
extern finansiering aktivt.

K.H. Renlunds museum strävar efter att
minska på fastighets-

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

Pågående

Beredning av Kieppis
anskaffningar. Förhandlingar med försäkringsbolaget om ersättning av
Kieppis inventarier som
förlorades i branden pågår.
Pågående
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massan som det ansvarar för och sätta fokus på det centrala i
museiverksamheten.

ekonomin och som
inte stödjer verksamheten. Man granskar
framtiden för hembygdsarkivet.

ändamålsenliga.

Vår kommunor- I K.H. Renlunds muganisation är
seum inriktas personaflexibel
lens kompetens på
uppgifter som överensstämmer med organisationens resultat.

Väsentlig kompetens
inriktas vid K.H.
Renlunds museum på
uppgifter som hänförs
sig till det regionala
ansvarsmuseets och
museets kärntjänster.

Befattningsbeskrivningarnas
ändamålsenlighet med
tanke på kärntjänsterna och
det regionala
ansvarsmuseets uppgifter.

Befattningarna som
amanuens för publikarbete och amanuens för
informationstjänster tillsattes från och med
1.8.2021.

Pågående

Vår kommunor- Kollektiv expertis
ganisation är
skapar delat ledarskap
flexibel
i K.H. Renlunds museum.

Expertis skapar befogenhet istället för en
hierarkisk ställning i
K.H. Renlunds museum.

Museitjänsters Självstyrda expertteam
funktionsförskapar kollektivt ledarmåga och exskap.
pertis samt
eventuell respons på dem.

Pågående

Karleby stad är
känd för god
och högklassig
kompetens

Personalens kompetensbehov identifieras
och kompetensutvecklingen stöds planenligt i K.H. Renlunds
museum.

I K.H. Renlunds museum får personalen
de riktade utbildningar
och fortbildningar som
den behöver.

Utbildningens
lämplighet i
förhållande till
behoven och
antalet deltagare samt genomförda utbildningar eller
studier.

Personalens kompetens
stärks med utbildningar
som motsvarar kompetensbehovet. 3 personer
håller på med akademiska påbyggnadsexamina.

Pågående

Vår kommunor- Man strävar efter att
ganisation är
sudda ut museiorganiflexibel
sationens gränssnitt
vid K.H. Renlunds museum för att dra nytta
av partnerskap och utomstående kompetens.

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

Antalet partnerskap och
engagemang i
samarbetet.

K.H. Renlunds museum
deltar aktivt i sina nätverk och skapar nya
samarbetsytor inom
samhällets olika sektorer.

Pågående

Ekonomi

Förs ä l jni ngs i ntäkter
Avgi fts i ntäkter

Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall %
Budget

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

13 500 €

4 340 €

32,2 %

22,1 %

3 556 €

4 817 €

6 600 €

0€

0,0 %

-100,0 %

120 €

120 €

Unders töd och bi dra g

30 500 €

25 437 €

83,4 %

-67,4 %

77 964 €

83 178 €

Övri ga verks a mhets i ntäkter

20 300 €

4 015 €

19,8 %

7,2 %

3 746 €

31 656 €

70 900 €

33 793 €

47,7 %

-60,4 %

85 386 €

119 771 €

Pers ona l kos tna der

-790 584 €

-548 499 €

69,4 %

7,9 %

-508 262 €

-769 720 €

Köp a v tjä ns ter

-103 367 €

-51 649 €

50,0 %

-48,3 %

-99 990 €

-143 208 €

-50 500 €

-14 646 €

29,0 %

-63,2 %

-39 839 €

-60 698 €

-5 200 €

-50 €

1,0 %

0,0 %

-50 €

-50 €

-402 446 €

-267 448 €

66,5 %

0,1 %

-267 053 €

-398 272 €

VERKSAMHETSKOSTNADER

-1 352 097 €

-882 292 €

65,3 %

-3,6 %

-915 194 €

-1 371 948 €

VERKSAMHETSBIDRAG

-1 281 197 €

-848 500 €

66,2 %

2,3 %

-829 809 €

-1 252 178 €

Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER

Ma teri a l , förnöd. och va ror
Bi dra g
Övri ga verks a mhets kos tna der
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3.2.21 Bildningsnämnden - Ungdomstjänster

Allmänna mål
Allmänna mål Utgångsnivå

Stadsstrategins mål

Ansvarsområdets åtgärd

1. Budget,
driftsekonomi
och investeringar

Budgeten
hålls, månatlig uppföljning.

Åtgärder vidtas och
uppställda mål nås
inom ramen för budgeten.

Indikator

Utfallet 31.8

Status

Budgeten
hålls.

Verksamhetsbidragets utfall är 50,3
procent, vilket är
bra med tanke på
tidsperioden.

Pågående

2. Sjukfrånvaro

31.12.2018 =
400 kalenderdagar, 17 dagar/anställningsförhållande. Kostnader för sjukvikariat 2018 =
0 €.

31.12.2018
Personalens välbefin= x-10 % ka- nande följs upp.
lenderdagar,
x dagar/anställningsförhållande.
Halvering av
vikariekostnader.

Antalet
sjukdagar

Sjukfrånvarouppgifter finns inte att
tillgå.

Pågående

3. Olycksfall i
arbetet

31.12.2018 =
11 kalenderdagar.

Inga olycksfall sker i arbetet.

Säkerheten i arbetet
värnas

Antalet
olycksfall i
arbetet

Inga olycksfall i arbetet.

Pågående

4. Personalplan

Plan för 2021.

Personalplanen iakttas,
antalet visstidsanställda
minskas.

Personalplanen iakttas.
Förändring: minskning
av ett (1) årsverke
(överförts till bildningscentralen för koordinering av verksamheten
Barnvänlig kommun).

Användning av
personalresurser
enligt personalplanerna under verksamhetsåret.

Personalresurser
Påhar inte använts
gående
enligt planen, rekryteringar har genomförts och kommer
att genomföras
ännu under slutet
av året.

Ordinarie = 22
Visstidsanställda = 2,5
Totalt = 24,5
5. Kundnöjdhet och kundorientering

Invånarnas
nöjdhet med
tjänsterna

Negativ kun- Verksamhetsspecifik
drespons
kundrespons samlas in.
minskas.

Mängden
respons
och den
respons
som erhållits förbättras

Kundrespons har
samlats in muntligt
och via sociala medier efter att verksamheter har upphört. Inga enkäter
har genomförts.

Pågående

6. Arbetstillfredsställelse

Resultaten av
enkäten för
2018.

Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.

Arbetshälsoenkätens resultat förbättras.

Resultaten av arbetshälsoenkäten
har behandlats i
maj och arbetshälsoplanen har utarbetats.

Pågående

Arbetshälsoplanen för
ungdomstjänster iakttas.

Strategin verkställs
Stadsstrategins
mål

Ansvarsområdets Ansvarsområdets
Indikator
mål
åtgärd

Utfallet 31.8

Status

Verksamhetsbidraget
har utfallit till 50,3 procent.

Pågående

LÄMPLIGT NÄRA
I tjänster betonas
Verksamheten aninvånar- och kund- passas efter budorientering och
getresurser.
servicestrukturen
utvecklas på den
kommunala ekonomins villkor
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Verkställande på
basis av budgetramen och månatlig
uppföljning.

Budgetutfall.
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De möjligheter
som digitaliseringen erbjuder
utnyttjas i tjänsteproduktionen och
elektroniska tjänster för kommuninvånarna utvecklas

Utnyttjande av de
möjligheter som digitaliseringen erbjuder för att öka
smidigheten i verksamhetsprocesserna.

Bredare användning av det elektroniska statistiksystemet.

Statistik som statistiksystemet producerar utnyttjas
vid planeringen av
verksamheten.

Elektronisk ansökan om
understöd har inte tagits
i bruk.

Pågående

Tydliga tjänsteprocesser och kundorientering

Genuint bemötande och stödjande av de ungas
välbefinnande, tillväxt, självständighetsprocess och
delaktighet. 35 000
mötestillfällen som
mål

Unga möts vid
ungdomslokaler
och ungdomsevenemang, i mobilt
ungdomsarbete,
delaktighetsverksamhet, kulturellt
ungdomsarbete
och andra miljöer
på ett sätt som
identifierar förändringarna i ungdomskulturen.

Antalet unga som
mötts vid ungdomslokaler och
ungdomsevenemang, i delaktighetsverksamhet
och kulturellt ungdomsarbete.

Ungdomslokaler, antalet
besök: 3 415

Pågående

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

Mängden deltagare i uppsökande
ungdomsarbete
och Navigatorn
hålls på samma
nivå som 2018.
Antalet sökande till
och antalet unga i
Työtreeni-verksamheten hålls på
nuvarande nivå.

Klientskap inom uppsökande ungdomsarbete:
168, varav 72 är nya.

Inga ungdomsevenemang har ordnats. På
sommaren ordnades en
sommarklubb för årskurs
1–3, kreativa verkstäder
på olika håll i Karleby
och musikworkshoppar
vid Rockskolan.
Rockskolan har 132 elever och antalet besök
uppgick till 3 227.

LOCKANDE & ATTRAKTIV
Karleby är en aktiv
partner för företagen i området; målet är att stödja företagens tillväxt,
internationalism
och uppkomsten
av nya arbetsplatser

Tillgång till utbildning och möjligheter att komma ut
i arbetslivet tryggas och skolavhopp förebyggs.

26 klienter inom Navigatorn med ungdomstjänsters resurser.
Työtreeni-verksamheten
ordnades inte på grund
av pandemin.

Invånarnas hälsa
Ungdomsarbetet
och välfärd främjas genomförs i hela
staden på det sätt
som situationen
och behovet kräver.

Inriktat ungdomsarbete som stärker
gemenskapskänslan genomförs förutom i stadskärnan
också i Kelviå,
Lochteå och Ulllava. Mobilt ungdomsarbete utförs
i områden som inte
nås av service
som erbjuds i ungdomslokalerna.

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

3 870 besökare vid ungdomslokalerna.

Invånarnas hälsa
Tröskeln för unga
och välfärd främjas att delta fritidsaktiviteter sänks.

För att stödja
ungas fritidsaktiviteter utökas möjligheterna att prova
på olika grenar vid
ungdomslokalerna
och via dem. Understöd för fritidsaktiviteter beviljas
enligt prövning.

Antalet grenar som
ungdomarna kan
prova på och antalet deltagare. Antalet understöd som
beviljats för fritidsverksamhet.

Grenskolor har inte ordnats på grund av pandemin.

Antalet unga som
möts genom skolungdomsarbetet
utökas från 2018.
Antalet deltagare

10 036 unga har mötts
via skolungdomsarbete.

Karlebys rykte som Samarbetet mellan Ungdomsarbetet i
bildningsstad höjs ungdomstjänster
skolor stödjer skooch skolor utveck- lans fostringsarbete och de ungas
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Pågående

Pågående

Mobilt ungdomsarbete
har genomförts regelbundet särskilt i maj och
juni i köpcenter och på
platser som är populära
bland ungdomar på olika
håll i Karleby. 1 955
unga har mötts.

Pågående

Understöd har inte ansökts för hobbyverksamhet.

Pågående
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las och förebyggande rusmedelsarbete utförs.

utveckling. Det förebyggande rusmedelsarbetet utförs bl.a. genom
Uppsökande ungdomsarbete,
Ankarteamet och
vid ungdomslokaler.

på upplevelserutten inom förebyggande rusmedelsarbete och sektorsövergripande arbetsgruppsverksamhet.

334 unga har fått planenligt stöd.
Upplevelserutten genomfördes som ett
streamat evenemang
och i evenemanget deltog elever i årskurs 7
och 8.
9 personer inom ungdomstjänster har involverats i en mångprofessionell arbetsgrupp i vilken man behandlat
ungas rusmedelsanvändning.

Barnets rättigheter
och barnvänligheten främjas

Åtgärder enligt den
godkända verksamhetsplanen
omsätts i praktiken.

1. Delaktighet
främjas 2. Fritidsaktiviteter främjas
3. Kännedomen
om barnets rättigheter utökas

Antalet ungdomar
som nås via ungdomstjänsters delaktighetsverksamhet utökas. Antalet
grenskolor som
ordnats och antalet
deltagare.

Verksamheten i ungas
Påevenemangsarbetsgående
grupp har inte startat, en
verksamhetsgrupp för
unga har haft stödda
träffar.

De lokaler som ansvarsområdet förvaltar tas aktivt i
bruk i hobbyverksamheten. Stödjande av ungdomsgrupper med understöd.

Antalet beviljade
användningstillstånd hålls på
samma nivå som
år 2018 eller utökas. Den procentuella andelen beviljade understöd i
förhållande till understödsanslaget.

5 tillstånd att använda
lokaler har beviljats i
början av året.

Ungdomsfullmäktiges verksamhet
och verksamheten
vid ungdomslokaler och evenemang
planeras tillsammans med de
unga.

Antalet unga som
deltar hålls på
samma nivå som
år 2018. Mängden
ärenden som behandlas av ungdomsfullmäktige
hålls på samma
nivå som år 2018.

En ny ungdomsfullmäktige började 23.1.2021.

Inga grenskolor har ordnats.

TILLSAMMANS LYCKAS VI
Karleby erbjuder
kommuninvånarna
möjligheten att utveckla sin egen
boende- och livsmiljö

Man stödjer kommuninvånarnas
egen aktivitet.

Karleby erbjuder
kommuninvånarna
möjligheten att utveckla sin egen
boende- och livsmiljö

Ungas deltagande
i planeringen av
verksamheten.

Pågående

Av specialunderstöd och
projektunderstöd har beviljats 23 procent och
100 procent av samarbetsunderstöden.
Pågående

Ungdomsfullmäktige har
haft 8 möten och behandlat 46 ärenden.

RESURSSMART STAD
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Karleby stad är en
omtyckt och lockande arbetsgivare

Arbetshälsan främ- Åtgärder enligt den Arbetshälsoenkäjas
godkända välfärds- tens resultat förplanen vidtas.
bättras.

Resultaten av arbetshäl- Påsoenkäten har behandgående
lats i maj och arbetshälsoplanen har utarbetats.

Vår kommunorganisation är flexibel

Bildningsväsendets interna samarbete utvecklas.

Samarbetsteamen utvär- Påderas och en eventuell
gående
omorganisering genomförs i samband med att
fullmäktigeperioden
byts.

Bildningsväsendets samarbetsprocesser utvecklas tillsammans
med andra ansvarsområden.

Årlig utvärdering
av processernas
utveckling och
samarbetsgruppernas arbete.
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Ekonomi
Budget 2021 +
avvikelse
Förs ä l jni ngs i ntäkter

Utfall 2021

Utfall %
Budget

111 €

706 €

23 247 €

36 352 €

121,6 %

-6,9 %

186 083 €

129 750 €

56,9 %

12,2 %

7 283 €

12 938 €

198 850 €

96,7 %

-8,2 %

216 724 €

179 745 €

-1 053 784 €

-654 038 €

62,1 %

1,1 %

-646 670 €

-984 140 €

-226 248 €

-46 005 €

20,3 %

-35,1 %

-70 873 €

-139 674 €

-52 310 €

-17 188 €

32,9 %

-3,0 %

-17 718 €

-47 130 €

Bi dra g

-132 600 €

-68 543 €

51,7 %

-8,2 %

-74 684 €

-98 799 €

Övri ga verks a mhets kos tna der

-470 120 €

-283 321 €

60,3 %

-5,9 %

-301 137 €

-453 037 €

VERKSAMHETSKOSTNADER

-1 935 062 €

-1 069 096 €

55,2 %

-3,8 %

-1 111 081 €

-1 722 780 €

VERKSAMHETSBIDRAG

-1 729 512 €

-870 246 €

50,3 %

-2,7 %

-894 357 €

-1 543 034 €

Övri ga verks a mhets i ntäkter

535 €
16 810 €

34,5 %

142 500 €

173 333 €

14 350 €

8 172 €

205 550 €

Bokslut 2020

-27,7 %

Unders töd och bi dra g

0€

Kumulativt
utfall
2020

381,8 %

Avgi fts i ntäkter

48 700 €

Avvikelse %
21/20

Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER
Pers ona l kos tna der
Köp a v tjä ns ter
Ma teri a l , förnöd. och va ror
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3.2.22 Bildningsnämnden - Idrottstjänster

Allmänna mål
Allmänna
Utgångsnivå
mål

Stadsstrategins
mål

Ansvarsområdets
åtgärd

1. Budget,
driftsekonomi och
investeringar

Budgeten hålls,
månatlig uppföljning.

31.12.2018 = x-10
% kalenderdagar,
x dagar/ anställningsförhållande.
Halvering av vikariekostnader.

Indikator

Utfallet 31.8

Status

Månatlig uppföljBudgeten
ning av budgetuthålls.
fallet som bygger
på den ekonomiska
ramen och ekonomiprogrammet.

Verksamhetsbidragets
utfall är 68,5 procent.
Resultatmålet kommer
inte att nås.

Pågående

Personalens välbe- Antalet
finnande följs upp. sjukdagar
Åtgärder i samarbete med personalen, personaltjänster och företagshälsovården.

Sjukfrånvaro: 171 kalen- Påderdagar.
gående
Antalet har ökat jämfört
med året innan.

2. Sjukfrånvaro

31.12.2017 =
316 kalenderdagar, 11,7
dagar/anställningsförhållande. Kostnader för
sjukvikariat
2017 =
9 999 €.

3. Olycksfall i arbetet

31.12.2017 = Inga olycksfall
0 kalenderda- sker i arbetet.
gar

Riskbedömning
och säkerhetsplaner omsätts i praktiken.

Antalet
olycksfall i
arbetet

Inga olycksfall i arbetet.

Pågående

4. Personalplan

Ordinarie =
21

Personalplanen
iakttas, antalet
visstidsanställda
minskas.

Personalplanen
iakttas.

Personalresurser används enligt
personalplanen under verksamhetsåret

På grund av coronarestriktionerna som
berört tjänster har användningen av personalresurser varit mindre
än planerat.

Pågående

Mängden
respons
och dess
karaktär
samt resultat av kommuninvånarenkäter.

Respons (91 st.) som
kommit in via responssystemet och på annat
sätt har behandlats i enlighet med åtgärdsplanen. Klagomål som gäller underhållet av utomhusidrottsplatser och friluftsleder har ökat i och
med nedskärningarna i
enlighet med ekonomiprogrammet och på
grund av ökad användning.

Pågående

Arbetshälsoplaner har
utarbetats.

