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1 Stadsdirektörens översikt över verksamheten i början av året

Karleby – Vi har en bredare horisont  

Från ett undantagsförhållande till ett annat? 

Finländarnas känsla av säkerhet rubbades på 
vintern när Ryssland inledde ett militärt an-
grepp mot Ukraina. I skrivande stund har 
Ryssland gett order om mobilisering.  Under 
krisen har finländarnas och Karlebybornas 
vilja att hjälpa varit stor, och den är fortfarande 
stor. En utlokaliserad flyktingförläggning grun-
dades i Karleby kring påsken. Förläggningen 
kan till en början erbjuda inkvartering för till 
och med 400 ukrainare. Många koncernbolags 
verksamhetsmiljö förändrades över en natt, 
och beredskapsplanerna har uppdaterats 
inom stadsorganisationen. Finland lämnade in 
en ansökan om Natomedlemskap på somma-
ren.  

Krisen i Ukraina och de ekonomiska sanktion-
erna mot Ryssland har lett till kaos på energi-
marknaden, exceptionell prisuppgång och för-
beredelse inför att energin kommer att ranso-
neras i vinter. Också i Karleby har det förts en 
svår diskussion om prissättningen av energin, 
en diskussion i vilken även ägaren deltog ak-
tivt i.  Inflationen är exceptionellt hög, den upp-
går till hela 9 procent, och höjningarna på rän-
temarknaden oroar alla. Men det är ingen som 
vet vad som kommer att ske på lång sikt. Bud-
geten för 2023 bereds under mycket svåra för-
hållanden.  

Trots det världspolitiska och allmänna ekono-
miska läget är det vår skyldighet att utveckla 
staden i enlighet med strategin. Vi måste dock 
ha förmåga och vilja att utveckla staden under 
och genom denna kris. Det är bevis på att vi 
kan gå stärkta ur alla kriser när vi samarbetar.  
Karleby klarar sig alltid!  

Nya fullmäktige utarbetade den nya stadsstra-
tegin i slutet av 2021 och fullmäktige god-
kände den i mars 2022. Karleby – Vi har en 
bredare horisont är en strategi som återspeg-
lar sin stad och styr verksamheten under 
denna fullmäktigeperiod. Jag tror att den här 
strategin kommer att sträcka sig över flera full-
mäktigeperioder. Styrelsen har också inlett im-
plementeringen av strategin genom att be-
handla utarbetandet av program.  

Den allmänna ekonomiska utvecklingen möj-
liggjorde att stadens skatteinkomster nådde 

en ny nivå och också utvecklingen av verk-
samhetsintäkterna fortsatte vara gynnsamma. 
Kostnadsstrukturen är utmanande och för till-
fället går det bara att spekulera över hur pri-
serna kommer att öka. Utvecklingen av sam-
kommunen Soites resultat bekymrar på 
samma sätt som stadens. Mellersta Österbot-
tens välfärdsområde inleder sin verksamhet 
1.1.2023.  Konsekvenserna av kriget i Ukraina 
och coronapandemin syns redan i stadens 
ekonomi, och man planerar redan en tilläggs-
budget för det återstående året. 

Fullmäktige beslutade i december 2021 att 
den tillsätter ett tillfälligt fullmäktigeutskott för 
att förbereda avsättandet av fullmäktiges pre-
sidium. Ärendet behandlades på fullmäktiges 
sammanträde i juni och ärendet är således 
slutbehandlat. 

Vid utgången av 2021 anmärkte revisorerna 
på Karleby Vattens verksamhet. Direktionen 
för affärsverket Karleby Vatten har framställt 
en begäran om undersökning. Fullmäktige be-
slutade i samband med behandlingen av bok-
slutet att inte bevilja de redovisningsskyldiga 
vid Karleby Vatten ansvarsfrihet för räken-
skapsperioden 2021. 

Stadsstyrelsen beslutade i januari 2022 om al-
ternativen för organiseringen av ekonomiför-
valtningstjänster. Enligt utredningen och be-
slutet kommer Monetra Oulu Oy att från och 
med 2023 producera stadens bokföring, tjäns-
ter som rör inköpsfakturor och inköpsres-
kontra, försäljningsfakturerings- och försälj-
ningsreskontratjänster samt betalningsrörel-
setjänster och kassaprognostjänster med en 
servicecentermodell. 

Av byggprojekten har utvidgningen av Iso-
kylän koulu och Villa skola blivit färdiga och 
skolorna har tagit lokalerna i bruk. Renove-
ringen och utvidgningen av Donnerska skolan 
framskrider och konkurrensutsättningen av 
Biskopsbackens allaktivitetshus pågår och tas 
upp för beslut under hösten. Flera andra pro-
jekt är också under arbete. Karleby Idrottspark 
Ab har arbetat med en egen projekthelhet som 
kommer också att tas upp för beslut under 
hösten. Kostnaderna för byggande har ökat 
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kraftigt och det kommer också att påverka 
våra projekt. Onödiga eller tomma fastigheter 
säljs fortfarande. 