Pågående

Visstidsanställda = 8
Totalt = 29
5. Kundnöjdhet
och kundorientering

Invånarnas
nöjdhet med
tjänsterna

Negativ kundrespons minskas.

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

6. Arbetstillfredsställelse

Resultat av
enkäten för
2019

Arbetshälsan förbättras i den årliga
arbetshälsoenkäten.

Arbetshälsoplanen Positiv utomsätts i praktiken. veckling av
arbetshälsoenkätens
resultat.

Strategin verkställs
Stadsstrategins
mål

Ansvarsområdets mål

Ansvarsområdets
Indikator
åtgärd

Utfallet 31.8

Status

Användningen av
e-tjänster utökas
(bl.a. bokning av
turer och anmälning till grupper).

Användningen av
elektroniska tjänster
har utvecklats i enlighet med målen.
Elektronisk betalning

Pågående

LÄMPLIGT NÄRA
De möjligheter
som digitaliseringen erbjuder utnyttjas i
60

Man utnyttjar de
möjligheter som
digitaliseringen
erbjuder och utvidgning av

Positiv utveckling av
antalet användare av
elektroniska tjänster.
Andelen elektroniska
ansökningar är 100 %
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tjänsteproduktionen och
elektroniska
tjänster för kommuninvånarna
utvecklas

elektroniska
tjänster.

Utvidgning av användningen av det
elektroniska understödssystemet till
att också omfatta
ansökan om och
behandling av understöd för ledarverksamhet.

(projekt-, utbildningsvid anmälan togs i bruk
och specialunderstöd)
i samband med somoch understöd för ledar- marens simskolor.
verksamhet 60 %.

Karleby skapar
ett fungerande
nätverk inom
vård- och landskapstjänster
och har ett nära
samarbete med
intressentgrupperna vid anordnandet av tjänster

Ett fungerande
nätverk för hälsomotion med
social- och hälsovårdstjänster och
andra intressentgrupper för att i
synnerhet nå och
aktivera riskgrupper.

Motions- och
livsstilsrådgivningsprocessens
tillgänglighet och
kontinuitet utvecklas genom samarbete med olika aktörer inom hälsomotionstjänster.

Kundantalet inom motionsrådgivning utökas
(individuell rådgivning/rådgivning i
grupp). Antalet deltagare i motionsgrupper.
Användning av tjänsten
med specialmotionskortet.

Processen med motionsrådgivning har utvecklats som ett led i
projektet Soite 2.0. Pilotgrupperna för distansrådgivning inom
livsstilscoaching har
kommit bra igång. De
flesta ledda motionsgrupperna var på paus
under våren på grund
av coronarestriktionerna dock med undantag av vissa smågrupper och grupper med
särskilda behov. Hösten har startat nästan
normalt med ett justerat deltagarantal.

Invånarnas hälsa Upprätthålla och
och välfärd främ- utveckla
jas
mångsidiga och
tillgängliga förhållanden för
motion och idrott
samt utövningsplatser så att delaktighet betonas.

Man deltar i genomförandet av
projekt för reparation och utveckling
av idrotts- och
motionsförhållanden i enlighet med
planen.

Genomförda idrottsanläggningsprojekt och utveckling av antalet anläggningar som kräver
underhåll. Hur projektplaneringen av förhållandena i idrottsparken
framskrider.

Genomförandet av idPårottsanläggnings- och
gående
motionsprojekt (bl.a.
Roskaruka, skejtplatserna och Sandskata)
framskrider enligt planerna. En utomhusidrottsutredning har genomförts och beredningen av utvecklingsplanen för motionsspår
har påbörjats. Ansvarsområdet deltar i utredningen av Idrottsparkens projekt.

Invånarnas hälsa Man möjliggör att
och välfärd främ- barn och unga att
jas
delta i både öppen och föreningsbaserad idrottshobbyverksamhet.

Fritidsmotion/motion för skojs skull
ordnas i samarbete med olika aktörer. Understöd
av mindre bemedlade barns och
ungas motionsoch idrottsaktiviteter.

Positiv utveckling av
antalet allmänna turer
och spel för skojs skull.
Mängden understöd
som beviljats för barns
och ungas hobbyverksamhet (föreningsverksamhet/självständig
motion och idrott).

Coronarestriktionerna
har minskat på antalet
spelturer för skojs skull
och öppna turer. Understöden inriktas på
slutet av året.

Pågående

Förutsättningarna
för idrottsföreningar och andra
aktörer som ordnar
motion och idrott
tryggas med hjälp
av lokaler och
andra aktiverande
åtgärder.

Antalet understödsanslag, projekt och evenemang utökas.
Lokalernas användningsfrekvens och användningsgrad utökas.

Föreningarnas och
sällskapens verksamhet och möjligheter att
använda lokaler påverkades framför allt på
våren av coronarestriktionerna.

Pågående

Pågående

LOCKANDE & ATTRAKTIV

TILLSAMMANS LYCKAS VI
Karleby erbjuder Man stödjer komkommuninvåmuninvånarnas
narna möjligegen aktivitet.
heten att utveckla sin egen
boende- och livsmiljö
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Mångsidiga och
användarvänliga
kanaler utnyttjas
systematiskt i dialogen mellan
kommuninvånarna och beslutsfattarna

Mångsidiga och
användarvänliga
kanaler utnyttjas i
dialogen mellan
kommuninvånarna och beslutsfattarna.

Elektronisk servicekommunikation
upprätthålls aktivt.
Andra interaktiva
möten och påverkansmöjligheter erbjuds.

Positiv utveckling av
användningen av kommunikationskanaler. Utveckling av antalet åtgärder och evenemang
som främjar kommuninvånarnas delaktighet.

Användningen av de
Pånya webbsidorna och
gående
andra kommunikationskanaler har utvecklats i enlighet med målen. Förutom en föreningsenkät har också
bl.a. en enkät om motionsspår genomförts
(N=512).

RESURSSMART STAD
Karlebys ekonomiska hushållning är ansvarsfull

Idrottstjänster
ordnas på ett effektivt och ekonomiskt sätt.

Produktion och utveckling av
mångsidiga idrottstjänster som främjar hälsa och välbefinnande. Aktiv
projektverksamhet.

Ansvarsområdets bokslut i netto, idrottsverksamhetens utgifter
(€/invånare), övriga
nyckeltal och resultaten
av TEAviisari förbättras.
Genomförandet av projektverksamhet.

På grund av coroPånarestriktionerna som
gående
berört idrottsanläggningar och motionstjänster har målen för
användare, användningstimmar och inkomster inte nåtts. Exempelvis antalet besökare i VesiVeijari -35 %
Resultatet av TEAviisari: 76 (hela landet:
72).
Man har fått positiva
beslut om projektfinansiering.

Vår kommunorganisation är
flexibel

Samarbetet inom
bildningstjänster
och med andra
viktiga partner
stärks.

Bildningsväsendets samarbetsprocesser förbättras tillsammans
med andra ansvarsområden.

Årlig utvärdering av
processernas utveckling och arbetet i samarbetsteamen.

Utvärdering och eventuell omorganisering
genomförs i samband
med att fullmäktigeperioden byts.

Pågående

Ekonomi

Förs ä l jni ngs i ntäkter
Avgi fts i ntäkter
Unders töd och bi dra g
Övri ga verks a mhets i ntäkter

Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall %
Budget

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

1 137 500 €

412 036 €

36,2 %

-10,0 %

457 792 €

800 080 €

0€

270 €

0€

0€

0€

34 210 €

14,0 %

30 000 €

16 065 €

828 100 €

450 228 €

54,4 %

42,3 %

316 364 €

722 794 €

1 965 600 €

896 744 €

45,6 %

11,5 %

804 156 €

1 538 939 €

Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER
Pers ona l kos tna der
Köp a v tjä ns ter
Ma teri a l , förnöd. och va ror
Bi dra g

-961 350 €

-552 691 €

57,5 %

7,0 %

-516 518 €

-798 825 €

-1 921 885 €

-1 223 085 €

63,6 %

-1,7 %

-1 243 625 €

-1 708 763 €

-83 800 €

-28 491 €

34,0 %

26,2 %

-22 568 €

-54 217 €

-181 000 €

-1 303 €

0,7 %

-76,9 %

-5 630 €

-195 037 €

Övri ga verks a mhets kos tna der

-2 777 180 €

-1 803 570 €

64,9 %

5,1 %

-1 715 474 €

-2 567 794 €

VERKSAMHETSKOSTNADER

-5 925 215 €

-3 609 140 €

60,9 %

3,0 %

-3 503 815 €

-5 324 635 €

VERKSAMHETSBIDRAG

-3 959 615 €

-2 712 396 €

68,5 %

0,5 %

-2 699 659 €

-3 785 696 €
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3.2.23 Stadsstrukturnämnden

Allmänna mål
Allmänna
mål

UtStadsstrategångsnivå gins mål

Ansvarsområdets
åtgärd

Indikator

Utfallet 31.8

Budgeten
hålls, månatlig
uppföljning.

Budgeten bygger
på budgetramen
och månatlig uppföljning av budgetutfallet. Investeringsplaner på lång
sikt anpassas efter
budgetmålet och
med planerna förbereder man sig
också på att
minska det eftersatta underhållet.

Budgeten
hålls. Kostnadsutvecklingen
följs upp på
arbetsplatser och i systemet
Unit4. Korrigerande åtgärder vidtas vid behov.

Utfallet för inkomsterna är Inte på0,7 procent mindre i förbörjad
hållande till budgeten än
vid motsvarande tidpunkt
ifjol. Utfallet för utgifterna
är 2,8 procent större än i
augusti 2020. Underhållet
av trafikleder har krävt ca
366 200 euro mer än vid
motsvarande tidpunkt i
fjol. Uppvärmningen av lokaliteter har krävt ca
234 300 euro och underhållet av områden har
krävt ca 177 900 euro mer
än i augusti 2020. Enligt
en aktuell prognos blir det
svårt att hålla budgeten i
fråga om verksamhetsbidraget.

31.12.2018 =
x-10 % kalenderdagar, x
dagar/anställningsförhål31.12.2018 lande. Halvering av vikarie= 9 132
kostnader.
kalenderdagar

Satsningar på arbetshälsan. Lediga
befattningar tillsätts
enligt personalplanen. Utbildning, arbetsrotation, effektiverat aktivt stöd.

Antalet
6 801 kalenderdagar
sjukfrånvaro
hålls på en
nivå som är
lägre än utgångsnivån
för 2017.
Särskild
uppföljning
av 1–3 dagars frånvaro.

Pågående

Utbildning och uppföljning: ergonomioch arbetssäkerhetsutbildning.
Satsningar på
chefs- och handledningsarbete
samt uppmärksamhet på arbete i par
och på ergonomi i
fysiskt krävande
arbetsuppgifter.
Organisering av
säkerhetskoordinatorns uppgifter.

Arbetsåret
utförs utan
olycksfall i
arbetet.

Pågående

1. Budget,
driftsekonomi och
investeringar

2. Sjukfrånvaro

31.12.2017
= 10 699
kalenderdagar

31.12.2019
= 10 934
kalenderdagar

Status

31.12.2020
= 10 418
kalenderdagar
3. Olycksfall i arbetet

31.12.2017 Inga olycksfall
= 530 kasker i arbetet.
lenderdagar.
31.12.2018
= 372 kalenderdagar.
31.12.2019
= 316 kalenderdagar.

441 kalenderdagar
Antalet olycksfall i arbetet
inom städ- och matservice
har ökat kraftigt jämfört
med året innan.

31.12.2020
= 252 kalenderdagar
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4. Personalplan

Ordinarie:
446,22

Personalplanen iakttas,
antalet visstidsanställda
minskas.

5. Kundnöjdhet och
kundorientering

Stadsinvå- Negativ kundnarnas och respons minssamarbets- kas.
parternas
nöjdhet
med tjänsterna.

6. Arbetstill- Resultaten Arbetshälsan
fredsstälav enkäten förbättras i den
lelse
för 2018.
årliga arbetshälsoenkäten.

Verksamheten och
tjänsterna anpassas efter den nivå
som kan upprätthållas med nuvarande personalstyrka.

Användning I enlighet med personalav persoplanen.
nalresurserna under
verksamhetsåret i
enlighet
med personalplanen.

Pågående

Kundresponssystemet utnyttjas då
verksamheten utvecklas. Resultatet
av kundinvånarenkäten hålls
på samma nivå
som år 2017.

Uppföljning
av kundresponsens
kvantitet
och kvalitet.
Genomförda samarbetsavtal.
Servicenivåbedömning som
fås i kommuninvånarenkäten.

Kundresponsen har behandlats av stadsstrukturnämnden och byggnadsoch miljönämnden.

Utfallit

Utvecklingssamtal
och arbetshälsoverkstäder i anslutning till dem. Åtgärderna i anknytning
till personalen i enlighet med utvecklingsplanen på basis av erhållen respons.

Uppföljning
av hur utvecklingsobjekt åtgärdats under året.
Antalet utvecklingssamtal som
hållits.

Arbetshälsoverkstäder har Pågående
ordnats utförligt ansvarsområdesvis. Genomförandet av de utvecklingsplaner som utarbetats i arbetshälsoverkstäderna
fortsätter.
Utvecklingssamtal har påbörjats.

Ekonomi

Förs ä l jni ngs i ntäkter
Avgi fts i ntäkter
Unders töd och bi dra g

Utfall 2021

Utfall %
Budget

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

18 930 244 €

11 942 574 €

63,1 %

-2,3 %

12 228 804 €

18 629 378 €

1 192 446 €

816 342 €

68,5 %

-9,7 %

904 255 €

1 103 160 €

175 800 €

396 733 €

225,7 %

3591,0 %

10 749 €

270 797 €

33 569 475 €

23 402 383 €

69,7 %

0,6 %

23 264 182 €

33 541 480 €

1 930 709 €

279 128 €

14,5 %

-20,2 %

349 589 €

1 712 562 €

55 798 674 €

36 837 161 €

66,0 %

0,2 %

36 757 580 €

55 257 377 €

Pers ona l kos tna der

-18 818 338 €

-12 310 271 €

65,4 %

2,0 %

-12 073 295 €

-17 922 911 €

Köp a v tjä ns ter

-17 322 312 €

-11 465 807 €

66,2 %

7,1 %

-10 707 830 €

-17 721 283 €

-8 887 440 €

-5 531 364 €

62,2 %

11,7 %

-4 951 557 €

-8 569 536 €

Övri ga verks a mhets i ntäkter
Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER

Ma teri a l , förnöd. och va ror
Bi dra g
Övri ga verks a mhets kos tna der
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG
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Budget 2021 +
avvikelse

-48 500 €

-44 236 €

91,2 %

-0,7 %

-44 543 €

-44 543 €

-8 176 902 €

-4 744 351 €

58,0 %

9,3 %

-4 339 244 €

-6 917 657 €

-53 253 493 €

-34 096 028 €

64,0 %

6,2 %

-32 116 469 €

-51 175 931 €

2 545 181 €

2 741 132 €

107,7 %

-40,9 %

4 641 111 €

4 081 446 €
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3.2.24 Stadsstrukturnämnden - Förvaltning

Allmänna mål
Allmänna
mål

Utgångsnivå

1. Budget, driftsekonomi
och investeringar

2. Sjukfrånvaro

31.12.2017
= 177 kalenderdagar.
31.12.2018
= 214 kalenderdagar.

Stadsstrategins mål

AnsvarsområIndikator
dets åtgärd

Budgeten
hålls, månatlig uppföljning.

Investeringsplaner på lång
sikt anpassas
efter budgetmålet och med
planerna förbereder man sig
också på att
minska det eftersatta underhållet.

Uppföljning av
hur förvaltningskostnaderna bildas. Tillräckliga
resurser
reserveras.

Överföringen av förvaltningens per- Inte påsonal till ansvarsområdena syns i
börjad
inkomstutfallet. Utfallet för utgifterna är 2,9 procent mindre i förhållande till budgeten än vid motsvarande tidpunkt ifjol.

31.12.2018 =
x-10 % kalenderdagar,
x dagar/anställningsförhållande.
Halvering av
vikariekostnader.

Satsningar på
arbetshälsan.
Utbildning, arbetsrotation,
effektiverat aktivt stöd.

Uppföljning av
frånvaro,
särskilt
korta 1–3
dagars
frånvaro.

Omorganiseringen av StadsmiljöPågående
sektorns förvaltningstjänster genomfördes under 2020. Personalresurserna flyttades över till det ansvarsområde dit personalresurserna allokerats. Sjukfrånvaron
rapporteras under det ansvarsområde dit personalresurserna har
överförts.

Inga olycksfall sker i arbetet.

Utbildning och
uppföljning: ergonomiutbildning. Satsningar på
chefsarbete
och handledning.

Kalenderdagar/år

Omorganiseringen av StadsmiljöPågående
sektorns förvaltningstjänster genomfördes under 2020. Personalresurserna flyttades över till det ansvarsområde dit personalresurserna allokerats. Olycksfall i arbetet
rapporteras under det ansvarsområde dit personalresurserna har
överförts.

Personalplanen hålls, antalet visstidsanställda
minskar.

Sjukfrånvaro
minskas. Rekrytering i enlighet med personalplanen.

Personalantal

I enlighet med personalplanen.

Utfallet 31.8

Status

31.12.2019
= 189 kalenderdagar.
Personalen
har flyttats
över på ansvarsområdena under
2020.
3. Olycks- 31.12.2017
fall i arbe- = 0 kalentet
derdagar
31.12.2018
= 0 kalenderdagar
31.12.2019
= 7 kalenderdagar
Personalen
har flyttats
över på ansvarsområdena under
2020.
4. Personalplan

Ordinarie =
6,8
visstidsanställda = 0

Utfallit

totalt = 6,8
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5. Kundnöjdhet
och kundorientering

Invånarnas
nöjdhet
med tjänsterna

Negativ kundrespons
minskar.

Samarbetet
med den tredje
sektorn utökas.
Kundrespons
beaktas då
verksamheten
utvecklas.

Genomförda
samarbetsavtal
och verksamhetsmodeller.
Mängden
kundrespons.

Kundresponssystemet har varit i
Utfallit
bruk i två år 15.5. Av responssystemets resultat utarbetas en sammanställning som behandlas av
nämnden.

6. Arbets- Resultaten
tillfredsav enkäten
ställelse
för 2018.

Arbetshälsan
förbättras i
den årliga arbetshälsoenkäten.

Utvecklingssamtal. Arbetshälsoverkstäder på basis av
enkäten. Utvecklingsobjekt
identifieras.

UppföljFörvaltningens utvecklingssamtal
ning av
har hållits till 100 %.
hur utvecklingsobjekt åtgärdats
under
året t.ex.
vid utvecklingssamtal.

Utfallit

Strategin verkställs
Stadsstrategins
mål

Ansvarsområdets
mål

Ansvarsområdets
åtgärd

Kommunikationen
effektiveras inom
alla Stadsmiljösektorns delområden
på så sätt att
mängden positiv
och konstruktiv respons ökar. Målet
är också att utnyttja
utvecklingsidéer
som mottagits via
responskanalen.

Verksamheten i
Stadsmiljösektorns
kommunikationsteam effektiveras i
enlighet med kommunikationsplanen
och kommunikationen effektiveras.
Utveckling av uppföljningen av kundresponssystemet
och utvärderingen
av resultaten.

Indikator

Utfallet 31.8

Status

Kvalitativ bedömning av kundresponsen och uppföljning av mängden samt jämförelse med föregående år.

Kundresponssystemet har varit i bruk i
två år 15.5. En sammanställning av responssystemets resultat och en jämförelse har behandlats
av nämnden.

Utfallit

Pågående

LÄMPLIGT NÄRA
De möjligheter som
digitaliseringen erbjuder utnyttjas i
tjänsteproduktionen
och elektroniska
tjänster för kommuninvånarna utvecklas

LOCKANDE & ATTRAKTIV
TILLSAMMANS LYCKAS VI
RESURSSMART STAD
Karlebys ekonomiska hushållning
är ansvarsfull

Verksamheten och
resurserna anpassas efter budgeten
för att nå de mål
som fastställts i
den.

Tät uppföljning av
Månadsrapporter
ekonomin och verk- med uppgifter om
samheten och man utfallet.
reagerar vid behov
på förändringar och
vidtar anpassningsåtgärder.

Överföringen av förvaltningens personal
till ansvarsområdena
syns i inkomstutfallet. Utfallsprocenten
för utgifterna ligger i
förhållande till budgeten på nästan
samma nivå som i
fjol vid motsvarande
tidpunkt.

Karleby stad är en
omtyckt och lockande arbetsgivare

Personalpolitiken
förverkligas inom
alla områden så att
resurser allokeras
rätt.

Man reagerar på
nödvändiga förändringar i personalpolitiken och sörjer för
resursallokeringen
är aktuell.

Omorganiseringen
Utfallit
av Stadsmiljösektorns förvaltningstjänster genomfördes
under 2020. Personalresurserna flyttades över till det an-
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Uppföljning av tillfredsställelsen hos
personalen och resultaten jämförs
med föregående år.
Tillräckliga personalresurser.
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svarsområde dit personalresurserna allokerats. Främjandet
av arbetshälsan sker
inom det ansvarsområde dit resurserna
flyttats.
Vår kommunorganisation är flexibel

Tväradministrativt
samarbete som
överskrider ansvarsområdenas
gränser utvecklas
och betydelsen av
teamarbete betonas.

Personalens kompetens identifieras
och inriktas rätt
samt teamtänkande vidare utvecklas. Personalens kompetenskartläggning genomförs.

Resultaten av kompetenskartläggningen analyseras
och resursallokeringen följs upp
samt respons som
skickas in.

Kompetenskartlägg- Utfallit
ningen har blivit en
del av den dagliga
verksamheten. Resurser allokeras enligt verksamhetsbehovet. Den befintliga
arbetsbeskrivningen
granskas i samband
med varje ny rekrytering och ändras för
att motsvara verksamhetens behov
före rekryteringen inleds. Särskild uppmärksamhet fästs
vid allokeringen av
resurser.

Ekonomi
Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall %
Budget

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

80 887 €

41 000 €

50,7 %

-91,4 %

474 903 €

742 854 €

111 237 €

28 036 €

25,2 %

0,5 %

27 906 €

55 812 €

57 200 €

0€

0,0 %

0€

53 700 €

249 324 €

69 036 €

27,7 %

-86,3 %

502 809 €

852 366 €

Pers ona l kos tna der

-425 327 €

-258 592 €

60,8 %

-62,3 %

-685 498 €

-986 377 €

Köp a v tjä ns ter

-325 300 €

-189 082 €

58,1 %

2,9 %

-183 778 €

-282 409 €

-11 202 €

-832 €

7,4 %

-70,0 %

-2 778 €

-6 071 €

-55 970 €

-39 869 €

71,2 %

-0,9 %

-40 221 €

-60 318 €

VERKSAMHETSKOSTNADER

-817 799 €

-488 374 €

59,7 %

-46,5 %

-912 274 €

-1 335 174 €

VERKSAMHETSBIDRAG

-568 475 €

-419 338 €

73,8 %

2,4 %

-409 466 €

-482 808 €

Förs ä l jni ngs i ntäkter
Avgi fts i ntäkter
Unders töd och bi dra g
Övri ga verks a mhets i ntäkter
Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER

Ma teri a l , förnöd. och va ror
Bi dra g
Övri ga verks a mhets kos tna der
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3.2.25 Stadsstrukturnämnden - Markområden

Allmänna mål
Allmänna
mål

Utgångsnivå

1. Budget, driftsekonomi
och investeringar

2. Sjukfrånvaro

31.12.2017
= 174
kalenderdagar
31.12.2018
= 181
kalenderdagar
31.12.2019
= 293
kalenderdagar.

3. Olycks- 31.12.2017
fall i arbe- = 12 kalentet
derdagar.
31.12.2018
= 9 kalenderdagar

Stadsstrategins mål

AnsvarsområIndikator
dets åtgärd

Budgeten
hålls, månatlig uppföljning.

Utfallet 31.8

Status

Uppföljning av Utgifter och
att beviljade
inkomster.
anslag räcker
till samt uppföljning av driftsekonomin.
Uppföljning av
intäkter från
försäljning av
mark.

Utfallet för driftsekonomin är 4 procent större än i augusti 2020. Detta
förklaras främst av intäkterna från
försäljningen av skogar men även
hyresinkomster har influtit 2,2 procent mer än i augusti 2020. Utfallet
för utgifterna är 1,9 procent större i
förhållande till budgeten än vid
motsvarande tidpunkt ifjol. I investeringar har inkomsterna av försäljning av mark ökat från fjolåret
med 1,2 euro. För markförvärv har
använts 183 000 euro mindre än i
augusti 2020.

Pågående

31.12.2018
= x-10 %
kalenderdagar, x dagar/anställningsförhållande. Halvering av
vikariekostnader.

Satsningar på
arbetshälsan.
Lediga befattningar tillsätts
enligt personalplanen. Utbildning, arbetsrotation, effektiverat aktivt
stöd.

Utvecklingen av
sjukfrånvaro följs
upp. Särskild uppföljning av
1–3 dagars
frånvaro.
Kalenderdagar.

Det har inte skett väsentliga föränd- Pågående
ringar i sjukfrånvaroantalet efter föregående delårsrapport.

Inga
olycksfall
sker i arbetet.

Utbildning och
uppföljning: ergonomi- och
arbetssäkerhetsutbildning.

Kalenderdagar/år.

Inga olycksfall har inträffat i arbetet. Utfallit

31.12.2019
= 5 kalenderdagar
4. Personalplan

Ordinarie =
22

Personalplanen iakttas, antalet
visstidsanställda
minskar.

Sjukfrånvaro
minskas. Rekrytering i enlighet med personalplanen.

Personalantal

Under granskningsperioden har
man rekryterat en markanvändningsingenjör, skogsarbetare och
fastighetssekreterare. För närvarande är alla vakanser tillsatta.

Utfallit

5. Kundnöjdhet
och kundorientering

Invånarnas
nöjdhet
med tjänsterna

Negativ
kundrespons
minskas.

Uppföljning av
kundresponssystemet.

Uppföljning
av kundresponsens
kvantitet
och kvalitet
samt åtgärder som
vidtagits
med anledning av
dem.

Kundrespons via stadens gemensamma system.

Utfallit

Arbetshälsan förbättras i den

UtvecklingsUppföljning
samtal. Arbets- av hur uthälsoverkstävecklingsder på basis av

Inga utvecklingssamtal har hållits.

6. Arbets- Resultaten
tillfredsav enkäten
ställelse
för 2018.
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Kundresponssystemet har varit i
bruk i två år 15.5. Av responssystemets resultat utarbetas en sammanställning som lämnas till nämnderna för behandling.

Inte påbörjad
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årliga arbetshälsoenkäten.

enkäten. Utobjekt åtvecklingsobjekt gärdats unidentifieras.
der året.
Utvecklingssamtal
en gång
per år.

Strategin verkställs
Stadsstrategins mål

Ansvarsområdets mål

Ansvarsområdets åtgärd

Indikator

Utfallet 31.8

Status

Elektroniska
tjänster används till 100
%.

Elektroniska beställningssystem används vid beställning av kartor och
terrängmätning.

Pågående

LÄMPLIGT NÄRA
I tjänster betonas invånar- och
kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den
kommunala
ekonomins
villkor

Kunder aktiveras Elektroniska
att använda
tjänster används
elektroniska
mångsidigt.
tjänster.

Tydliga tjänsteprocesser
och kundorientering

Terrängmätningstjänster utvecklas och informationens aktualitet samt
lagstadgad service erbjuds
inom ett kort
tidsspann.

Utbudet av egnahemstomter, tomter i
bolagsform och industritomter är framlagda i e-tjänsten eTontti. Det är möjligt att ansöka om småhustomter
elektroniskt. Arbete för elektronisk ansökan om tomtindelningar och fastighetsförrättningar pågår. Systemet för
uppföljning av reserverade industritomter utvecklas om det befintliga MapInfo-programmet upphör.
Kommuninvånarna erbjuds effektiv, fungerande och resurssmart serviceverksamhet.

Kommuninvånarnas serviceförfrågningar besvaras inom 1–2
dagar. Uppföljning av hur
målet fullföljs.
Åtgärder:
Tomtindelningar st.
Utbrytning av
tomt/tomter st.

Utbrytning av tomter: 16 st., med 20
tomter
Utbrytning av allmänt område: 1 st.

Servitutsförrättningar st.

Bygglovskartor: 608 st.

Lägesbesiktningar st.

Karleby stad

Tomtindelningar: 16 st, med 22 tomter

Servitutsförrättningar: 4 st.

Utmärkning av
byggnadens
plats st.

Pågående

Kön inom fastighetsförrättningar har
avvecklats. Mängden byggnadstillsynsmätningar ligger på fjolårsnivån.
Användningen av drönare vid kartläggningsuppdrag har ökat ytterligare.

Utbrytning av
allmänt område st.

Bygglovskartor
st.
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Serviceförfrågningar har besvarats
inom 1-2 dagar.

Övriga förrättningar: 3 st.

Utmärkning av byggnadens plats: 95
objekt
Förhandsutsättning: 75 objekt
Lägesbesiktningar: 86 objekt
Redogörelser för markbeskaffenhet: 5
objekt, 57 platser
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Markutredningar st.

Kompletterande kartering: 2 164 platser

Upprätthållande av stomkartan/timmar

Fotografering med drönare: 17 objekt,
136,8 ha

Fotografering
med drönare
st./ha

LOCKANDE & ATTRAKTIV
Karleby harmoniserar
sin stadsbild
och beaktar
livskraften på
hela kommunens område

Stabilisering av
stadens egen
tomtreserv och
överlåtelser.

Karleby harmoniserar
sin stadsbild
och beaktar
livskraften på
hela kommunens område

Säkerställande
av tillgången till
mångsidiga
byggnadsplatser/tomter inom
hela Karlebyområdet.

Styrning av nybyggnationen på
stadens och privatas mark.

Uppföljning av
antalet överlåtna småhustomter.

20 nya småhustomter har överlåtits
och 3 tomter som är avsedda för byggande i bolagsform.

Pågående

Inom området för centrala Karleby
finns det tomter som kan reserveras
för hälften av hela årets behov. Det
har varit brist på tomter i bolagsform.
Det finns fortfarande efterfrågan på
nya småhustomter.
Pålitlig och förutseende markpolitik. Att överlåta
tomter i syfte att
förenhetliga områden på alla detaljplanerade
områden och i
tätorten samt
också i de
största byarna
som har generalplan.

Antalet överlåtna/lediga
tomter (reserven av småhustomter) st.

Antalet tomter som är avsedda för
Utgifter för
byggande i bolagsform är litet.
markförvärv, €.
Inkomster av
markförvärv,
miljoner €.
Inkomster av
tomtarrende,
miljoner €.

Karleby är en Mångsidigt utbud
aktiv partner av alternativa föför företagen retagstomter.
i området;
målet är att
stödja företagens tillväxt,
internationalism och uppkomsten av
nya arbetsplatser

Reserven av industri- och affärstomter utökas mångsidigt i
olika områden.

Invånarnas
hälsa och
välfärd främjas

Högklassig skötsel av närskogar
och rekreationsskogar.

Säkerställande
av ett mångsidigt
utbud av närskogar och rekreationsskogar som
ligger nära till
hands för kommuninvånarna.

Inom området för centrala Karleby
Påfinns 18, i Kelviå 20, i Lochteå 30 och i gående
Ullava 10 småhustomter som kan
överlåtas.

Överlåtelse av
industritomter
Överlåtelse av
affärstomter

125 807 euro har använts till markförvärv.
Inkomster av markförvärv: 1,7 miljoner
euro.
Arrendefakturering: totalt 4 miljoner
euro.
1 industritomt har överlåtits Två förePåtagstomter har överlåtits (Sundstrangående
den). Det råder brist på tomter på synliga platser.

Det finns ett stort utbud av industriDet finns konti- tomter runtom i staden.
nuerligt ett utbud av industritomter runtom i staden.
Åtgärder i enlighet med
skogsvårdsprogrammet
vidtas och följs
upp.
Mängden
skyddsområden, ha

På grund av långvariga sjukfrånvaro
på våren ligger man efter i de uppställda målen för antalet hektar. Man
har lyckats svara mot efterfrågan.

Pågående

Mängden skogsvårdsarbeten: 95,0
ha.
Iståndsättningsdikning: 0 m.
Förnyelseavverkning: 3,7 ha.
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Specialavverkning: 10,3 ha.
Beståndsvårdande avverkning: 26,0
ha.
Överlåtelse av gagnvirke: 13 740 m3
(specialavverkning i planområden: ca
1 400 m3, stormfällda träd: 2 500 m2).
Invånarbegäran/utfall: 69/60 st.
Interna tjänster (objekt): 27/511 timmar
Arboristtjänster 18 st. (objekt)

TILLSAMMANS LYCKAS VI
RESURSSMART STAD
Karleby balanserar sin
balansräkning

Aktiv markförädling på områden
som ägs av staden.

Planläggning
och annan planering av markanvändningen
samt markanvändningsavtal.

Uppföljning av
markanvändningsavtal och
utveckling av
avtalsinnehållet.

Två nya markanvändningsavtal har
undertecknats.

Pågående

Ekonomi
Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall %
Budget

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

Förs ä l jni ngs i ntäkter

377 777 €

423 372 €

112,1 %

25,8 %

336 659 €

443 499 €

Avgi fts i ntäkter

318 452 €

109 081 €

34,3 %

-6,7 %

116 907 €

239 045 €

4 353 020 €

4 042 563 €

92,9 %

2,2 %

3 954 287 €

4 671 697 €

24 483 €

23 608 €

96,4 %

47,5 %

16 004 €

54 306 €

5 073 732 €

4 598 623 €

90,6 %

4,0 %

4 423 856 €

5 408 547 €

-1 196 471 €

-739 557 €

61,8 %

3,6 %

-713 585 €

-1 079 152 €

-260 778 €

-202 417 €

77,6 %

10,2 %

-183 599 €

-310 200 €

-64 850 €

-19 371 €

29,9 %

6,8 %

-18 142 €

-31 096 €

-209 372 €

-105 617 €

50,4 %

8,1 %

-97 699 €

-152 000 €

-1 731 471 €

-1 066 961 €

61,6 %

5,3 %

-1 013 025 €

-1 572 448 €

3 342 261 €

3 531 662 €

105,7 %

3,5 %

3 410 831 €

3 836 099 €

Unders töd och bi dra g
Övri ga verks a mhets i ntäkter
Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER
Pers ona l kos tna der
Köp a v tjä ns ter
Ma teri a l , förnöd. och va ror
Bi dra g
Övri ga verks a mhets kos tna der
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG
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3.2.26 Stadsstrukturnämnden - Planering

Allmänna mål
Allmänna Utmål
gångsnivå

Stadsstrategins mål

Ansvarsområdets åtgärd

Indikator

Utfallet 31.8

1. Budget,
driftsekonomi och
investeringar

Budgeten
hålls, månatlig uppföljning.

Månatlig uppföljning.

Budgeten
hålls.

Utfallet för inkomsterna är 80,5
Pågående
procent större i förhållande till
budgeten än vid motsvarande tidpunkt ifjol. Detta förklaras av understödet för kollektivtrafiken som
beviljats av NTM-centralen. Utgiftsutfallet är 4,9 procent mindre
än i augusti 2020.

31.12.2018
= x-10 %
kalenderdagar, x dagar/anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.

Uppföljning och
Antalet
336 arbetsdagar, som består till
diskussioner med sjukfrånstörsta delen av två långvariga
personalen och
varodagar sjukfrånvaron.
Työplus.

2. Sjukfrånvaro

31.12.2017
= 150 kalenderdagar.
31.12.2018
= 349 kalenderdagar.

Status

Pågående

31.12.2019
= 276 kalenderdagar.
3. Olycksfall i arbetet

31.12.2017
= 0 kalenderdagar

Inga olycks- Uppföljning;
Antalet
fall sker i ar- granskning av ar- olycksfall.
betet.
betsutrustningens skick.

Inga olycksfall har inträffat i
arbetet.

Utfallit

31.12.2018
= 0 kalenderdagar
31.12.2019
= 0 kalenderdagar
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4. Personalplan

Ordinarie:
19

Personalplanen iakttas, antalet
visstidsanställda
minskar.

Rekryteringsåtgärder hösten
2021 för att nå
den eftersträvade
personalstyrkan

Fastställd
styrka
1.1.2021
>

Den fastställda personalstyrka
Pågående
nåddes inte men läget förbättrades i början av 2021 då befattningen som infrastrukturplanerare tillsattes. Tjänsten som planläggningsarkitekt är dock fortfarande vakant trots att behovet är
stort. Arbetsproduktiviteten försvagas också av många sjukfrånvaron.