Trots de oroväckande ekonomiska signalerna 
har vi fått goda nyheter från storindustriområ-
det. Jervois Finland Oyj kommer att fördubbla 
sin koboltproduktion i Karleby under kom-
mande år. Miljötillståndet och bygglovet för 
Keliber Oy:s projekt på storindustriområdet 
har vunnit laga kraft. Fullmäktige behandla 
Umicore Finlands tomtarrende (26,4 ha) på sitt 
sammanträde i juni. Detaljplanen för Kronpor-
ten har också vunnit laga kraft. Karleby är en 
aktiv aktör i den nationella batteristrategin. Det 
sker fortfarande också mycket positivt inom 
ekonomin! Vi måste alla sörja för såväl små 
som stora investeringar. Det finns fortfarande 
många krökar i vägen innan planerna blir verk-
lighet. Direktionen diskuterar redan hur vi ska 
lösa positiva problem. Växande företag behö-
ver kompetent arbetskraft. Den kompetenta 
arbetskraften behöver bostäder, daghem, sko-
lor, hälso- och sjukvård, transportinfrastruktur 
och en betydelsefull fritid. Finland klarar sig 

inte utan arbetskraftsinvandring. Invånartalet i 
vår stad växer gynnsamt.  

En invånare vill att Karleby utvecklas, en an-
nan vill inte. Detta är en intressant dilemma. Vi 
diskuterar, lyssnar på varandra och försöker 
nå en gemensam riktlinje. Stadsorganisat-
ionen kan inte göra detta på egen hand, utan 
vi gör det tillsammans! 

Orka fortsätta! Coronan är ännu inte beseg-
rad, och fokus ligger samtidigt på konsekven-
serna av kriget i Ukraina. Personalen förtjänar 
ett stort tack för hur de utfört sina arbetsupp-
gifter under dessa svåra tider. Det viktigaste i 
den här världspolitiska krisen är att vi koncen-
trerar oss på den normala vardagen samtidigt 
som vi tar hand om varandra! I början av året 
rekryterades en ny vattenverksdirektör till Kar-
leby Vatten och en ekonomidirektör till staden. 
Välkommen till oss! 

Vi förbereder oss inför framtiden, tränar på 
multilitteracitet och tar hand om varandra. Vi 
är stolta över vår hemstad! Dessa är byggklos-
sarna för Karlebys framgång! 

 

 

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

Världsekonomin lever i exceptionella tider just 
nu och för närvarande är det mycket svårt att 
förutspå ekonomin. Det finns många föränder-
liga faktorer och enligt finansinstitutens pro-
gnoser i september har vi svåra tider framför 
oss. 

Det världsekonomiska läget har försämrats 
tydligt från prognoserna i augusti och ekono-
min har eventuellt redan gått in i en recession. 
Särskilt Rysslands attack mot Ukraina, den 
mycket höga inflationen, energikrisen, och Ki-
nas coronanedstängningar skapar stor osä-
kerhet i världsekonomin och försvagar tillväxt-
prognoserna. Trots riskerna för den ekono-
miska tillväxten är den höga inflationen den 
viktigaste faktorn på kort sikt som påverkar ut-
sikterna och tvingar centralbankerna att 
strama år sin penningpolitik snabbare än vän-
tat. I synnerhet styrräntorna har höjts kraftigt 
efter augusti. 

Karlebys ekonomiska situation var fortsätt-
ningsvis mycket bra vid utgången av augusti. 
Stadens och affärsverkets överskott för räken-
skapsperioden är 12,3 miljoner euro, vilket är 
18 procent bättre än året innan.  

De viktigaste faktorerna som inverkar på resul-
tatet är den gynnsamma utvecklingen av skat-
teinkomster och statsandelar. Skatteinkoms-
terna ökade med 4 procent och statsandelarna 
med 5 procent jämfört med året innan. Skatte-
prognosen för innevarande år är minst sagt lo-
vande.    

Verksamhetsintäkterna har sjunkit med 2 pro-
cent jämfört med året innan, men situationen 
överensstämmer tills vidare med budgeten. 

Verksamhetskostnaderna ökade med 3 pro-
cent jämfört med året innan. Den största ök-
ningen förekom i köp av tjänster samt kostna-
der för material, förnödenheter och varor, vilka 
har inverkats av inflationen. I synnerhet 
energi- och livsmedelspriserna har stigit i hög 
grad. Enligt statistikcentralen har även bygg-
kostnaderna stigit i juli 2022 med 8,3 procent 
från året innan, och det syns också i stadens 
kostnader. 

Personalkostnaderna har dock hållits på näs-
tan samma nivå som ifjol (en tillväxt på endast 
1 %). Coronapandemin har inte gett med sig 
än och detta märks också i stadens 

sjukfrånvaro och kostnader. På grund av vika-
riearrangemangen inom den grundläggande 
utbildningen kommer anslaget att överskridas.   

I fråga om kostnader finns det osäkerhet i köp 
av tjänster av Soite. Stadens budget är 3,5 mil-
joner euro mindre än de förskott som Soite fak-
turerat.  

ECB höjde styrräntan med 0,5 procentenheter 
i juli 2022 och ytterligare 0,75 procentenheter 
i september. Det kommer eventuellt att 
komma fler höjningar och enligt ECB kommer 
det minst två och högst fem höjningar till. Detta 
syns redan nu som en ökning i stadens ränte-
kostnader, och i synnerhet i nästa år väntas 
räntekostnaderna öka trots en god skydds-
nivå.  

Utdelningen och räntorna på andelskapital 
uppgick till 1,6 miljoner euro i augusti. Detta 
överensstämmer med budgetmålen. Nästa år 
kommer utdelningsinkomsterna att sjunka be-
tydligt i och med att bolagens resultat försäm-
ras. 

Stadens och affärsverkets årsbidrag var 22,2 
miljoner euro i augusti, vilket är 12 procent 
bättre än året innan. Årsbidraget täckte 218 
procent av avskrivningarna. Avskrivningarna 
uppgick till 10,2 miljoner euro i slutet av au-
gusti.  

I januari–augusti uppgick resultatet till 12,02 
miljoner euro och det uppkom ett överskott på 
12,27 miljoner euro. År 2021 var överskottet 
10,38 miljoner euro vid motsvarande tidpunkt. 

Budgeten håller på att utarbetas och balanse-
ringen av stadens ekonomi bedöms i ett ex-
ceptionellt osäkert världsekonomiskt läge. Det 
är mycket svårt att utarbeta prognoser.  

Nästa år väntas Finlands BNP-tillväxt ligga 
nära noll eller på noll.  

Det kan konstateras att enligt de ekonomiska 
prognoserna kommer resultatet för det inneva-
rande året att vara positivt och överens-
stämma med budgetmålen. 
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3 Genomförande av strategin och budgetutfall enligt nämnd och ansvar-
sområde

3.1 Karleby stads strategi

Budgeten 2022 har utarbetats före den nya stadsstrategin godkändes. Därför rapporteras 
verksamheten i den här delårsrapporten på basis av de strategiska målen i den föregående 
stadsstrategin. Totalmålen för fullmäktigeperioden 2022 rapporteras i enlighet med den nya 
stadsstrategin i bokslutet 2022.  

Av strategikartan nedan kan man se hur verkställandet av strategin framskridit vad gäller målen för 
2022.
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3.2 Nämnder och ansvarsområden
3.2.1 Revisionsnämnden

Ekonomiska siffror 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 1 900 € 1 860 € 97,9 % 0,0 % 1 860 € 1 860 €
Avgi fts intäkter       
Understöd och bidrag       
Övriga  verksamhets intäkter 0 € 0 €  -100,0 % 250 € 350 €
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 1 900 € 1 860 € 97,9 % -11,8 % 2 110 € 2 210 € 
Personalkostnader -97 145 € -57 838 € 59,5 % -3,8 % -60 114 € -100 069 €
Köp av tjänster -62 122 € -21 805 € 35,1 % -41,6 % -37 317 € -52 888 €
Materia l , förnöd. och varor -1 700 € -244 € 14,3 % -49,3 % -480 € -612 €
Bidrag       
Övriga  verksamhetskostnader -12 520 € -7 867 € 62,8 % -1,5 % -7 989 € -11 998 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -173 487 € -87 754 € 50,6 % -17,1 % -105 900 € -165 567 €

VERKSAMHETSBIDRAG -171 587 € -85 894 € 50,1 % -17,2 % -103 790 € -163 357 €

3.2.2 Centralvalnämnden

Ekonomiska siffror 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter       
Avgi fts intäkter       
Understöd och bidrag 82 000 € 100 451 € 122,5 %  0 € 52 060 €
Övriga  verksamhets intäkter       
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 82 000 € 100 451 € 122,5 %  0 € 52 060 € 
Personalkostnader -99 946 € -80 500 € 80,5 % -35,0 % -123 804 € -127 761 €
Köp av tjänster -28 650 € -15 658 € 54,7 % -42,0 % -26 991 € -38 389 €
Materia l , förnöd. och varor -10 700 € -3 319 € 31,0 % -72,5 % -12 076 € -14 643 €
Bidrag       
Övriga  verksamhetskostnader -4 300 € -2 102 € 48,9 % -36,1 % -3 293 € -3 304 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -143 596 € -101 580 € 70,7 % -38,9 % -166 163 € -184 097 €