5. Kundnöjdhet
och kundorientering

Invånarnas
nöjdhet
med tjänsterna

Negativ
kundrespons minskas.

Satsning på offentliga möten,
verkstäder, höranden och att ge
bemötanden.

Antalet
(negativa)
anmärkningar i
detaljplanernas
förslagsfas minskas.

Under det andra delåret 2021
Utfallit
(första delåret inom parentes) var
5 (12) detaljplaner framlagda, om
dessa gavs 12 utlåtanden och 4
anmärkningar. Stadsstyrelsen
styr generalplanerna men den
strategiska generalplanen för
regionstrukturen, generalplanerna för Kelibers gruvområden
och generalplanen för Tuohimaas
vindkraftområde är i en aktiv fas.

6. Arbetstillfredsställelse

Resultaten
av enkäten
för 2018.

ArbetshälAktuella frågor
Resultatet Två arbetshälsoverkstäder ordsan förbätt- diskuteras på an- av arbets- nades under det andra delåret i
ras i den år- svarsområdeshälsa.
juni 2021.

Utfallit
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liga arbetshälsoenkäten.

möten under rubriken Arbetshälsa

Strategin verkställs
Stadsstrategins mål

Ansvarsområdets mål

Ansvarsområdets åtgärd

Indikator

Utfallet 31.8

Status

LÄMPLIGT NÄRA
I tjänster betonas invånaroch kundorientering och servicestrukturen
utvecklas på
den kommunala ekonomins villkor

Det finns ett utbud av servicekvarter och
tomter på rätta
platser både för
stadens egna
behov och för
andra tjänsteproducenter

Tillräckligt med
servicekvarter
och tomter reserveras under
planläggningen
och vid annan
planering av
markanvändningen

Hur bra lämplig tomtmark kan anvisas
tjänsteproducenter.
Vid uppföljningen antecknas i fortsättningen också antalet
förhandlingar med och
handledning av aktörer; man beskriver
också om och i vilken
utsträckning alternativa tomter har kunnat
erbjudas.

Det finns ett måttligt utbud av
tomtmark för serviceproducenter men också planläggningen
av nya servicetomter pågår
(bl.a. området söder om Karleby sockenkyrka).

Pågående

De möjligheter
som digitaliseringen erbjuder utnyttjas i
tjänsteproduktionen och
elektroniska
tjänster för
kommuninvånarna utvecklas

Effektiv användning av digitala och
snabba delaktighetssätt.

Effektivt ibruktagande av enkätprogrammet
Maptionnaire
som delaktighetskanal

Antalet enkäter i Mapt- Antalet enkäter uppnådde inte
ionnaire samt antalet
målnivån på grund av resurssvar
brist. Under det andra delåret
genomfördes en omfattande
enkät gällande gång- och cykeltrafik som väckte mycket intresse. 651 svar inkom.

Pågående

Tydliga tjänste- Planeringsproprocesser och cesserna är
kundorientering tydliga och deltagandet
otvunget

Fullödigt delta- Antalet verkstäder och
gande i projekt respons på dessa.
och möten som
anknyter till utveckling av
verksamhetssätt. Verkstadsverksamheten
utvecklas bl.a.
med en kort responsenkät efter verkstaden

Det är fortfarande till stor del
Påinte möjligt att ordna möten för gående
allmänheten och verkstäder. Ett
intressentmöte gällande detaljplanen för och byggandet av
Donnerska skolan ordnades
dock 11.5.2021 tillsammans
med Planering och Byggnation.

Tydliga tjänste- Uppdaterade
processer och uppgifter på
kundorientering webbplatsen
suomi.fi.

Onlineuppdate- Sidornas uppdatering (nästan) av ringstäthet och erhålsidorna
len respons

Sidorna har inte uppdaterats på Pågrund av resursbrist. I slutet av gående
delåret anställdes det dock en
person genom intern förflyttning
för att bl.a. uppdatera webbsidorna.

Karleby skapar
ett fungerande
nätverk inom
vård- och landskapstjänster
och har ett
nära samarbete med intressentgrupperna vid anordnandet av
tjänster

Aktivt deltagande i styrgruppssamarbetet vad gäller
projekt på landskapsnivå

Arbetet med landskapsplanen
framskred under det andra delåret till framläggningsfasen
(17.8–15.9). Förbundet lider
dock åter av resursbrist vad
gäller lanskapsplanen vilket
kommer antagligen att fördröja
planläggningen. Planering deltar aktivt i landskapsplanearbetet.
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Nära samarbete i landskapsförbundets projekt
speciellt vad
gäller landskapsplanläggning, planeringen av trafikarrangemang

Beskrivning av möten
och evenemang med
Mellersta Österbottens
förbund och deras karaktär. Gäller det utvecklingsprojekt, styrning av landskapsplanen eller något annat
samarbete.

Pågående
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och andra utvecklingsprojekt

LOCKANDE & ATTRAKTIV
Karleby harmoniserar sin
stadsbild och
beaktar livskraften på hela
kommunens
område

Projekt pågår
kontinuerligt i
centrumområdet

Planläggningen
och andra planer för centrum
och genomförandet av dem
prioriteras för
att öka invånarantalet i centrum.

En redogörelse av utvecklingsläget i centrum. Bedömning av
antalet bostadslägenheter som ska byggas.
Dessutom beskrivs
detaljplaneprojekt som
berörs av besvärsprocess (st./ha/ny m2-vy).

Projekt för att utveckla stadens
centrum har fortskridit särskilt i
fråga om stationsområdet samt
intentionsavtalet med Trafikledsverket och köpet av järnvägsstationen och parkeringsområdet av Senatstationfastigheter Ab. I centrum och i närheten av det pågår fortfarande
två byggprojekt (Niemi och Fenix) och på hösten inleds två
till. Byggandet av Beckbruket
fortsätter med ett nytt punkthöghus. Cirka 200 nya bostäder håller på att färdigställas i
ovannämnda objekt.

Pågående

För närvarande (1.9.2021) berörs två stranddetaljplaner av
en besvärsprocess; Försvarsmaktens logistikverk överklagade stranddetaljplanen för
Ohtakari (stadsfullmäktige
15.2.2021). Också en äldre
stranddetaljplan för Märaskär
berörs av besvärsprocessen.
Situationen är dock rätt bra eftersom inga egentliga detaljplaner för tätorter berörs av besvärsprocessen.
Karleby harmoniserar sin
stadsbild och
beaktar livskraften på hela
kommunens
område

Flexibla och
mångsidiga detaljplaner med
ringa avvikelsebehov.

Gamla och begränsande detaljplaner förnyas

Kort skriftlig beskrivning av planeringsläget.
Slutförda detaljplanprojekt (st./ha/ny m2vy).
Färdigställda kommunaltekniska planer (st.)
Färdigställda parkoch grönområdesplaner (st.)
Avgiftsbelagda detaljplaner (st./€)

Under det andra tertialet (delårsrapport 1/2021 inom parentes) har fem (1) detaljplaner
vunnit laga kraft. De mest betydande är Amorstallets närmiljö,
godsterminalen i Måttis och
södra delen av Silverstensbukten. Två detaljplaner väntar på
att beslutet vinner laga kraft.

Pågående

Detaljplanernas yta var 9,6
(1,4) hektar, av dessa var 5,7
(0) hektar nya detaljplaneområden. Byggrätten i planerna uppgår till 118 900 km2 (5 446
km2), av dessa var 52 000 km2
ny byggrätt (2 176 km2). För
planerna fakturerades totalt
8 000 euro.
5 (3) kommunaltekniska planer
färdigställdes. Inga parkplaner
färdigställdes under delåret.

Karleby är en
aktiv partner
för företagen i
området; målet
är att stödja företagens tillväxt, internationalism och
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Verksamhetsförutsättningarna för företag
tryggas.

Tillräckligt utbud av alternativa företagstomter.

Diskussioner som förts
med företagen beskrivs på allmän plan;
vilka tomter är efterfrågade och var. Antalet
lediga tomter.

Utbudet av företagstomter förUtfallit
bättrades under det andra delåret då detaljplanen för godsterminalen i Måttis blev färdig.
Tomtreserven är skälig tack
vare området invid riksväg 13
och utvidgningen av Toppar2. Delårsrapport 2021
Karleby stad

uppkomsten av
nya arbetsplatser

backen som har fastställts tidigare. Också i Lahdenperä är
tomtreserven rätt omfattande.

Det går smidigt
och tryggt att ta
sig fram i Karleby

Med hänsyn till
resurserna har
staden en
funktionellt effektiv och tillräckligt täckande kollektivtrafik

Uppföljning av
kollektivtrafiken
i stadsmiljön
som startade
12.8.2020 och
utvecklingsidéer behandlas tillsammans
med trafikföretaget.

Det går smidigt
och tryggt att ta
sig fram i Karleby

Nätverket av
gång- och cykeltrafik är
tryggt och täckande till sin
omfattning

Goda järnvägs, väg-, flyg- och
hamnförbindelser säkerställer
Karlebys tillgänglighet

Förutsättningar
skapas för att
främja projektet
med dubbelspåret Yxpila–
Karleby samt
bangårdsbyggen. En utredningsplan utarbetas tillsammans med Trafikledsverket.

Invånarnas
hälsa och välfärd främjas

Antalet trafiko- Uppföljning av
lyckor minskas. antalet trafikolyckor samt förebyggande
och korrigerande åtgärder
på basis av
uppföljningen.

Uppskattningar av antalet passagerare
samt responsens karaktär och relevans.

Den nya kollektivtrafiken har
startat 12.8.2020 med fem
stamlinjer och fyra basförbindelser Antalet passagerare har
fortfarande, bl.a. på grund av
coronapademin, underskridit
målen.

Pågående

En plan för nät- Genomförandet av
verket av gång- nätverksplanen.
och cykeltrafik
utarbetas.

Under delåret inleddes ett program för att främja cykling och
programmet erhöll ca 26 000
euro i statsunderstöd. Utarbetandet av programmet pågår
och programmet blir färdigt i
slutet av 2021.

Pågående

Aktivt främjande av markanvändningsplaner i samarbete med olika
aktörer Särskilt
samarbetet
kring järnvägsstationen med
Trafikledsverket, Senatfastigheter och
VR.

Antalet förhandlingar
och planer som anknyter till ärendet samt åtgärderna för att genomföra planerna

Projekt för att utveckla stadens
centrum har fortskridit särskilt i
fråga om stationsområdet samt
intentionsavtalet med Trafikledsverket och köpet av järnvägsstationen och parkeringsområdet av Senatstationfastigheter Ab. En gemensam framtidsbild vad gäller utvecklingen
av området finns i form av en
översiktsplan som blev färdig i
februari 2021. Vägplanen för
riksväg 8 framskrider tillsammans med NTM-centralen.

Utfallit

Antalet trafikolyckor
per år.

2020 fick polisen information
Utfallit
om 133 (161) trafikolyckor
(2019 inom parentes). I olyckorna omkom 2 (2) personer och
skadades 23 (45) personer. Antalet olyckor minskade med 28
olyckor från 2019. Olycksfallsstatistik publiceras inte delårsvis.

Antalet trafikolyckor
som lett till döden.
Antalet olyckor som
lett till personskador.
Antalet olyckor som
lett till egendomsskador.

Invånarnas
hälsa och välfärd främjas

Vad gäller markanvändning
fortskrider idrottsprojekten
effektivt och utbudet är tillräckligt
mångsidigt
(sett ur markanvändningsperspektiv)

Deltagande i
styrningen och
planeringen av
idrottsparken evenemangsparken

Hur planeringen och
förverkligandet av idrottsparken har fortskridit

Barnets rättigheter och barnvänligheten
främjas

Barnkonsekvenser har beaktats i centrala planeringsprojekt

Barnkonsekvensbedömning i centrala
planeringsprojekt. Barnkon-

Uppföljning och analys Separata barnkonsekvensbeav barnkonsekvensbe- dömningar har inte utarbetas
dömningar.
under det andra tertialet.
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Evenemangsparken togs i bruk
i juli 2021. Utvecklingen av Idrottsparken har överförts på
Karleby Idrottspark Ab.

Utfallit

Inte
påbörjad
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sekvensbedömning av detaljplanen för
Biskopsbacken.

TILLSAMMANS LYCKAS VI
Karleby erbjuder kommuninvånarna möjligheten att utveckla sin egen
boende- och
livsmiljö

Möten för allmänheten och
andra sätt att
delta (t.ex.
Maptionnaire
och verkstäder)
i anknytning till
planer utvecklas.

Delaktighet in- Antalet tillfällen att
tegreras i vikdelta och antalet enkätiga planerings- ter.
projekt.
Respons på ovannämnda (kvantitet och
kvalitet)

Inkluderande tillfällen har inte
ordnats på grund av coronaläget. För närvarande bereds en
omfattande enkät om gång och
cykling.

Pågående

Samarbetet med Infrastruktur
är tätt. Med undantag av semesterperioden har man fortfarande ordnat möten med två
veckors mellanrum i snitt under
hela början av året. Kostnaderna följs upp under planeringsmöten. Likaså programmeras alltid följande planeringsoch byggobjekt.

Utfallit

RESURSSMART STAD
Karlebys ekonomiska hushållning är ansvarsfull
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I stadsplaneringen beaktas
samhällsekonomiska kostnader; områden planeras
med beaktande
av helhetsekonomin

Samhällsekonomiska konsekvenser bedöms i viktiga
planeringsprojekt och vid behov ändras planerna i en kostnadseffektivare
riktning

Kostnaderna för verkställandet av kommunaltekniska planer följs
upp (tillsammans med
ansvarsområdet Infrastruktur) > jämförelse
av kostnadsnivån med
tidigare år

Vår kommunor- Alla anställda
ganisation är
har en tydlig
flexibel
bild av den
egna uppgiften
och sina ansvar.

Årliga utvecklUtvecklingssamtal (aningssamtal som tal); utbildningsdagar
kompletteras
(antal)
med mellanmöten. Utbildningsverksamheten upprätthålls enligt en
enhetlig linje

Få fortbildningsdagar ordnas
Påpå grund av coronaläget. Man
gående
har prioriterat och deltagit i
korta webbaserade utbildningar
och informationsinslag.

Karleby stad är
en omtyckt och
lockande arbetsgivare

Uppföljning av Arbetshälsodagar (anarbetslokalerna tal)
och förhållandena samt åtgärder vid
eventuella problem. Arbetshälsoverksamheten ordnas
så att den så
bra som möjligt
betjänar hela
personalen.

Planeringen av TYHY-dagen
hösten 2021 pågår.

Pågående

Vår kommunor- Ansvaret för
ganisation är
det egna arbeflexibel
tets innehåll
förankras på
alla nivåer.

Projekt har eftersträvade
tidsplaner och
uppföljning

Behovet av projektstyrda projekt (t.ex. området kring stationen, järnvägstorget) är fortfarande stort men Planering har
inga projektresurser.

Inte
påbörjad

Karleby stad är
känd för god
och högklassig
kompetens

Påbyggnadsut- Antalet utbildningsdabildning och
gar.
fortbildning På
planerarnivå
minst 2 utbildningsdagar /
år+ ytterligare 2
efter skilt övervägande

Arbetsmiljön
motsvarar bra
planeringsarbetets krav. Aktivt deltagande
i arbetshälsoverksamhet

Påbyggnadsutbildning och
fortbildning

Antalet projektstyrda
projekt

Utbildningsmålen har inte nåtts Påpå grund av coronaläget. Man
gående
försöker dock aktivt delta i korta
webinarier.
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Vår kommunor- Projekt/projektganisation är
specifik tankeflexibel
modell i planeringen. Effektivt
arbete i teamen.

Regelbundna
Teammöten, projektteammöten
möten
med beaktande
av teamets karaktär. Projektmöten ordnas
varje vecka.

De flesta teamen fungerar akUtfallit
tivt och teamorganisationen har
tillägnats bra.

Ekonomi

Förs ä l jni ngs i ntäkter
Avgi fts i ntäkter
Unders töd och bi dra g
Övri ga verks a mhets i ntäkter

Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall %
Budget

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

131 256 €

82 363 €

62,7 %

405,3 %

16 299 €

73 065 €

35 594 €

8 847 €

24,9 %

-44,3 %

15 892 €

40 879 €

167 000 €

395 000 €

236,5 %

0€

230 000 €

12 200 €

6 100 €

50,0 %

0,0 %

6 100 €

12 200 €

Ti l l verkni ng för eget bruk

168 826 €

842 €

0,5 %

-71,1 %

2 917 €

141 527 €

VERKSAMHETSINTÄKTER

514 876 €

493 151 €

95,8 %

1096,7 %

41 208 €

497 671 €

Pers ona l kos tna der

-1 166 762 €

-698 932 €

59,9 %

0,3 %

-697 178 €

-1 019 949 €

Köp a v tjä ns ter

-1 659 858 €

-954 487 €

57,5 %

15,2 %

-828 688 €

-1 456 297 €

-30 150 €

-7 103 €

23,6 %

-5,1 %

-7 483 €

-10 333 €

-169 234 €

-94 067 €

55,6 %

-9,1 %

-103 450 €

-152 579 €

VERKSAMHETSKOSTNADER

-3 026 004 €

-1 754 589 €

58,0 %

7,2 %

-1 636 800 €

-2 639 157 €

VERKSAMHETSBIDRAG

-2 511 127 €

-1 261 437 €

50,2 %

-20,9 %

-1 595 591 €

-2 141 487 €

Ma teri a l , förnöd. och va ror
Bi dra g
Övri ga verks a mhets kos tna der
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3.2.27 Stadsstrukturnämnden - Byggnation

Allmänna mål
Allmänna
mål

Utgångsnivå

1. Budget, driftsekonomi
och investeringar

2. Sjukfrånvaro

Byggnation
31.12.2017 =
475 kalenderdagar.
31.12.2018 =
274 kalenderdagar.

Stadsstrategins
mål

Ansvarsområdets åtgärd

Budgeten
hålls, månatlig
uppföljning.

31.12.2018 =
x-10 %
kalenderdagar,
x dagar/
anställningsförhållande.
Halvering av
vikariekostnader.

Indikator

Utfallet 31.8

Status

Investeringsplaner på lång
sikt anpassas
efter budgetmålet och med
planerna förbereder man
sig också på
att minska det
eftersatta underhållet.

Kostnadsutvecklingen
följs upp på
arbetsplatser
och i programmet
Unit. Korrigerande åtgärder vidtas vid
behov.