VERKSAMHETSBIDRAG -61 596 € -1 129 € 1,8 % -99,3 % -166 163 € -132 036 €
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3.2.3 Stadsstyrelsen

3.2.4 Stadsstyrelsen - Ledning av staden

   

 

Ekonomiska siffror 
 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 3 798 115 € 2 461 535 € 64,8 % -3,7 % 2 556 854 € 3 879 929 €
Avgi fts intäkter 70 549 € 151 € 0,2 % 31,1 % 115 € 297 €
Understöd och bidrag 965 904 € 59 753 € 6,2 % -430,7 % -18 067 € 1 684 943 €
Övriga  verksamhets intäkter 3 638 500 € 2 437 386 € 67,0 % 39,1 % 1 752 204 € 2 419 765 €
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 8 473 068 € 4 958 825 € 58,5 % 15,6 % 4 291 106 € 7 984 934 € 
Personalkostnader -8 926 071 € -5 626 635 € 63,0 % 1,8 % -5 526 110 € -8 343 011 €
Köp av tjänster -195 065 186 € -132 209 304 € 67,8 % 4,9 % -126 010 410 € -189 967 060 €
Materia l , förnöd. och varor -511 154 € -247 352 € 48,4 % -38,9 % -404 872 € -598 437 €
Bidrag -4 052 000 € -2 361 703 € 58,3 % -5,9 % -2 508 944 € -4 470 298 €
Övriga  verksamhetskostnader -2 355 153 € -1 593 162 € 67,6 % 25,1 % -1 273 515 € -1 942 847 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -210 909 564 € -142 038 156 € 67,3 % 4,7 % -135 723 852 € -205 321 653 €

VERKSAMHETSBIDRAG -202 436 496 € -137 079 331 € 67,7 % 4,3 % -131 432 746 € -197 336 719 €

Ekonomiska siffror 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 400 000 € 141 079 € 35,3 % -42,4 % 245 055 € 342 750 €
Avgi fts intäkter 4 900 € 0 € 0,0 %  0 € 0 €
Understöd och bidrag 0 € 1 248 €   0 € 841 164 €
Övriga  verksamhets intäkter 2 753 000 € 1 728 414 € 62,8 % 26,0 % 1 371 426 € 1 794 162 €
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 3 157 900 € 1 870 741 € 59,2 % 15,7 % 1 616 481 € 2 978 076 € 
Personalkostnader -2 338 718 € -1 665 225 € 71,2 % -4,0 % -1 735 304 € -2 663 923 €
Köp av tjänster -183 364 052 € -124 599 563 € 68,0 % 4,6 % -119 083 557 € -179 315 148 €
Materia l , förnöd. och varor -22 300 € -4 507 € 20,2 % -82,3 % -25 448 € -29 521 €
Bidrag -1 117 000 € -589 935 € 52,8 % -4,3 % -616 696 € -1 158 391 €
Övriga  verksamhetskostnader -196 710 € -116 652 € 59,3 % 9,0 % -107 006 € -184 387 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -187 038 780 € -126 975 882 € 67,9 % 4,4 % -121 568 011 € -183 351 370 €

VERKSAMHETSBIDRAG -183 880 880 € -125 105 141 € 68,0 % 4,3 % -119 951 530 € -180 373 294 €
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3.2.5 Stadsstyrelsen - Stadskansliet   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål Utgångsnivå Stadsstra-

tegins mål 
Ansvarsområdets åt-
gärd Indikator Utfall 31.8 Status 

1. Budget, 
driftsekonomi 
och investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, må-
natlig upp-
följning. 

Noggrann månatlig 
uppföljning av driftse-
konomin. 

Budgeten 
hålls. 

Ekonomin har 
utfallit planen-
ligt. 

Utfallit 
 

2. Sjukfrån-
varo 

31.12.2017 = 
405 kalender-
dagar, 16,46 
dagar/anställ-
ningsförhål-
lande.  
Kostnader för 
sjukvikariat 
2017 = 10 228 
€. 

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

   
Pågående 

 

3. Olycksfall i 
arbetet 

31.12.2017 = 0 
kalenderdagar 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Bedömning av arbetets 
risker/Pro24. 

Antalet 
olycksfall i 
arbetet. 

Inga olycksfall 
i arbetet. 

Utfallit 
 

4. Personal-
plan 

Ordinarie = 
12,8 
 
Visstidsan-
ställda = 0  
 
Totalt = 12,8 

Personal-
planen 
hålls, anta-
let visstids-
anställda 
minskas. 

Kritisk övervägning av 
tillsättande av vakanser 
som blir lediga pga. 
pensionering och an-
ställning av visstidsan-
ställda. Man strävar ef-
ter att erbjuda praktik-
platser till studerande 
samt arbete för perso-
ner som omfattas av 
samhällsgaranterat ar-
bete. 

Antalet 
anställda. 

Antal an-
ställda har 
hållits oför-
ändrat. 

Utfallit 
 

5. Kundnöjd-
het och kund-
orientering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ 
kundre-
spons mins-
kas. 

Regelbundna kunden-
käter. 

Kunder-
nas nöjd-
het med 
tjänsterna 
> 3,5. 

 
Pågående 

 

6. Arbetstill-
fredsställelse 

Resultat av en-
käten för 2017. 

Arbetshäl-
san förbätt-
ras i den år-
liga arbets-
hälsoenkä-
ten. 

Informationssprid-
ningen förbättras, re-
gelbundna veckomöten 
och genomförda ut-
vecklingssamtal. 

 
Veckomöten 
har ordnats 
regelbundet 
och utveckl-
ingssamtal 
har påbörjats. 

Pågående 
 

  
Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområdets 
mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

De möjligheter som 
digitaliseringen er-
bjuder utnyttjas i 
serviceprodukt-
ionen och elektro-
niska tjänster för 
kommuninvånarna 
utvecklas 

Alternativa service-
former och effekti-
vering av verksam-
heten med beak-
tande av ekonomin. 

Ärendehanterings-
systemet (Dynasty 
10) tas i bruk och 
användningen 
breddas samt arbe-
tet för att uppdatera 
informationsstyr-
ningsplanen (TOS) 
fortsätter. 

Ja/nej Dynasty 10 har ta-
gits i bruk. Använd-
ningen breddas 
med arkiv, avtals-
förvaltning och 
elektronisk under-
skrift. 

Pågående 
 

Tydliga servicepro-
cesser och kundori-
entering 

Kundtjänsten för 
samtliga sektorer 

Kundtjänstteamets 
kompetens bred-
das. 

Kundrespons. 
 

Pågående 
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koncentreras till en 
plats. 

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

Utveckla och införa 
nya upphandlings-
processer med be-
aktande av hållbar 
utveckling. 

Upphandlingsverk-
samheten utveck-
las i samarbete 
med olika aktörer 
och intressentgrup-
per.  

Ja/nej 
 

Inte på-
börjad 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

RESURSSMART STAD 

 
  
Ekonomiska siffror 
 

 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 310 970 € 207 840 € 66,8 % -35,6 % 322 746 € 490 583 €
Avgi fts intäkter 42 500 € 151 € 0,4 % 31,1 % 115 € 297 €
Understöd och bidrag       
Övriga  verksamhets intäkter 3 200 € 0 € 0,0 % -100,0 % 460 € 967 €
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 356 670 € 207 990 € 58,3 % -35,7 % 323 321 € 491 847 € 
Personalkostnader -1 032 278 € -608 622 € 59,0 % -4,4 % -636 419 € -913 091 €
Köp av tjänster -429 078 € -221 847 € 51,7 % -15,4 % -262 297 € -368 040 €
Materia l , förnöd. och varor -47 500 € -47 282 € 99,5 % 16,0 % -40 777 € -61 765 €
Bidrag 0 € -12 700 €   0 € 0 €
Övriga  verksamhetskostnader -232 070 € -108 718 € 46,8 % -4,0 % -113 242 € -164 857 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -1 740 926 € -999 169 € 57,4 % -5,1 % -1 052 735 € -1 507 753 €

VERKSAMHETSBIDRAG -1 384 256 € -791 178 € 57,2 % 8,5 % -729 414 € -1 015 906 €
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3.2.6 Stadsstyrelsen - Ekonomi- och dataförvaltningstjänster   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål 

Ut-
gångsnivå 

Stadsstrate-
gins mål Ansvarsområdets åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

1. Budget, 
driftseko-
nomi och 
investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, månat-
lig uppfölj-
ning. 

Ekonomiprogrammet an-
vänds effektivare, uppfölj-
ningsverktygen utvecklas, 
ekonomiutbildning för chefer. 
Precisering och prioritering 
av investeringsprogrammet. 
Kalkyler över investeringar-
nas verkningsfullhet. 

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

Ekonomiutbildningar 
har ordnats (nonstop-
utbildningar). Rap-
porteringen har varit 
planenlig. 

Utfallit 
 

2. Sjuk-
frånvaro 

31.12.2017 
= 228 ka-
lenderda-
gar,  
4,9 da-
gar/anställ-
ningsförhål-
lande. 

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

Långvariga sjukfrånvaron 
minskas med 20 procent, 
samtalen för att upprätthålla 
arbetsförmågan ökas och 
man reagerar snabbare. 

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

Under 2021 ordna-
des utvecklingssam-
tal i grupp, individu-
ella utvecklingssam-
tal ordnas i slutet av 
året. Antalet sjukfrån-
varon har ökat på 
grund av coro-
napandemin samt ett 
flertal svåra och 
långa perioder av 
sjukdom. 