Utfallet för inkomsterna är
Pågående
8,3 procent 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 5,4 procent
större än i augusti 2020.
Underhållet av trafikleder
har krävt ca 366 200 euro
mer än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Vad gäller investeringarna i infrastruktur
ser det enligt situationen
31.8 ut att anslagen för byggande är tillräckliga för
gatu- och dagvattenobjekt
som färdigställts eller ska
färdigställas.

Satsningar på
arbetshälsan.
Lediga befattningar tillsätts
enligt personalplanen. Utbildning, arbetsrotation,
utveckling av
aktivt stöd.

Utvecklingen
av sjukfrånvaro följs
upp. Särskild
uppföljning
av 1–3 dagars frånvaro. Kalenderdagar.

Byggnation
30.8.2021 =
58 kalenderdagar.

Pågående

Infrastruktur
30.8.2021 =
1 415 kalenderdagar

31.12.2019 =
339 kalenderdagar.
Byggnation
31.12.2020 =
976 kalenderdagar (underhåll 941 kalenderdagar).
Infrastruktur
31.12.2017 =
2 022 kalenderdagar
31.12.2018 =
1 335 kalenderdagar
31.12.2019 =
1 961 kalenderdagar
31.12.2020 =
1 964 kalenderdagar
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3.
Byggnation
Olycksfall
i arbetet
31.12.2017 =
224 kalenderdagar.

Inga olycksfall
sker i arbetet.

31.12.2018 =
22 kalenderdagar.

Utbildning och Kalenderdauppföljning: er- gar/år
gonomi- och
arbetssäkerhetsutbildning.
Satsningar på
chefsarbete
och handledning.

Byggnation
30.8.2021 =
0 kalenderdagar

Pågående

Infrastruktur
30.8.2021 =
9 kalenderdagar

31.12.2019 =
12 kalenderdagar.
31.12.2020 =
3 kalenderdagar
Infrastruktur
31.12.2017 =
13 kalenderdagar.
31.12.2018 =
97 kalenderdagar
31.12.2019 =
145 kalenderdagar.
31.12.2020 =
94 kalenderdagar.
4. Personalplan

Ordinarie: 112

Personalplanen iakttas,
antalet visstidsanställda
minskas.

Sjukfrånvaro
Antalet anminskas. Reställda.
krytering i enlighet med personalplanen.

Man har inte lyckats tillsätta
tjänsten som VVS-ingenjör.

Pågående

5. Kundnöjdhet
och
kundorientering

Stadsinvånarnas och samarbetsparternas nöjdhet
med tjänsterna.

Negativ kundrespons minskas.

Kundrespons
beaktas då
verksamheten
utvecklas.

Mängden
kundrespons.

Kundresponssystemet har
Utfallit
varit i bruk i två år 15.5. En
sammanställning av responssystemets resultat har
behandlats av nämnden.

6. Arbetstillfredsställelse

Resultaten av
enkäten för
2018.

Arbetshälsan
förbättras i den
årliga arbetshälsoenkäten.

Utvecklingssamtal. Arbetshälsoverkstäder på basis
av enkäten.
Utvecklingsobjekt identifieras.

Uppföljning
av hur utvecklingsobjekt åtgärdats under
året. Utvecklingssamtal
en gång per
år.

Andelen utvecklingssamtal
inom Byggnation, Underhåll
och Infrastruktur uppgår till
ca 70 procent.

Pågående

Strategin verkställs
Stadsstrategins
mål

Ansvarsområdets mål

Ansvarsområdets åtgärd

Indikator

Utfallet 31.8

Status

LÄMPLIGT NÄRA
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Karleby skapar
ett fungerande
nätverk inom
vård- och landskapstjänster
och har ett nära
samarbete med
intressentgrupperna vid anordnandet av tjänster.

Samarbetet
med den tredje
sektorn fortsätter. Kundrespons beaktas
då verksamheten utvecklas.

Verksamhetsmodeller och
samarbetsavtal
utvecklas.

Uppföljning av
samarbetsavtalstrender samt
uppföljning av kvaliteten på kundresponsen som
grund för utvecklingen av verksamheten.

Inga nya samarbetsavtal.

Pågående

Säkerheten
och funktionaliteten förbättras
genom konkret
byggnation
och/eller konkreta ändringsåtgärder.

Byggnationsåtgärder som vidtagits
och respons på
dessa.

Nya och ersättande gång- och
cykelleder finns i årets byggnationsprogram enligt följande:

Pågående

LOCKANDE & ATTRAKTIV
Det går smidigt
Gång- och cyoch tryggt att ta
keltrafiken
sig fram i Karleby främjas och
gång- och cykelleder byggs i
samband med
bebyggandet
av nya områden.

Mängd:
- gång- och cykelleder som staden
har hand om,
längd
- plogningar av
gång- och cykelleder, st.

Nya: gång- och cykelled på avsnittet Betingvägen-Yxpila skola
(färdig), gång- och cykelled på
avsnittet MitterstbackvägenSkäppastigen (obelagd),
gång- och cykelled på avsnittet
Lankilantie-riksväg 8 (beläggs)
och gång- och cykelled på avsnittet Rövarskärsvägen-Västra Båthusvägen (obelagd).
Ersättande: gång- och cykelled
på avsnittet Hammargränd-järnvägen (beläggs), gång- och cykelleden vid Östra Båhusvägen
på avsnittet HalkokarivägenGlasmästarsvägen (färdig), Tjärmagasinsstråket på avsnittet Mustakarivägen-PB120 (färdig).
Totalt: 750 m
Åtgärder för att öka tryggheten
på Björkhagsvägens gång- och
cykelled startar nästa vecka.

Gatorna beläggs inom tre
år efter byggandet.

Man satsar vinterunderhållets
kvalitet.
Välskötta och
trygga trafikleder.
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Eftersläpningen
i beläggningsarbeten minskas planenligt
genom att välja
rätt ytbehandling och beläggning. Eftersläpningen i
beläggningsarbeten har minskat men finansieringsnivån
ska fortsättningsvis hållas
på en nivå om
500 000 euro
per år.
Kvaliteten på
vinterunderhållet uppfyller
kraven, kundnöjdheten ökar.
Trafiklederna

Uppföljning av beläggningsarbeten.

Beläggningsarbeten har utförts
enligt det godkända programmet.

Mängd:

Arbetet slutförts inom oktober.

- investeringar, €
- trafikleder som
beläggs, km/år

En del ytbehandlingsarbeten är
fortfarande ogjorda.

Pågående

Lappningsarbetet fortsätter inpå
oktober.

Uppföljning av respons som inkommit om underhållet
av trafikleder.

Trafikleder som underhålls var
1.1.2021:

Pågående

Huvudgator och matarleder 93
km, bostadsgator 212 km, gång-

2. Delårsrapport 2021
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Det byggs ett
täckande nätverk för gångoch cykeltrafik.
Invånarnas hälsa Personalplaoch välfärd främ- nens aktualitet.
jas

och trafikområdena hålls i sådant skick som
standarden för
vinterunderhåll
förutsätter (körbanorna plogas
när snödjupet
är 7 cm och cykelvägarna när
snödjupet är 3
cm).

Mängd:

och cykelleder 139 km, parkgränder 5,5 km, och övriga trafikleder
- vägar som under- 1,5 km, totalt 450 km
hålls, km.
Till vinterunderhållet hör också
- trafikleder som
enskilda vägar och gårdsgator,
underhålls vinterkm.
tid, €/km.
- plogningar med
full plogningsutPlogningar då hela plogutrustrustning,
ningen rycker ut, dvs. då snödjugånger/år.
pet är 7 cm, och alla körbanor

Gång- och cykeltrafiken integreras i stadsplaneringen.

Åtgärder som vidtagits och respons
på dessa.

och gång- och cykelleder plogas,
genomfördes 5 gånger och plogningar för att enbart ploga gångoch cykellederna, dvs. då snödjupet är 3 cm, genomfördes 3
gånger. Dessutom utfördes plogningar i underhållssyfte med
egen utrustning vid behov under
normal arbetstid.

Parkerna sköts Parkerna sköts eni överensstäm- ligt kraven.
melse med en
godkänd klassi- Kundnöjdhet.
ficering.
Skötta parker, ha.
Skötsel av parker,
€/ha.

Karlebys position Sörja för orgasom landskapsniseringen, procentrum stärks
duktionen och
schemaläggningen av arbetena som handlar om byggande och underhåll, byggledning, planering och genomförande
när det gäller
stadens lokaliteter och fastigheter. Med beaktande av en
sund och trygg
verksamhetsmiljö samt planering och byggande enligt
energihushållning och hållbar utveckling.
I verksamheten
beaktas interna

2. Delårsrapport 2021
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Högklassig planering och styrning av den i
varje planeringsskede.
Kostnadseffektiva lösningar i
projektets
samtliga delområden.
Överenskommen tidsplan
hålls. Extra arbeten och ändringsarbeten i
anslutning till
byggande. Åtgärder under
garantitiden.

Användarenkäter
om projektet och
projektets produkt
efter att projektet
blivit färdigt och
garantitiden gått
ut.
Budgeten hålls.

Kundresponssystemet har varit i Påbruk i två år 15.5. En sammangående
ställning av responssystemets resultat har behandlats av nämnden.
Det finns 170 ha skötta parker.
Parkerna sköts på basis av en
skötselklassificering.

Pågående

Parker och gång- och cykelleder
samt utflyktsrutter har använts
exceptionellt mycket på grund av
coronaläget.
Parker har anlagts i enlighet med
programmet.
Årets användarenkäter har inte
genomförts än.

Pågående

Investeringsanslagens nyttjandegrad, 33,2 %.
Reparationsanslagens nyttjandegrad, 28 %.

Av årets anslag har använts 30,2
- användning av in- % på årsnivå.
vesteringsanslag i
%.
Hur arbetet framskrider på byggarbetsplatserna följs upp av in- användning av
spektörer och i samband med arreparationsanslag i betsplatsmöten.
%.
- användning av
anslag på årsnivå i
%
Hantering av tidtabellen för byggandet.
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och externa intressentgrupper.

- framgångsrikt utförda projekt
Extra arbeten och
ändringsarbeten i
betydande byggnadsobjekt i %

TILLSAMMANS LYCKAS VI
RESURSSMART STAD
Vår kommunorganisation är
flexibel

Förnuftig och
planmässig
byggnation av
infrastruktur.

Planerna utarbetas enligt arbetsprogrammen så att de
är klara tre månader före genomförandet.
Effektivare 3Dplanering. De
kommunaltekniska arbetena
utförs på de
objekt som ingår i arbetsprogrammet och
även extra objekt beaktas.

Uppföljning av
verkställandet av
tillsynsplanen.

Objekt inom Infrastruktur har ge- Pånomförts i enlighet med en utargående
betad arbetstidsplan. När det gäller planerna lever man fortfarande ”ur hand i mun”.

Ekonomi
Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall %
Budget

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

4 157 689 €

2 351 261 €

56,6 %

3,5 %

2 271 990 €

4 128 864 €

838 400 €

698 496 €

83,3 %

823 183 €

0€

0€

361 793 €

218 511 €

Ti l l verkni ng för eget bruk

1 668 700 €

VERKSAMHETSINTÄKTER

Förs ä l jni ngs i ntäkter
Avgi fts i ntäkter

-9,5 %

771 403 €

-100,0 %

5 412 €

31 828 €

60,4 %

-66,2 %

646 213 €

976 776 €

254 678 €

15,3 %

-22,8 %

330 028 €

1 456 443 €

7 026 582 €

3 522 946 €

50,1 %

-12,5 %

4 025 046 €

7 417 095 €

Pers ona l kos tna der

-5 491 490 €

-3 848 990 €

70,1 %

8,4 %

-3 552 362 €

-5 347 262 €

Köp a v tjä ns ter

-3 222 649 €

-2 913 553 €

90,4 %

11,6 %

-2 611 117 €

-4 367 900 €

Ma teri a l , förnöd. och va ror

-1 569 800 €

-887 292 €

56,5 %

-3,4 %

-918 445 €

-1 442 165 €

-48 500 €

-44 236 €

91,2 %

-0,7 %

-44 543 €

-44 543 €

-2 032 659 €

-949 539 €

46,7 %

6,4 %

-892 636 €

-1 334 524 €

-12 365 098 €

-8 643 610 €

69,9 %

7,8 %

-8 019 104 €

-12 536 394 €

-5 338 516 €

-5 120 664 €

95,9 %

28,2 %

-3 994 058 €

-5 119 299 €

Unders töd och bi dra g
Övri ga verks a mhets i ntäkter

Bi dra g
Övri ga verks a mhets kos tna der
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG
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3.2.28 Stadsstrukturnämnden - Lokaliteter

Allmänna mål
Allmänna
mål

UtStadsstra- AnsvarsomIndikator
gångsnivå tegins mål rådets åtgärd

1. Budget, driftsekonomi
och investeringar

Status
Pågående

Månatlig uppföljning av
budgeten.

Inkomster/utgifter

I förhållande till budgeten ligger
utfallsprocenten för inkomsterna
på nästan samma nivå som vid
motsvarande tidpunkt i fjol. Utfallet för utgifterna är 3 procent
större än i augusti 2020. I januari-augusti var värmebehovstalet
ca 21 procent större jämfört med
talet året innan (9 % större jämfört med 2019), vilket syns i uppvärmningskostnaderna. Uppvärmningen har krävt ca 234 300
euro mer än vid motsvarande tidpunkt året innan. Underhållet av
områden har krävt ca 177 900
euro mer än i augusti 2020.

31.12.2018
= x-10 %
kalenderdagar, x
dagar/an31.12.2018 ställningsförhål= 6 740
lande. Halkalendervering av
dagar
vikariekostnader.
31.12.2019
= 7 622
kalenderdagar

Satsningar på
arbetshälsan.
Lediga befattningar tillsätts
enligt personalplanen. Utbildning, arbetsrotation,
effektiverat
aktivt stöd.

Utvecklingen av
sjukfrånvaro följs
upp. Särskild uppföljning av 1–3 dagars frånvaro. Kalenderdagar.

Statistiskt sett ligger sjukfrånvaPårotalet på ungefär samma nivå
gående
som vid motsvarande period året
innan.
Under det senaste kvartalet har
sjukfrånvarotalet varit mindre än i
april 2021 inom hela ansvarsområdet Lokaliteter.

3.
31.12.2017 Inga
Olycksfall = 141 kaolycksfall
i arbetet
lenderdasker i arbegar.
tet.

Utbildning och
uppföljning:
ergonomi- och
arbetssäkerhetsutbildning.
Man följer upp
registreringen
av olycksfall i
arbetet i systemet
PRO24 och
ser till att åtgärder vidtas.
Satsningar på
chefsarbete
och handledning.

Hur många på
varandra följande
arbetsdagar utan
olycksfall under
kalenderåret? På
ingångssidan till
intra finns en siffertabell.

Rekrytering i
enlighet med
personalplanen. Reserv-

Visstidsanställda/ordinarie
personal i % under

2. Sjukfrånvaro

Budgeten
hålls, månatlig uppföljning.

Utfallet 31.8

31.12.2017
= 7 736
kalenderdagar

31.12.2018
= 266 kalenderdagar
31.12.2019
= 147 kalenderdagar.

4. Personalplan

Ordinarie =
270,42
årsverke
(2020)
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Personalplanen
iakttas, antalet viss-

Uppföljning av hur
rehabiliterande åtgärder vidtagits
(yrkesinriktad rehabilitering och
partiell sjukledighet) i enlighet med
de mål som uppställts vid förhandlingar kring arbetshälsan. Hur många
av de personer
som rehabiliteras
kan fortsätta i arbetet på deltid eller
heltid?

Man har vidtagit åtgärder enligt
indikatorer men det har inte varit
möjligt att utvärdera utfallet eftersom rapporter inte finns att
tillgå.

Antalet olycksfall i arbetet har va- Upprit på en oroväckande nivå inom
nåddes
städtjänster. Läget är dock något inte
bättre än i april. Riskbedömningar och anmälningar om
olycksfall i arbetet görs i systemet pro24. Korrigerande åtgärder
vidtas. Situationen följs upp.
Inom mattjänster och ansvarsområdet fastighetsförvaltning har
antalet olycksfall varit mindre under det senaste kvartalet, jfr läget
i april.

Åtgärder i enlighet med personal- Utfallit
planen har vidtagits.
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5. Kundnöjdhet
och kundorientering

Ordinarie = tidsan257,57
ställda
årsverke
minskar.
(2021)

personal används planenligt.

personalplaneperioden (år 2021,
2022, 2023).

Invånarnas
nöjdhet
med tjänsterna

Servicebeskrivningar utarbetas och
tas i bruk och
funktioner i leverantör-/användargränssnittet omdefinieras. Regelbundna kundmöten. Kvalitetsmätning.
Kundnöjdhetsenkäter. Man
åtgärdar kvalitetsavvikelser
och reagerar
på kundresponsen.

Mängden kundmöten per år. Uppnåendet av svarstiderna för servicebegäran och reklamationer.

6. Arbets- Arbetshältillfredssoenkäställelse
tens resultat.

Negativ
kundrespons
minskas.

Arbetshälsan förbättras i
den årliga
arbetshälsoenkäten.

Inom matservice håller man på
att färdigställa daghemmens servicebeskrivningar. Kunden bad
att samarbetsmötet flyttas till
hösten på grund av coronaläget.

Pågående

Kundmötet hålls före slutet av
året. Pilotobjekt väljs när servicebeskrivningarna har behandlats
med kunden och godkänts.
7 kundmöten har hållits inom
städtjänster före 31.8.

UtvecklingsUtvecklingssamtal
samtal. Aren gång per år
betshälso(mål: 100 %).
verkstäder på
basis av enkäten. Utvecklingsobjekt
identifieras.
Utvecklingsåtgärder genomförs.

En arbetshälsoverkstad har ord- Pånats för städ- och matservicens
gående
förvaltning. Enheternas interna
kommunikation ses som ett utvecklingsobjekt. Åtgärder för att
utveckla veckomötespraxisen har
påbörjats.
På grund av coronaläget har man
inte kunnat ordna personalens
arbetshälsoverkstäder inom
stadsmiljösektorns Lokaliteter eftersom gruppstorleken överskrider begränsningen av antalet
personer vid sammankomster.
Serviceenheten fastighetsförvaltning har haft arbetshälsoverkstad
16.8.2021.

Strategin verkställs
Stadsstrategins mål

Ansvarsområ- AnsvarsområIndikator
dets mål
dets åtgärd

Utfallet 31.8

Status

LÄMPLIGT NÄRA
I tjänster betonas invånaroch kundorientering och servicestrukturen
utvecklas på
den kommunala ekonomins villkor
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Kvaliteten på
fastighetsskötsel, städ- och
matservice bibehålls (trots
den strama
ekonomin).
Användningen
av elektroniska
tjänster utökas
i förvaltningen
av stadens fastigheter.