På-
gående 

 

3. Olycks-
fall i arbe-
tet 

31.12.2017 
= 0 kalen-
derdagar 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Inga olycksfall i arbetet, upp-
datering av säkerhetsplanen, 
beaktande av distansarbete. 

Antalet 
olycksfall i 
arbetet 

Inga olycksfall i arbe-
tet. 

Utfallit 
 

4. Perso-
nalplan 

Ordinarie = 
36 
 
Visstidsan-
ställda = 3  
 
Totalt = 39 

Personalpla-
nen iakttas, 
antalet viss-
tidsanställda 
minskas. 

Kompetens och resurser rik-
tas till krävande redovis-
ningsuppgifter, ny befattning 
som ekonomiplanerare, kart-
läggning av samarbetsmo-
deller för huvudsaklig bokfö-
ring tillsammans med Soite, 
visstidsanställningar 1 st. 

Antalet 
anställda 
och utfal-
let av per-
sonalbud-
geten. 

Stadsstyrelsen beslu-
tade om utläggning 
av revisionsbyrå-
tjänsterna från in-
gången av 2023. Be-
fattningen som eko-
nomiplanerare till-
sätts på hösten. 

På-
gående 

 

5. Kund-
nöjdhet 
och kund-
oriente-
ring 

Invånarnas 
nöjdhet 
med tjäns-
terna 

Negativ kund-
respons 
minskas. 

Uppföljning av respons som 
inkommit via responssyste-
met och annan kundrespons. 

Antalet 
negativ re-
spons = 0 

Ingen negativ re-
spons har inkommit. 

Utfallit 
 

6. Arbets-
tillfreds-
ställelse 

Resultaten 
av enkäten 
för 2018. 

Arbetshälsan 
förbättras i 
den årliga ar-
betshälsoen-
käten. 

En återgång från distansar-
bete till det nya normala krä-
ver insatser både i fråga om 
ledningen och arbetsproces-
serna. 

Arbetshäl-
soenkä-
tens resul-
tat. Ut-
vecklings-
objekten 
får bättre 
resultat. 

Resultaten har delats 
ut, behandlingen på-
går ännu. Det kom-
mer att ske en stor 
förändring i personal-
strukturen. Utlägg-
ning av en del av 
verksamheten och ny 
ekonomidirektör. Nya 
utgångspunkter. 

På-
gående 

 

 
Stadsstyrelsen beslutade i början av 2022 om utläggning av revisionsbyråtjänsterna från ingången av 2023. Detta är en 
gemensam lösning med välfärdsområdet. Planeringen av den nya kommunens ekonomi började på våren. Kommunens 
finansieringsbas kommer att förändras väsentligt. Målet är att behålla minst nuvarande jämnvikt. De ekonomiska målen 
för den nya stadsstrategin utarbetades våren 2022. Utarbetandet av budgeten för 2023 och det innevarande årets andra 
delårsrapport pågår för närvarande. Utmaningarna i världsekonomin orsakar press på och osäkerhet i kommunekono-
min, särskilt i fråga om förutsägbarheten och finansieringen.    
 
Verkställande av strategin 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområdets 
mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

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

Ekonomiplaneringen 
effektiveras och kon-
cernkalkylerna för-
bättras. 

Ekonomiplanera-
rens arbetsinsats, 
utveckling av bud-
getprocesserna 
(riskhanteringsde-
len), uppdatering 
av ägarstyrningen 
och koncernkalky-
len. 

Arbetsbeskrivning-
arna uppdateras 
som en del av pro-
cessbeskrivning-
arna. 

Genomgång av de ar-
betsbeskrivningar som 
staden behåller under 
hösten. Fokus i de 
verksamheter som sta-
den behåller ligger på 
planering, rapportering 
(inkl. bokslut) och ut-
veckling av koncern-
kalkylen. Avsikten är 
att befattningen som 
ekonomiplanerare till-
sätts under hösten. 

På-
gående 

 

De möjligheter 
som digitali-
seringen erbju-
der utnyttjas i 
serviceprodukt-
ionen och 
elektroniska 
tjänster för kom-
muninvånarna 
utvecklas 

Användningen av ro-
botteknik och auto-
matisering ökar i eko-
nomiförvaltnings-
tjänsters processer. 
 
Kvaliteten förbättras 
genom att fel och 
överlappande arbete 
minskar. 
 
Fortsatt utökning av 
digitaliseringen av in-
köpsfakturor. 

Ökad användning 
av elektroniska ser-
vicekanaler genom 
information och 
kampanjer. Fortgå-
ende kartläggning 
av möjligheterna 
att utnyttja automa-
tisering. Digitali-
seringen breddas 
till kundgränssnit-
tet. Öppen data. 