Ansvarsområdets tjänster
utvecklas inom
ramen för verksamhetsstadgan och budgeten.
(Pris/kvalitet
och kundrespons)

Uppnåendet av Servicebegäran 1.1.2021–30.4.2021
det eftersträvade förhållan- - 889 st.
det mellan pris
och kvalitet.
1. Respons < 1 dygn.
Fastighetsskötsel:
Mängden servicebegäran
som gäller
kommundelskontor, fastighetsskötsel

Utfallit

2. Skötta uppdrag 809.
Servicebegäran 1.5.2021–31.8.2021
- 670 st.
1. Respons < 1 dygn.

2. Delårsrapport 2021
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och användartjänster.

2. Antalet uppdrag som skötts 564.

1. Repons
2. Uppdrag
sköts enligt
servicebegäran.
I tjänster betonas invånaroch kundorientering och servicestrukturen
utvecklas på
den kommunala ekonomins villkor

Kvaliteten på
fastighetsskötsel, städ- och
matservice bibehålls (trots
den strama
ekonomin).
Användningen
av elektroniska
tjänster utökas
i förvaltningen
av stadens fastigheter.

Ansvarsområdets tjänster
utvecklas inom
ramen för verksamhetsstadgan och budgeten.
(Pris/kvalitet
och kundrespons)

Uppnåendet av
det eftersträvade förhållandet mellan pris
och kvalitet.

Provtagning genomfördes planenligt i
VesiVeijari.

Städservice:

Den uppdaterade städplanen lämnas in
till hälsoövervakningsmyndigheterna
före 15.6.2021.

Uppnåddes
inte

Alla prov nådde inte kravnivån. Korrigerande åtgärder har vidtagits.

1. Mängden
renhetsmätningar i lokali- Inspektion enligt tillsynsplanen utfördes
teter med höga 13.4. En nivå som huvudsakligen motshygienkrav.
varar kraven har uppnåtts.
2. Godkända
Smärre brister i bassängvattnets kvalitet
inspektioner i
och informationen om den har åtgärförhållande till dats.
genomförda inspektioner.
Nivå som inte motsvarar kraven: Behov
av reparationer observerades på
3. Resultat av
material och ytor i omklädnings- och
insta800-kvali- tvättrum, bastur och toaletter.
tetsinspektioner i skolor
Åtgärd: undersökning av lokalernas
och daghem
(godkända/an- skick, planen har lämnats till hälsoövervakningsmyndigheterna före 15.6.2021.
talet inspektioner)
Undersökning av lokalernas skick genomförs i VesiVeijari före slutet av
2021. Ett inledande möte har hållits
30.6.2021.

I tjänster betonas invånaroch kundorientering och servicestrukturen
utvecklas på
den kommunala ekonomins villkor

Kvaliteten på
fastighetsskötsel, städ- och
matservice bibehålls (trots
den strama
ekonomin).
Användningen
av elektroniska
tjänster utökas
i förvaltningen
av stadens fastigheter.

Ansvarsområdets tjänster
utvecklas inom
ramen för verksamhetsstadgan och budgeten.
(Pris/kvalitet
och kundrespons)

Uppnåendet av
det eftersträvade förhållandet mellan pris
och kvalitet.
Matservice:
1. Resultat av
Oiva-inspektioner (smileymätare) och
resultat av
mätningar av
ytornas renhet
(godkända/tagna
prov)

Antalet Oiva-inspektioner: 21, av dessa Utfallit
fick 17 utmärkta resultat, 1 goda resultat
och 3 anmärkningar.
Mattjänsters utvecklingsprojekt framskrider. Värmetransportvagnar har skaffats
för mattransporter.
Köksplaneringen vad gäller produktionsköket och uppvärmningsköken fortgår.
- Styrgruppsmöten har ordnats enligt
planen.
- Försök med försäljning av svinnmat
har påbörjats.

- Uppföljning av svinnmat har påbörjats.
2. Minskad
mängd tillagSkolmatsenkäten har genomförts, inningskök (cent- formation har getts om att den är färdig.
Analys av resultaten pågår.
2. Delårsrapport 2021
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raliserad tillagning). 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
skolmatsenkäten.

LOCKANDE & ATTRAKTIV
Karlebys position som landskapscentrum
stärks

Servicenätet
stöds i markanvändningsoch lokalitetslösningar. Aktiv
roll i organiseringen av lokaliteter för att
svara mot behovet inom
stadens olika
sektorer.

Samarbetet utvecklas i husbyggprojekt
som gäller servicenätet och i
planeringen av
markanvändningen med
beaktande av
framtida behov.

Ansvarsområdet Lokaliteter
deltar i projekt
från planering
till utförande.
Antalet projekt
i vilkas planering Lokaliteter
deltagit jämfört
med pågående
projekt.

Enheten för fastighetsförvaltning deltar
Påfortfarande inte i planeringen av bygggående
nader på tillräcklig nivå. I och med organisationsreformen inom Underhåll strävar man efter att en representant för enheten för fastighetsförvaltning deltar i
planeringsgrupperna.
Staden hyr fastigheten vid Hälsovägen
1 av Soite under tiden Donnerska skolan genomgår en grundlig renovering.
Hyrestid 15.3.2021–31.12.2023.

Begäran om
lokalitetsbehov/ordnade
lokalitetslösningar.

Kontorspersonal för miljö- och hälsoskydd (6 pers.) placerades i en aktielokal vid Hakalaxgatan 83 som ägas av
staden.

RESURSSMART STAD
Karlebys ekonomiska hushållning är ansvarsfull

Lokaliteternas
värde bevaras.

Åtgärder i lokalitetsplanen
vidtas. Fastighetsbesiktningar för att
kontrollera lokaliteternas
skick och reparationsbehov.

Genomförande
och uppföljning
av åtgärder
som planerats
på basis av
fastighetsbesiktningar.

Fastighetsbesiktningar har inte genomförts under januari-april på grund av coronaläget. Fastighetsbesiktningarna påbörjas i slutet av hösten 2021.

Pågående

Karleby balanserar sin balansräkning

Lokaliteterna
tillfredsställer
såväl tekniskt
som kvalitativt
och kvantitativt
användarnas
behov. Stadens egendom, som är

Underhåll av
lokaliteter och
förbättring av
lokalitetstjänsternas effektivitet och resultat.

Ibruktagande
av fastighetsförvaltningssystem.

Dimensionering av fastighetsskötseln i
Ullava:

Pågående

Uppföljning av
effektivitet och
resultat med

- Veikko Vionojan koulu, 1 436 m2-vy
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- Rahkosen koulu, 1 499 m2-vy
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bunden i fastigheter, bevaras.

hjälp av fastig- - Räddningsstationen, 235 m2-vy
hetsförvaltningssystemet. - Hopiakumpu, 1 259 m2-vy
Användningen
av personaldimensioneringssystemet
breddas inom
fastighetsskötsel, städ- och
matservice.
Dimensionerade kvadratmeter/år.

Karleby balanserar sin balansräkning

Antalet fastigheter som staden äger minskas aktivt och i
enlighet med
lokalplanen.

Man strävar
aktivt efter att
bli av med
verksamhetslokaler som är
onödiga genom att sälja
och riva lokalitetsegendom
enligt lokalitetsplanen eller
genom att
framlägga
ärendet i
stadsstyrelsen.
När en lokal
blir tom säljs
den inom 9
månader eller
rivs inom 6
månader.

- Haapalas radhus, 264 m2-vy
- totalt, 4 693 m2-vy
14 genomförda köksdimensioneringar
inom mattjänster före 31.8.
14 genomförda fastighetsdimensioneringar inom städtjänster före 31.8.2021.

Antalet
sålda/rivna
verksamhetslokaler/fastigheter, st/år.

Sålts: 2 st. (Ullava kommunkontor och
RTV-huset)

Utfallit

Datum delårsrapport 2/26.8.2021:
Sålda: 2 st. (stugan i Konttila och Alaviirteen koulu)

AnvändningsRivits: graden i %
vad gäller loGenomsnittlig tidsfrist för rivning: 7,6
kaler som
månader
kan hyras.
Tidsfrist för för- Genomsnittlig tidsfrist för försäljning: 6,8
månader
säljning och
rivning.

Ekonomi

Förs ä l jni ngs i ntäkter

Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall %
Budget

14 182 635 €

9 044 578 €

63,8 %

0€

-81 €

8 800 €

1 733 €

28 731 225 €

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

13 241 096 €

-0,9 %

9 128 954 €

-252,0 %

53 €

53 €

19,7 %

-67,5 %

5 337 €

8 968 €

19 107 174 €

66,5 %

2,6 %

18 629 676 €

27 824 994 €

11 500 €

0€

0,0 %

-100,0 %

640 €

6 585 €

42 934 160 €

28 153 404 €

65,6 %

1,4 %

27 764 661 €

41 081 697 €

Pers ona l kos tna der

-10 538 289 €

-6 764 200 €

64,2 %

5,3 %

-6 424 671 €

-9 490 172 €

Köp a v tjä ns ter

-11 853 727 €

-7 206 268 €

60,8 %

4,4 %

-6 900 648 €

-11 304 477 €

-7 211 438 €

-4 616 767 €

64,0 %

15,3 %

-4 004 709 €

-7 079 871 €

-5 709 667 €

-3 555 260 €

62,3 %

10,9 %

-3 205 238 €

-5 218 237 €

-35 313 121 €

-22 142 495 €

62,7 %

7,8 %

-20 535 266 €

-33 092 757 €

7 621 038 €

6 010 909 €

78,9 %

-16,9 %

7 229 395 €

7 988 941 €

Avgi fts i ntäkter
Unders töd och bi dra g
Övri ga verks a mhets i ntäkter
Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER

Ma teri a l , förnöd. och va ror
Bi dra g
Övri ga verks a mhets kos tna der
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG
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3.2.29 Byggnads- och miljönämnden - Tillstånd

Allmänna mål
Allmänn
a mål

Utgångs-nivå

1.
Budget,
driftsekonomi
och investeringar

Stadsstrategins mål
Budgeten
hålls,
månatlig
uppföljning

Ansvarsområdets
åtgärd

Indikator

Tät uppföljning.
Man reagerar
snabbt på
förändringar.

Månadsrapportering/
utfallsuppgifter.

Utfallet för inkomsterna är 2,1 % mindre i förhållande till budgeten än vid motsvarande tidpunkt ifjol. Utfallet för utgifterna är 4,4 procent
större än i augusti 2020. Som det ser ut nu
kommer inkomsterna inte att utfalla enligt budgeten men å andra sidan förväntas utgifterna
underskrida det budgeterade. Det totala verksamhetsbidraget för byggnads- och miljönämnden samt stadsstrukturnämnden är nettobindande i förhållande till fullmäktige.

Pågåen
de

Pågåen
de

2.
Sjukfrånvaro

31.12.2019 =
213
kalender-dagar.
31.12.2018 =
174
kalender-dagar.
31.12.2017 =
126
kalender-dagar.

31.12.2018
= x-10 %
kalenderdagar,
x dagar/
anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.

Månadsrapportering/
utfallsuppgifter.

100 kalenderdagar,

3.
Olycks
fall i
arbetet

31.12.2017 = 0
kalenderdagar

Inga olycks- Kartläggfall sker i ar- ning och
betet.
förebyggande av
risker.
Minimering av risker.

Månadsrapportering/
utfallsuppgifter.

0

Personalplanen iakttas, antalet
visstidsanställda
minskas.

PersoOrdinarie = 21,15
nalrapporVisstidsanställda = 0
ter/utfallsuppTotalt = 21,15
gifter.

31.12.2018 = 0
kalenderdagar
31.12.2019 = 0
kalenderdagar

4. Per- Ordinarie = 21
sonalplan
Visstidsanställda = 0
Totalt = 21

Status

Utfallet 31.8

4,73 dagar/anställningsförhållande

Pågåen
de

Pågåen
de

Sekreterarna för förvaltningstjänster torde flytttas till ansvarsområdena. En parkeringskontrollant har sagt upp sig i juli. Rekrytering pågår.
5.
Invånarnas
Kund- nöjdhet med
nöjdtjänsterna
het
och
kundorientering

88

Negativ
kundrespons minskas.

Medborgardiskussioner
följs.

Mängden positiv/negativ respons.

Inriktade kundnöjdhetsenkäter har påbörjats.
Kundresponssystemet har varit i bruk i två år
15.5. I juni presenterades en sammanställning
av responssystemets resultat för nämnderna.

Pågåen
de

Inriktade enkäter om verksamheten i anknytning till elektronisk ärendehantering har påbörjats. I första skedet skickades en enkät till 123
aktiva användare av systemet. 18 svar inkom.
Enligt svaren upplevs det elektroniska systemet
vara ganska lätt att använda och inga tekniska
problem har framkommit vid inlämnandet av ansökningar. Man har i huvudsak redan känt till
de brister eller utvecklingsbehov i programmet
som tagits upp i sammanställningen och man
strävar efter att lösa dem i samband med uppdateringen av programmet.
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6. Arbetstillfredsställelse

Resultat av enkäten för 2020

Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.

Åtgärdsplaner
omsätts i
praktiken
och följs
upp.

Resultat Man har gått igenom resultaten av arbetshälsoav enkä- enkäten vid ett arbetshälsomöte och en arbetsten.
hälsoplan har utarbetats för stadsmiljösektorns
Tillstånd.

Strategin verkställs
Bygglov, totalt

Pågåen
de

1.1–31.8.2018 1.1–31.8.2019 1.1–31.8.2020 1.1–31.8.2021
231

186

193

226

- fristående småhus*

83

43

42

41

- rad- och k edjehus*

9

2

6

5

- flervåningshus*

4

6

6

4

- fritidsbostäder*

14

20

13

12

- övriga byggnader*

128

116

139

110

Åtgärdstillstånd

83

83

90

90

Rivningslov och -anmälan

14

21

14

17

1

1

43

39

16

11

27

26

Undantagsbeslut och avgörande som gäller planeringsbehov 36

33

42

49

Tillstånd för och utlåtande om miljöåtgärd
Anmälan enligt byggnadsordningen
* endast nyb yggnader

Felparkeringsavgift
Flyttning av fordon

1.1–31.8.2018 1.1–31.8.2019 1.1–31.8.2020 1.1–31.8.2021
7723
6499
4790
4186
3

0

Parkeringstillstånd (boende-/företagsparkering)

1

153

98

Hemvårdens parkeringstillstånd

24

21

Kortvariga parkeringstillstånd
Skriftliga anmärkningar

931

5

3

1230

843

Muntliga anmärkningar och anvisningar

1005

Anvisningar om gatuområdestillstånd

Grävtillstånd

26

1.1–31.8.2018 1.1–31.8.2019 1.1–31.8.2020 1.1–31.8.2021
65
73
73
79

Tillstånd att använda gatuområde eller annat allmänt område 32

35

33

Tillstånd att använda allmänt område för ordnande av evenemang
20

27

27
3

Tillstånd för anslutning av dagvattennätet

0

1

Kiosk- och försäljningsplatser

-

-

Samhällstekniska utlåtanden
Markägarens tillstånd för placering

1
85
23
9
808
1027
31

4
43

-

5

7

33
26
7
8
55
13

1.1–31.8.2018 1.1–31.8.2019 1.1–31.8.2020 1.1–31.8.2021
Behandlade lov och registreringar (MSL, Avfallslagen)

6

6

23

5

Behandlade lov (Marktäktslagen)

1

0

5

2

Behandlade anmälningar (nitratanmälan,
bulleranmälan)

26

26

18

17

Tillstånd för/befrielse från avledning av avloppsvatten

52

66

26

73

MKB- och gruvärenden, PIMA-ärenden, andra AVI:s beslut, 15

8

15

17

Myndighetsutlåtanden

26

39

35

25

Behandlade tillsynsärenden (MSL, Avfallslagen)

56

15

45

34

Behandlade tillsynsärenden (Vattenlagen)

44

43

26

33

Behandlade tillsynsärenden (Marktäktslagen)

5

5

11

3
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Strategin verkställs
Stadsstrategins mål

Ansvarsområdets mål

Ansvarsområdets
Indikator
åtgärd

Utfallet 31.8

Status

LÄMPLIGT NÄRA
I tjänster betonas invånar- och
kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den
kommunala
ekonomins
villkor

Tydliga serviceprocesser och kundorientering

Utökade
elektroniska
tjänster vad
gäller tillstånd
och anmälningar.

Tillstånd
handläggs
utan dröjsmål.

Byggnadstillsynens
samtliga tillstånd
via det elektroniska
systemet. Trimbles
elektroniska tillstånds- och anmälningsförfaranden
tas i bruk i större
utsträckning även
inom miljö- och
hälsoskyddet. Begäran om omprövning av parkeringsövervakningens
beslut och parkeringstillstånd via
det elektroniska
systemet.

Antalet tillstånds- och
anmälningsärenden samt
begäran om
omprövning
vilka kan
lämnas in
elektroniskt,
st.

Byggnadstillsynens samtliga tillstånd/anPåmälningar kan sökas elektroniskt från tillgående
ståndstjänster. Den elektroniska tillståndstjänsten utvecklas kontinuerligt både inom
byggnadstillsynen och av programleverantören.

Uppföljningssystem för ärenden
som handläggs.

Antalet tillBYGGNADSTILLSYN
stånd, anmälningar
Antalet bygglov och åtgärdstillstånd har
och utlåtan- ökat något från de senaste årens nivå.
den, st.

Elektroniska tillstånds- och anmälningsförfaranden har tagits i bruk inom miljö- och
hälsoskydd.
Samtliga tillstånd för allmänna områden
kan sökas elektroniskt.
Elektronisk begäran om omprövning har
tagits i bruk inom parkeringsövervakningen.
Pågående

PARKERINGSÖVERVAKNING
Felparkeringsavgifterna har påverkats av
att människor inte rör sig på samma sätt i
centrum på grund av coronaviruset. På
mängden felparkeringsavgifter har också
påverkat 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 viktig del av parkeringskontrollanternas arbete och det har inkommit
mycket positiv respons om det.
MILJÖTJÄNSTER
Tillstånd för avledning av avloppsvatten
behandlas numera i samband med bygglov i form av utlåtanden. Tillståndsprocessen förenklas genom det nya förfarandet.
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.

LOCKANDE & ATTRAKTIV
Invånarnas
hälsa och
välfärd främjas
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Miljöfostran
och naturskolverksamheten stöds.

Naturskolans fadderklassavtal.

Antalet
hållna naturskoleoch fadderklassdagar,
st.

Fadderklasserna 2020-2021 (11 st.) valdes i slutet av augusti 2020.

Pågående
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I år var det sammanlagt 236 barn på fadderklasserna.
Under vårterminen januari-april 2021 ordnades fyra naturskoledagar för alla fadderklasser, totalt 44 naturskoledagar. I
maj ordnades inga naturskoledagar. Nya
fadderklasser (11 st.) valdes i slutet av

augusti. Fadderklassverksamheten
startar i september.
TILLSAMMANS LYCKAS VI
RESURSSMART STAD
Karlebys eko- Uppdaterade
nomiska hus- taxor.
hållning är
ansvarsfull

Justering av tillstånds- och tillsynsavgifter och
felparkeringsavgifter. Prissättning av
parkeringstillstånd.

Uppgifter
om utfallet
av avgifter,
€.

Försäljningen av och intäkterna från avgifter för tillstånd för byggnadstillsynen, miljön, parkeringsövervakningen och för allmänna områden uppgår till ca 270 568
euro, vilket är 0,6 procent mer än vid motsvarande tidpunkt året innan.

Pågående

Ekonomi
Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall %
Budget

Avvikelse %
21/20

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

Förs ä l jni ngs i ntäkter

161 631 €

45 241 €

28,0 %

-7,8 %

49 056 €

102 594 €

Avgi fts i ntäkter

652 402 €

270 568 €

41,5 %

0,6 %

268 982 €

692 037 €

Unders töd och bi dra g
Övri ga verks a mhets i ntäkter
Ti l l verkni ng för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER
Pers ona l kos tna der
Köp a v tjä ns ter
Ma teri a l , förnöd. och va ror

0€

0€

539 482 €

136 756 €

-100,0 %

2 065 €

2 065 €

-15,2 %

161 280 €

294 619 €

0€

727 €

79,8 %

404 €

507 €

1 353 516 €

453 292 €

33,5 %

-5,9 %

481 787 €

1 091 823 €

-1 177 430 €

-759 390 €

-265 330 €

-171 487 €

64,5 %

32,9 %

-571 515 €

-841 652 €

64,6 %

-35,7 %

-266 685 €

-36 200 €

-414 981 €

-6 431 €

17,8 %

33,9 %

-4 802 €

-13 557 €

-161 160 €

-78 148 €

48,5 %

1,9 %

-76 668 €

-147 836 €

-1 640 120 €

-1 015 456 €

61,9 %

10,4 %

-919 671 €

-1 418 026 €

-286 604 €

-562 164 €

196,1 %

28,4 %

-437 884 €

-326 203 €

25,3 %

Bi dra g
Övri ga verks a mhets kos tna der
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG
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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 räddningslagen ålägger. I delårsrapporten granskas uppnåendet av sektorns mål i förhållande till skyldigheterna 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 området. I delårsrapporten granskas utförandet av tjänster också till de delar som räddningsverket ansvarar för tillhandahållandet av tjänster till en annan sektor på basis av ett samarbetsavtal (prehospital akutsjukvård till Vasa sjukvårdsdistrikt).

Uppnåendet av verksamhetsmålen 1.1–30.8.2021
Hindrade olyckor
Räddningsverkets tillsynsverksamhet 2021 har utförts nästan normalt med beaktande av covid-19läget. Endast tillsynen av objekt som tillhör klass A1 har genomförts med fjärrövervakning. Målet är
att man också ska kunna besöka de objekt som tillhör klass A1 i slutet av året.
Räddningsmyndigheten har svarat för allmänt förebyggande av olyckor i samarbete med andra myndigheter i den omfattning som gällande lag förutsätter inom ramen för de rådande förhållandena.
Invånarnas riskmedvetenhet och förmåga att agera i olyckssituationer utökas genom säkerhetskommunikation, bl.a. via social medier eller med pressmeddelanden.
Räddade människor och räddad egendom
I fråga om räddningsverksamhetens insatstid har målet nåtts enligt servicenivåbeslutet och de riksomfattande resultatmålen.
På grund av covid-19-pandemin har brandkårernas övningar begränsats och ordnats med beaktande av restriktionerna i förhållande till incidenstalet. Anvisningar om verksamhetsmodeller vid
brandstationer och räddningsuppdrag har utfärdats och personalen har fått desinfektionsanvisningar.
Inga ändringar i beredskapen för vattendykningsverksamheten i förhållande till tidigare rapporteringsperioder.
Prehospital akutsjukvård har förverkligats i enlighet med samarbetsavtalet med Vasa sjukvårdsdistrikt. På grund av pandemin har användningen av personlig skyddsutrustning vid prehospital akutsjukvård 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 räddningsområdets kommuner och samarbetsmyndigheter att delta i videomöten som ordnats nästan
varje vecka från slutet av mars 2020 via Mellersta Österbottens regionala säkerhetsorganisations
säkerhetsnät.
Covid-19-pandemin har fortfarande krävt att hela räddningsverkets personal följer en mycket säkerhetsmedveten handlingsmodell. På grund av begränsningen av sammankomster har övningar ordnats med särskilda arrangemang. 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.
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En exceptionellt stor del av räddningsverkets personal samt utrusning deltog i släckningen av den
omfattande markbranden i Kalajoki i månadsskiftet juli-augusti. Kostnaderna för släckningen av
markbranden faktureras i sin helhet av räddningsverket i Jokilaaksot.
Räddningsväsendet deltar i beredningen av välfärdsområdena (Mellersta Österbotten och Österbotten) samt i beredning av Österbottens välfärdssamkommun där ansvaret för den prehospitala akutsjukvården överförs på Österbottens välfärdssamkommun. Social- och hälsovårdstjänsterna och
räddningsverket ansluts till Mellersta Österbottens och Österbottens välfärdsområden i början av
2023. I samband med detta överförs Jakobstad, Larsmo och Kronoby från räddningsverket till välfärdsområdet för landskapet Österbotten.

Ekonomi
Det ekonomiska utfallet 1.1–30.8.2021
Verksamhetsutgifterna är mindre jämfört med genomsnittet för tidsperioden på grund av avbrott i
avtalsbrandkårens övningar och övning i smågrupper. Nivån i fråga om övriga utgifter är rätt så normal. Kostnaderna för den omfattande markbranden i Kalajoki framgår inte i sin helhet av utgifterna
och inkomsterna för granskningsperioden. 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

12 401 378 €

8 232 999 €

66,4 %

1,4 %

8 117 549 €

11 018 943 €

298 700 €

70 081 €

23,5 %

-22,2 %

90 037 €

157 032 €

0€

0€

10 800 €

36 360 €

336,7 %

VERKSAMHETSINTÄKTER

12 710 878 €

8 339 440 €

Pers ona l kos tna der

-8 486 467 €

Köp a v tjä ns ter

-1 744 585 €

Förs ä l jni ngs i ntäkter
Avgi fts i ntäkter
Unders töd och bi dra g
Övri ga verks a mhets i ntäkter

0€

505 €

149,7 %

14 564 €

26 440 €

65,6 %

1,4 %

8 222 150 €

11 202 920 €

-5 180 507 €

61,0 %

4,1 %

-4 977 904 €

-7 557 774 €

-790 715 €

45,3 %

0,9 %

-783 892 €

-1 472 860 €

-734 845 €

-319 710 €

43,5 %

-16,5 %

-382 827 €

-578 414 €

-58 100 €

-19 241 €

33,1 %

102,1 %

-9 520 €

-46 373 €

-1 686 881 €

-1 101 925 €

65,3 %

7,5 %

-1 024 801 €

-1 547 499 €

-12 710 878 €

-7 412 099 €

58,3 %

3,2 %

-7 178 944 €

-11 202 920 €

0€

927 341 €

-11,1 %

1 043 207 €

0€

Ti l l verkni ng för eget bruk

Ma teri a l , förnöd. och va ror
Bi dra g
Övri ga verks a mhets kos tna der
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG
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BILAGOR
Utfall, staden utan affärsverk
(1000)

Försäljningsintäkter

Budget Utfall 2021 Utfall Avvikelse Kumulativt
2021 +
%
%
utfall
avvikelse
Budget
21/20
2020
39 212 €

24 912 €

Avgiftsintäkter

5 859 €

3 275 €

Understöd och bidrag

1 656 €

2 458 €

38 428 €

25 950 €

Tillverkning för eget bruk

1 931 €

VERKSAMHETSINTÄKTER

87 086 €

Övriga verksamhetsintäkter

64 %

Bokslut
2020

-1 %

25 108 €

36 994 €

56 %

9%

3 001 €

5 115 €

148 %

56 %

1 579 €

2 459 €

68 %

6%

24 522 €

37 195 €

280 €

14 %

-20 %

350 €

1 713 €

56 874 €

65 %

4%

54 560 €

83 476 €

-64 536 €

-97 314 €

Personalkostnader

-101 266 €

-68 452 €

68 %

6%

Köp av tjänster

-224 577 €

-148 098 €

66 %

5%

Material, förnödenheter och varor

-12 762 €

-8 059 €

63 %

11 %

-7 241 €

-11 862 €

Understöd

-10 276 €

-6 970 €

68 %

2%

-6 853 €

-10 978 €

Övriga verksamhetskostnader

-35 169 €

-22 143 €

63 %

5%

-21 024 €

-32 087 €

VERKSAMHETS KOSTNADER
KÄÄNNÖS PUUTTUU

-384 050 €

-253 722 €

66 %

5%

-240 607 € -368 836 €

VERKSAMHETSBIDRAG
KÄÄNNÖS PUUTTUU

-296 964 €

-196 848 €

66 %

6%

-186 047 € -285 360 €

Kommunens inkomstskatt

163 394 €

119 787 €

73 %

5%

113 680 €

168 286 €

Fastighetsskatt

15 796 €

7 923 €

50 %

21 %

6 559 €

14 499 €

Andel av samfundsskattens avkastning

22 688 €

17 574 €

77 %

23 %

14 302 €

19 140 €

SKATTEINKOMSTER

201 878 €

145 283 €

72 %

8%

134 541 €

201 924 €

Allmän statsandel

103 598 €

69 794 €

67 %

5%

66 492 €

106 892 €

-2 096 €

-656 €

31 %

-53 %

-1 397 €

-1 992 €

0€

-490 €

-121 %

2 316 €

4 632 €

101 502 €

68 647 €

68 %

2%

67 410 €

109 533 €

Statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet
Övriga statsandelar tot.
STATSANDELAR
Ränteintäkter

-140 953 € -216 596 €

95 €

21 €

22 %

-46 %

39 €

112 €

Övriga finansiella intäkter

3 810 €

1 562 €

41 %

-28 %

2 167 €

3 203 €

Räntekostnader

-2 410 €

-1 325 €

55 %

5%

-1 265 €

-2 503 €

-20 €

-60 €

302 %

3%

-59 €

-623 €

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
KÄÄNNÖS PUUTTUU

1 475 €

198 €

13 %

-78 %

883 €

190 €

ÅRSBIDRAG
KÄÄNNÖS PUUTTUU

7 891 €

17 281 €

219 %

3%

16 788 €

26 288 €

-13 951 €

-7 946 €

57 %

-4 %

-8 270 €

-15 029 €

9 335 € -154 %

10 %

8 518 €

11 259 €

52 %

85 €

-1 866 €

0€

2 180 €

0€

-486 €

8 603 €

11 086 €

Övriga finansiella kostnader

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER
KÄÄNNÖS PUUTTUU
RESULTAT
KÄÄNNÖS PUUTTUU

-6 060 €

FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS

128 €

130 €

101 %

FÖRÄNDRING AV RESERVER

200 €

0€

0%

0€

0€

FÖRÄNDRING AV FONDER
KÄÄNNÖS PUUTTUU
ÖVER-/UNDERSKOTT
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-5 732 €

9 465 € -165 %

10 %
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Utfall, Karleby Vatten
(1000)

Förs äljnings intäkter

Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

Utfall % Avvikelse
Budget
%
21/20

8 501 €

5 499 €

65 %

12 €

13 €

112 %

100 €

18 €

18 %

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

7%

5 163 €

8 066 €

66 %

8€

12 €

0€

129 €

Avgifts intäkter
Unders töd och bidrag
Övriga verks amhets intäkter
Tillverkning för eget bruk
VERKSAMHETSINTÄKTER

8 613 €

5 531 €

64 %

7%

5 171 €

8 207 €

Pers onalkos tnader

-2 227 €

-1 409 €

63 %

0%

-1 408 €

-2 129 €

Köp av tjäns ter

-1 161 €

-644 €

55 %

3%

-624 €

-1 091 €

Material, förnödenheter och varor

-1 157 €

-683 €

59 %

8%

-631 €

-1 093 €

Unders töd
Övriga verks amhets kos tnader
VERKSAMHETS
KOSTNADER
KÄÄNNÖS PUUTTUU
VERKSAMHETSBIDRAG
KÄÄNNÖS PUUTTUU
Ränteintäkter
Övriga finans iella intäkter
Räntekos tnader

0€

0€

0€

-5 €

-111 €

-47 €

42 %

23 %

-38 €

-57 €

-4 655 €

-2 784 €

60 %

3%

-2 702 €

-4 375 €

3 957 €

2 747 €

69 %

11 %

2 469 €

3 832 €

160 €

96 €

60 %

-1 %

97 €

164 €

35 €

13 €

37 %

6%

12 €

17 €

-38 €

-14 €

37 %

5%

-13 €

-21 €

Övriga finans iella kos tnader

-500 €

-334 €

67 %

0%

-333 €

-500 €

FINANSIELLA
INTÄKTER OCH KOSTNADER
KÄÄNNÖS PUUTTUU

-343 €

-239 €

70 %

1%

-238 €

-340 €

3 614 €

2 508 €

69 %

12 %

2 231 €

3 491 €

-2 443 €

-1 721 €

70 %

7%

-1 602 €

-2 430 €

1 172 €

787 €

67 %

25 %

629 €

1 061 €

190 €

126 €

67 %

0%

126 €

189 €

1 361 €

913 €

67 %

21 %

756 €

1 251 €

ÅRSBIDRAG
KÄÄNNÖS PUUTTUU
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
EXTRAORDINÄRA
INTÄKTER OCH KOSTNADER
KÄÄNNÖS PUUTTUU
RESULTAT
KÄÄNNÖS PUUTTUU
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS
FÖRÄNDRING AV RESERVER
FÖRÄNDRING AV FONDER
ÖVER-/UNDERSKOTT
ÖVER-/UNDERSKOTT
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Utfall, staden och Karleby Vatten
(1000)

Försäljningsintäkter

Budget Utfall 2021 Utfall Avvikelse Kumulativt
2021 +
%
%
utfall
avvikelse
Budget
21/20
2020

Bokslut
2020

22 802 €

14 230 €

62 %

3%

13 813 €

20 946 €

Avgiftsintäkter

5 799 €

3 246 €

56 %

11 %

2 925 €

5 029 €

Understöd och bidrag

1 656 €

2 457 €

148 %

56 %

1 579 €

2 459 €

13 592 €

9 245 €

68 %

11 %

8 324 €

12 825 €

Övriga verksamhetsintäkter
Tillverkning för eget bruk

2 031 €

298 €

15 %

-15 %

349 €

1 841 €

VERKSAMHETSINTÄKTER

45 879 €

29 476 €

64 %

9%

26 991 €

43 100 €

Personalkostnader

-103 493 €

-69 861 €

68 %

6%

-65 944 €

-99 443 €

Köp av tjänster

-200 712 €

-132 582 €

66 %

6%

Material, förnödenheter och varor

-13 548 €

-8 584 €

63 %

12 %

-7 658 €

-12 576 €

Understöd

-10 276 €

-6 970 €

68 %

2%

-6 853 €

-10 982 €

Övriga verksamhetskostnader

-10 857 €

-5 579 €

51 %

12 %

-4 964 €

-7 998 €

VERKSAMHETS KOSTNADER
KÄÄNNÖS PUUTTUU

-338 886 €

-223 576 €

66 %

6%

-210 569 € -324 628 €

VERKSAMHETSBIDRAG
KÄÄNNÖS PUUTTUU

-293 007 €

-194 101 €

66 %

6%

-183 578 € -281 528 €

Kommunens inkomstskatt

163 394 €

119 787 €

73 %

5%

113 680 €

168 286 €

-125 149 € -193 629 €

Fastighetsskatt

15 796 €

7 923 €

50 %

21 %

6 559 €

14 499 €

Andel av samfundsskattens avkastning

22 688 €

17 574 €

77 %

23 %

14 302 €

19 140 €

SKATTEINKOMSTER

201 878 €

145 283 €

72 %

8%

134 541 €

201 924 €

Allmän statsandel

103 598 €

69 794 €

67 %

5%

66 492 €

106 892 €

-2 096 €

-656 €

31 %

-53 %

-1 397 €

-1 992 €

Statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet
Övriga statsandelar tot.