Antalet elektro-
niska inköpsfaktu-
ror utökas till 100 
procent från den 
nuvarande nivån 
på 95 procent. 
 
Automatiserings-
projekt utförs (3 
automatiserade 
funktioner tagits i 
bruk 2021). 

Åtgärder vidtas som en 
del av leverantörsres-
kontran. Uppgifterna 
överförs till en service-
producent. Mängden 
robotar realiseras. Ser-
viceproducenten ge-
nomför en analys och 
auditering av inköps-
fakturorna efter bokslu-
tet 2022.  

På-
gående 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

RESURSSMART STAD 

Karlebys ekono-
miska hushåll-
ning är ansvars-
full 

Ekonomi- och data-
förvaltningens inform-
ation är aktuell och 
korrekt. Väsentlig och 
gallrad information 
produceras för be-
slutsfattarna. 
 
Alternativa kalkyler 
produceras och kon-
sekvensbedömning. 

Intensifierad under-
hållsplanering, be-
redning av finan-
sieringen av framti-
dens kommun, 
fastställande av 
Karlebys nya eko-
nomiska balans, 
sätt att anpassa 
ekonomin. 

En kassaflödesba-
serad långsiktsplan 
har tagits i bruk. 
Ja/nej. 

Den nya kommunens 
ekonomiplaneringmo-
dell har utvecklats med 
beaktande av finansie-
ringsbasen och änd-
ringarna i kommuner-
nas uppgifter vid över-
gången till välfärdsom-
rådet. Utarbetandet av 
budgeten för 2023 på-
går med beaktande av 
den nya jämnvikten 
och läget inom världse-
konomin.  

På-
gående 

 

Karlebys ekono-
miska hushåll-
ning är ansvars-
full 

Framtidsscenarier ut-
räknas med olika ut-
gångsvärden (kost-
nads- och inkomsttill-
växt). 
 
Bedömning av eko-
nomins hållbarhet. 

Utveckling av mo-
deller för planering 
samt ramkalkyler. 
Utveckling och 
uppföljning av be-
räkningen av nyck-
eltal. 

Modeller för plane-
ring har uppdate-
rats. Ja/nej. 

Stadsstyrelsen be-
handlade ramarna för 
ekonomiplanering 
6.6.2022. Utarbetandet 
av budgeten 2023 på-
går.  

På-
gående 

 

Karleby balanse-
rar sin balansräk-
ning 

Identifiering, hante-
ring och minimering 
av balansrisker. 
 
Analysen av koncern-
balansräkningen för-
bättras. 

Tillgångarnas vo-
lym och beskaffen-
het samt föränd-
ringarna i stadens 
tillgångar följs upp i 
balansräkningen. 
Nedskrivningen av 
balansvärdena för 
tillgångsposter som 
upptagits i balans-
räkningen fortgår 

Målen för försälj-
ning av egendom 
nås. 
 
Lokalitetsprogram-
met omsätts i prak-
tiken. 
 
Balansräkningens 
nyckeltal utvecklas 
mer gynnsamt. 

Hantering av balans-
räkningen som ett fort-
löpande verktyg. Ge-
nomgång av fastig-
hetsmassan och för-
säljning av fastigheter 
som upptagits i försälj-
ningsportföljen. Ett nytt 
ekonomiförvaltnings-
verktyg har tagits i bruk 
för hantering av 

På-
gående 
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och ”onödig” egen-
dom säljs. Upp-
skattningar av för-
hållandena mellan 
skuld och hyrs-
ansvar och konse-
kvenserna. 

 
Balansvärdena för 
problemfastigheter 
har nedskrivits. 
Ja/nej. 

skuldbeloppet. Egen-
dom värderas bl.a. ge-
nom kartläggning av 
fastigheternas skick. 

Karleby stad är 
känd för god och 
högklassig kom-
petens 

Personalens kompe-
tens höjs och an-
passning av priorite-
ringarna i förändring-
arna i ekonomiförvalt-
ningens arbete. 

Ökad kompetens i 
krävande ekono-
misk redovisning. 
Digitalisering ut-
nyttjas. En utbild-
ningsplan utarbe-
tas. 

En utbildningsplan 
utarbetas. Ja/nej. 

Kompetensplanering 
med en extern service-
producent som en del 
av överlåtelse av rö-
relse.  

På-
gående 

 

Stadens ägar-
styrning är förut-
sägande och in-
teraktiv 

Ägarstyrningen är 
målinriktad och sys-
tematisk. Resultat- 
och målavtal uppdat-
eras. 
 
Antalet koncernbolag 
minskas bl.a. genom 
fusioner. 

Controllerverksam-
heten utnyttjas i 
samarbetet mellan 
koncernbolagen 
och moderbolaget. 
Koncernkalkylerna 
förbättras, och be-
dömning av kon-
cernbolagens re-
sultateffekter.  
Målen för ägarstyr-
ningen har en 
nyckelroll i den nya 
strategin. 