0€

-490 €

-121 %

2 316 €

4 632 €

101 502 €

68 647 €

68 %

2%

67 410 €

109 533 €

95 €

24 €

26 %

-43 %

43 €

117 €

Övriga finansiella intäkter

3 345 €

1 241 €

37 %

-34 %

1 888 €

2 720 €

Räntekostnader

-2 288 €

-1 246 €

54 %

5%

-1 185 €

-2 364 €

-20 €

-61 €

304 %

-40 %

-101 €

-623 €

1 132 €

-41 €

-4 %

-106 %

645 €

-150 €

ÅRSBIDRAG
KÄÄNNÖS PUUTTUU

11 505 €

19 789 €

172 %

4%

19 019 €

29 779 €

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

-16 393 €

-9 667 €

59 %

-2 %

-9 872 €

-17 459 €

10 122 € -207 %

11 %

9 147 €

12 320 €

21 %

212 €

-1 677 €

0€

2 180 €

0€

-486 €

9 359 €

12 337 €

STATSANDELAR
Ränteintäkter

Övriga finansiella kostnader
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
KÄÄNNÖS PUUTTUU

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER
KÄÄNNÖS PUUTTUU
RESULTAT
KÄÄNNÖS PUUTTUU
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS

318 €

256 €

81 %

FÖRÄNDRING AV RESERVER

200 €

0€

0%

0€

0€

FÖRÄNDRING AV FONDER
ÖVER-/UNDERSKOTT
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-4 888 €

-4 370 €

10 378 € -237 %

11 %
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Finansieringsanalys, staden utan affärsverk
1 - 8 / 2021

1 - 8 / 2020

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde
Internt tillförda medel
Årsbidrag

17 280 984,12

Extraordinära poster
Korrektivposter till internt tillförda medel

0,00
-1 432 019,77

Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar

16 787 727,28
15 848 964,35

-8 379 475,42

Finansieringsandelar för investeringsutgifter 415 433,96
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar
1 707 459,00

0,00
-218 764,73 16 568 962,55
-6 324 005,40

-6 256 582,46

22 783,49
479 669,15 -5 821 552,76

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde9 592 381,89

10 747 409,79

Kassaflödet för finansieringens del
Förändringar i utlåningen
Ökning av utlåningen
Minskning av utlåningen

-20 000,00
0,00

-20 000,00

-110 198,41
610 198,41

500 000,00

Förändringar i lånebeståndet
Ökning av långfristiga lån

53 200 000,00

Minskning av långfristiga lån
Förändring av kortfristiga lån

0,00
-41 124 313,38

Förändringar i eget kapital

43 500 000,00
12 075 686,62

0,00
-20 985 078,71 22 514 921,29

0,00

0,00

Övriga förändringar av likviditeten
Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital
33 879,02

1 363 509,75

Förändringar av omsättningstillgångar

10 298,97

43 382,05

Förändring av långfristiga fordringar

18 650,00

-122 250,00

Förändring av kortfristiga fordringar
-1 968 446,66
Förändring av räntefria kort- och långfristiga-7skulder
814 322,85
Finansieringens nettokassaflöde

Förändring av kassamedel

-9 719 941,52

-1 095 200,45
-8 631 458,51 -8 442 017,16

2 335 745,10

14 572 904,13

11 928 126,99

25 320 313,92

11 928 126,99

36 520 074,90
-11 199 760,98 25 320 313,92

0,00

0,00

Förändring av kassamedel
Kassamedel 31.8
Kassamedel 1.1
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55 456 753,81
-43 528 626,82
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Finansieringsanalys, Karleby Vatten
1 - 8 / 2021

1 - 8 / 2020

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde
Internt tillförda medel
Årsbidrag

2 507 541,91

Extraordinära poster
Korrektivposter till internt tillförda medel

0,00
0,00

2 231 248,82
2 507 541,91

0,00
0,00

2 231 248,82

Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar

-1 294 206,96

Finansieringsandelar för investeringsutgifter
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar

-1 685 944,47

18 864,54
0,00 -1 275 342,42

0,00
0,00 -1 685 944,47

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde1 232 199,49

545 304,35

Kassaflödet för finansieringens del
Förändringar i utlåningen
Ökning av utlåningen
Minskning av utlåningen

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Förändringar i lånebeståndet
Ökning av långfristiga lån
Minskning av långfristiga lån
Förändring av kortfristiga lån

0,00

0,00

0,00
-600 000,00

0,00
-600 000,00

Förändringar i eget kapital

-600 000,00
0,00

-600 000,00
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
-1 542 834,71
Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder
-241 207,60 -1 784 042,31

-1 398 196,15
-318 859,08 -1 717 055,23

Finansieringens nettokassaflöde

-2 384 042,31

-2 317 055,23

Förändring av kassamedel

-1 151 842,82

-1 771 750,88

15 493 759,59
-16 645 602,41 -1 151 842,82

15 333 252,83
-17 105 003,71 -1 771 750,88

0,00

0,00

Förändring av kassamedel
Kassamedel 31.8
Kassamedel 1.1
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Finansieringsanalys,staden och Karleby Vatten
1 - 8 / 2021

1 - 8 / 2020

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde
Internt tillförda medel
Årsbidrag
Extraordinära poster

19 788 525,71

19 018 975,86

0,00

0,00

Korrektivposter till internt tillförda medel -1 432 019,77

18 356 505,94

-218 764,73 18 800 211,13

Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar

-9 673 682,38

-8 009 949,87

Finansieringsandelar för investeringsutgifter 434 298,50

22 783,49

Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar
1 707 459,00

-7 531 924,88

479 669,15

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde
10 824 581,06

-7 507 497,23
11 292 713,90

Kassaflödet för finansieringens del
Förändringar i utlåningen
Ökning av utlåningen
Minskning av utlåningen

-20 000,00
0,00

-110 198,41
-20 000,00

610 198,41

500 000,00

Förändringar i lånebeståndet
Ökning av långfristiga lån

53 200 000,00

Minskning av långfristiga lån

0,00

Förändring av kortfristiga lån

-41 724 313,38

Förändringar i eget kapital

43 500 000,00
11 475 686,62

-21 585 078,71 21 914 921,29

0,00

0,00

Övriga förändringar av likviditeten
Förändringar av förvaltade medel och förvaltat 33
kapital
879,02

1 363 509,75

Förändringar av omsättningstillgångar

10 298,97

43 382,05

Förändring av långfristiga fordringar

18 650,00

-122 250,00

Förändring av kortfristiga fordringar

-1 158 812,22

45 675,14

Förändring av räntefria kort- och långfristiga-9skulder
018 110,37 -10 114 094,60
Finansieringens nettokassaflöde

Förändring av kassamedel

-9 366 187,90

-8 035 870,96

1 341 592,02

14 379 050,33

12 166 173,08

25 671 764,23

Förändring av kassamedel
Kassamedel 31.8

55 752 730,47

Kassamedel 1.1

-43 586 557,39
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36 910 473,63
12 166 173,08

-11 238 709,40 25 671 764,23

0,00

0,00
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Balansräkning, staden (extern / intern)
1.1.2021
Datorprogramvaror
1 379 792,77
Övriga utgifter med lång verkningstid
1 330 447,10
Immateriella tillgångar TOTALT
2 710 239,87
Mark- och vattenområden
52 466 187,12
Byggnader
128 257 290,09
Fasta konstruktioner och anordningar
56 084 856,30
Maskiner och inventarier
2 451 549,54
Övriga materiella tillgångar
1 902 738,12
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar
5 031 855,62
Materiella tillgångar TOTALT
246 194 476,79
Aktier och andelar
165 364 645,87
Övriga lånefordringar
9 254 643,75
Övriga fordringar
377 822,59
Placeringar TOTALT
174 997 112,21
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT
423 901 828,87
Förvaltade medel TOTALT
1 139 708,52
Omsättningstillgångar TOTALT
256 314,16
Fordringar TOTALT
6 860 648,53
Kassa och bank TOTALT
43 528 626,82
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT
50 645 589,51

Avvikelse
-106 460,75
-68 570,78
-175 031,53
87 458,64
-2 023 328,08
-554 697,28
-83 637,87
-133,73
770 073,21
-1 804 265,11
-51 580,73
0,00
0,00
-51 580,73
-2 030 877,37
0,00
-43 442,17
3 911 256,49
24 679 831,39
28 547 645,71

31.8.2021
1 273 332,02
1 261 876,32
2 535 208,34
52 553 645,76
126 233 962,01
55 530 159,02
2 367 911,67
1 902 604,39
5 801 928,83
244 390 211,68
165 313 065,14
9 254 643,75
377 822,59
174 945 531,48
421 870 951,50
1 139 708,52
212 871,99
10 771 905,02
68 208 458,21
79 193 235,22

AKTIVA totalt
475 687 126,90 26 516 768,34
Grundkapital TOTALT
127 834 202,07
0,00
Uppskrivningsfond TOTALT
19 121 425,61
0,00
Övriga egna fonder TOTALT
5 826 807,17
0,00
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder
2 458 065,90
TOTALT
0,00
Räkenskapsperiodens över-/underskott TOTALT 0,00 10 247 661,39
EGET KAPITAL TOTALT
155 240 500,75 10 247 661,39
Avskrivningsdifferens TOTALT
3 979 230,02
-64 895,00
Reserver TOTALT
24 346 095,89
0,00
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER28TOTALT
325 325,91
-64 895,00
AVSÄTTNINGAR TOTALT
64 840,08
0,00
FÖRVALTAT KAPITAL TOTALT
2 641 342,82
64 457,34
Masskuldebrevslån
30 000 000,00
0,00
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter
154 721 312,00 53 200 000,00
Lån från offentliga samfund
27 920,26
0,00
Lån från övriga kreditgivare
3 027,38
0,00
Övriga skulder
750 000,00
-18 058,68
Långfristigt TOTALT
185 502 259,64 53 181 941,32
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter
57 736 163,00 -34 741 001,50
Lån från offentliga samfund
25 584,13
-13 379,42
Erhållna förskott
0,00
4 704 937,71
Skulder till leverantörer
6 510 138,80 -4 940 600,35
Övriga skulder
18 282 506,16
337 693,70
Resultatregleringar
21 358 465,61 -2 260 046,85
Kortfristigt TOTALT
103 912 857,70 -36 912 396,71
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT
289 415 117,34 16 269 544,61
PASSIVA totalt
475 687 126,90 26 516 768,34

502 203 895,24
127 834 202,07
19 121 425,61
5 826 807,17
2 458 065,90
10 247 661,39
165 488 162,14
3 914 335,02
24 346 095,89
28 260 430,91
64 840,08
2 705 800,16
30 000 000,00
207 921 312,00
27 920,26
3 027,38
731 941,32
238 684 200,96
22 995 161,50
12 204,71
4 704 937,71
1 569 538,45
18 620 199,86
19 098 418,76
67 000 460,99
305 684 661,95
502 203 895,24

0,00

100

0,00

0,00
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Balansräkning, Karleby Vatten
1.1.2021
778 897,03
36 293,57
815 190,60
87 868,44
6 833 670,12
27 552 428,01
250 485,10
33 132,24
34 757 583,91
68 000,00
68 000,00
35 640 774,51
344 744,79
344 744,79
16 645 602,41
16 645 602,41
16 990 347,20

Avvikelse
-32 226,39
-3 052,04
-35 278,43
0,00
-146 548,44
-198 855,79
3 253,25
0,00
-342 150,98
0,00
0,00
-377 429,41
-226 288,12
-226 288,12
-370 608,62
-370 608,62
-596 896,74

31.8.2021
746 670,64
33 241,53
779 912,17
87 868,44
6 687 121,68
27 353 572,22
253 738,35
33 132,24
34 415 432,93
68 000,00
68 000,00
35 263 345,10
118 456,67
118 456,67
16 274 993,79
16 274 993,79
16 393 450,46

AKTIVA totalt
52 631 121,71
Grundkapital
22 826 576,47
Grundkapital TOTALT
22 826 576,47
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder
21 596 716,27
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder TOTALT21 596 716,27
Räkenskapsperiodens över-/underskott
0,00
Räkenskapsperiodens över-/underskott TOTALT
0,00
EGET KAPITAL TOTALT
44 423 292,74
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER TOTALT
3 719 142,86
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter
2 800 000,00
Övriga skulder
31 616,16
Långfristigt TOTALT
-2 831 616,16
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter
1 000 000,00
Skulder till leverantörer
351 775,69
Övriga skulder
3 290,53
Resultatregleringar
302 003,73
Kortfristigt TOTALT
1 657 069,95
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT
4 488 686,11
PASSIVA totalt
52 631 121,71
0,00

-974 326,15
0,00
0,00
0,00
0,00
-207 568,23
-207 568,23
-207 568,23
-63 142,84
0,00
0,00
0,00
-400 000,00
-305 575,11
1 960,03
0,00
-703 615,08
-703 615,08
-974 326,15
0,00

51 656 795,56
22 826 576,47
22 826 576,47
21 596 716,27
21 596 716,27
-207 568,23
-207 568,23
44 215 724,51
3 656 000,02
2 800 000,00
31 616,16
-2 831 616,16
600 000,00
46 200,58
5 250,56
302 003,73
953 454,87
3 785 071,03
51 656 795,56
0,00

Immateriella rättigheter
Övriga utgifter med lång verkningstid
Immateriella tillgångar TOTALT
Mark- och vattenområden
Byggnader
Fasta konstruktioner och anordningar
Maskiner och inventarier
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar
Materiella tillgångar TOTALT
Aktier och andelar
Placeringar TOTALT
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT
Kortfristigt fordringar
Fordringar TOTALT
Kassa och bank
Kassa och bank TOTALT
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT
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Balansräkning, hela staden (extern)
1.1.2021
Avvikelse
Immateriella rättigheter
778 897,03
-32 226,39
Datorprogramvaror
1 379 792,77
-106 460,75
Övriga utgifter med lång verkningstid
1 366 740,67
-71 622,82
Immateriella tillgångar TOTALT
3 525 430,47
-210 309,96
Mark- och vattenområden
52 554 055,56
87 458,64
Byggnader
135 090 960,21 -2 169 876,52
Fasta konstruktioner och anordningar
83 637 284,31
-753 553,07
Maskiner och inventarier
2 702 034,64
-80 384,62
Övriga materiella tillgångar
1 902 738,12
-133,73
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar
5 064 987,86
770 073,21
Materiella tillgångar TOTALT
280 952 060,70 -2 146 416,09
Aktier och andelar
142 606 069,40
-51 580,73
Övriga lånefordringar
9 254 643,75
0,00
Övriga fordringar
377 822,59
0,00
Placeringar TOTALT
152 238 535,74
-51 580,73
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT
436 716 026,91 -2 408 306,78
Förvaltade medel TOTALT
1 139 708,52
0,00
Omsättningstillgångar TOTALT
256 314,16
-43 442,17
Fordringar TOTALT
7 205 393,32 -1 019 969,50
Kassa och bank TOTALT
43 586 557,39 24 701 804,90
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT
51 048 264,87 23 638 393,23

31.8.2021
746 670,64
1 273 332,02
1 295 117,85
3 315 120,51
52 641 514,20
132 921 083,69
82 883 731,24
2 621 650,02
1 902 604,39
5 835 061,07
278 805 644,61
142 554 488,67
9 254 643,75
377 822,59
152 186 955,01
434 307 720,13
1 139 708,52
212 871,99
6 185 423,82
68 288 362,29
74 686 658,10

AKTIVA totalt
488 904 000,30 21 230 086,45
Grundkapital TOTALT
127 834 202,07
0,00
Uppskrivningsfond TOTALT
19 121 425,61
0,00
Övriga egna fonder TOTALT
5 826 807,17
0,00
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder
24 054 782,17
TOTALT
0,00
Räkenskapsperiodens över-/underskott TOTALT 0,00 10 040 093,00
EGET KAPITAL TOTALT
176 837 217,02 10 040 093,00
Avskrivningsdifferens TOTALT
7 698 372,88
-128 037,84
Reserver TOTALT
24 346 095,89
0,00
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER32
TOTALT
044 468,77
-128 037,84
AVSÄTTNINGAR TOTALT
64 840,08
0,00
FÖRVALTAT KAPITAL TOTALT
2 641 342,82
64 457,34
Masskuldebrevslån
30 000 000,00
0,00
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter
157 521 312,00 53 200 000,00
Lån från offentliga samfund
27 920,26
0,00
Lån från övriga kreditgivare
3 027,38
0,00
Övriga skulder
781 616,16
-18 058,68
Långfristigt TOTALT
188 333 875,80 53 181 941,32
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter
58 736 163,00 -35 141 001,50
Lån från offentliga samfund
25 584,13
-13 379,42
Skulder till leverantörer
6 861 914,49 -5 246 175,46
Övriga skulder
1 698 124,85
732 235,86
Resultatregleringar
21 660 469,34 -2 260 046,85
Kortfristigt TOTALT
88 982 255,81 -41 928 367,37
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT
277 316 131,61 11 253 573,95
PASSIVA totalt
488 904 000,30 21 230 086,45
0,00
0,00

510 134 086,75
127 834 202,07
19 121 425,61
5 826 807,17
24 054 782,17
10 040 093,00
186 877 310,02
7 570 335,04
24 346 095,89
31 916 430,93
64 840,08
2 705 800,16
30 000 000,00
210 721 312,00
27 920,26
3 027,38
763 557,48
241 515 817,12
23 595 161,50
12 204,71
1 615 739,03
2 430 360,71
19 400 422,49
47 053 888,44
288 569 705,56
510 134 086,75
0,00
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Verksamhetsbidrag / organ investeringar

VERKSAMHETSINTÄKTER

Budget 2021 +
avvikelse

Utfall 2021

3 300 000 €

1 707 459 €

Utfall % Avvikelse
Budget
%
21/20
52 %

256 %

Kumulativt
utfall
2020

Bokslut 2020

479 669 €

2 168 532 €

VERKSAMHETS KOSTNADER

-5 530 000 €

-385 906 €

7%

-76 %

-1 621 317 €

-3 345 396 €

STADSSTYRELSEN INV.

-2 230 000 €

1 321 554 €

-59 %

-216 %

-1 141 648 €

-1 176 864 €

0€

53 900 €

14 %

-451 930 €

-1 152 770 €

14 %

-451 930 €

-1 098 870 €

-100 %

6 200 €

279 415 €

VERKSAMHETSINTÄKTER

260 000 €

0€

0%

VERKSAMHETS KOSTNADER

-1 964 000 €

-514 712 €

26 %

BILDNINGSVÄSENDET

-1 704 000 €

-514 712 €

30 %

0€

0€

VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETS KOSTNADER

-17 780 000 €

-6 853 423 €

39 %

62 %

-4 234 174 €

-11 071 423 €

STADSSTRUKTURNÄMNDEN INV.

-17 780 000 €

-6 853 423 €

39 %

62 %

-4 227 974 €

-10 792 008 €

VERKSAMHETSINTÄKTER

4 902 000 €

415 434 €

8%

2405 %

16 583 €

675 122 €

VERKSAMHETS KOSTNADER

-5 305 000 €

-625 434 €

12 %

3671 %

-16 583 €

-500 922 €

RÄDDNINGSNÄMNDEN INV.

-403 000 €

-210 000 €

52 %

0€

174 200 €

0€

18 865 €

0€

0€

VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETS KOSTNADER

-2 360 000 €

-641 669 €

27 %

-20 %

-802 823 €

-1 251 972 €

VATTENVERKET INV.

-2 360 000 €

-622 804 €

26 %

-22 %

-802 823 €

-1 251 972 €

0€

0€

0€

0€

VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETS KOSTNADER

-1 995 000 €

-652 538 €

33 %

-26 %

-883 121 €

-1 491 026 €

AVLOPPSVERKET INV.

-1 995 000 €

-652 538 €

33 %

-26 %

-883 121 €

-1 491 026 €

-26 472 000 €

-7 531 925 €

28 %

0%

-7 507 497 €

-15 636 540 €
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