Resultat- och 
målavtal har upp-
daterats utifrån 
tidsplanen för stra-
tegiberedningen. 
Ja/nej. 
 
Antalet koncernbo-
lag minskas. 
 
Användningen av 
månatliga koncern-
rapporter etable-
ras. Ja/nej. 

Koncernrapporten har 
utarbetats. Förberedel-
ser för att minska anta-
let koncernbolag bl.a. 
genom fusioner har in-
letts. Ägarpolitiska rikt-
linjer och anvisningar 
bereds i anknytning till 
godkännandet av stra-
tegin. Ibruktagandet av 
nya ägarkort bereds 
också. 

På-
gående 

 

 
  
Ekonomiska siffror 
 

 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 3 003 245 € 1 949 486 € 64,9 % -0,1 % 1 950 914 € 2 989 889 €
Avgi fts intäkter 23 149 € 0 € 0,0 %  0 € 0 €
Understöd och bidrag       
Övriga  verksamhets intäkter 0 € 112 397 €  84,2 % 61 031 € 111 574 €
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 3 026 394 € 2 061 883 € 68,1 % 2,5 % 2 011 945 € 3 101 464 € 
Personalkostnader -1 881 448 € -1 438 333 € 76,4 % 1,9 % -1 411 278 € -2 021 845 €
Köp av tjänster -1 743 400 € -1 463 169 € 83,9 % 0,1 % -1 461 725 € -2 343 784 €
Materia l , förnöd. och varor -367 554 € -105 491 € 28,7 % -30,4 % -151 653 € -216 095 €
Bidrag       
Övriga  verksamhetskostnader -543 830 € -376 452 € 69,2 % 0,7 % -373 747 € -517 474 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -4 536 232 € -3 383 444 € 74,6 % -0,4 % -3 398 403 € -5 099 198 €

VERKSAMHETSBIDRAG -1 509 838 € -1 321 561 € 87,5 % -4,7 % -1 386 458 € -1 997 734 €
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3.2.7 Stadsstyrelsen - Näringsliv och stadsutveckling   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål Utgångsnivå Stadsstra-

tegins mål 
Ansvarsområdets  
åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

1. Budget, 
driftsekonomi 
och investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, må-
natlig upp-
följning. 

Aktiv uppföljning av 
budgeten och budgeten 
hålls. 

Budgeten 
hålls. 

Ja/nej 

Utfallit Utfallit 

 

2. Sjukfrån-
varo 

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

31.12.2018 
= x-10 % 
kalenderda-
gar,  
x dagar/ 
anställ-
ningsförhål-
lande.  
Halvering av 
vikariekost-
nader. 

Förebyggande verk-
samhet i mån av möj-
lighet för att hindra psy-
kosocial belastning.  

Antalet 
sjukfrån-
varo 

3 (1.1–30.4) 
 
10 (1.5–31.8) 
 
Totalt 13  
(1.1–31.8) 

Pågående 
 

3. Olycksfall i 
arbetet 

31.12.2017 = 0 
kalenderdagar 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Uppmärksamhet fästs 
vid arbetssäkerheten. 
Bedömningen av  
arbetets risker är á 
jour.  

0 olycks-
fall i arbe-
tet 

0 Utfallit 

 

4. Personal-
plan 

Ordinarie = 8 

Visstidsan-
ställda = 1  

Totalt = 9 

Personal-
planen 
hålls, anta-
let visstids-
anställda 
minskas. 

Personalplanen följs. Ja/nej Ja Utfallit 

 

5. Kundnöjd-
het och kund-
orientering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ 
kundre-
spons mins-
kas. 

Proaktiv och öppen 
kommunikation.  
Kundnöjdhetsenkäter 
(företagare, projekt- 
aktörer).  

Kundnöjd-
hetsenkä-
ter ge-
nomförs 
en gång 
per år.  

En enkät för att ut-
reda  
företagarnas nöjd-
het  
genomförs hösten 
2022.  

Inte på-
börjad 

 

6. Arbetstill-
fredsställelse 

Resultaten av 
enkäten för 
2018. 

Arbetshäl-
san förbätt-
ras i den år-
liga arbets-
hälsoenkä-
ten. 

Förbättring av utveck-
lingsobjekten som ta-
gits fram i arbetshälso-
enkäten. 

Arbets-
hälso- 
enkätens 
resultat 
förbättras i 
förhål-
lande till 
föregå-
ende en-
kät.  

Resultaten från fö-
regående år har be-
handlats och man 
har kommit överens 
om fortsatta åtgär-
der. 

Pågående 

 

  
Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområdets 
mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

Tydliga servicepro-
cesser och kundo-
rientering 

Företagarorienterat 
beslutsfattande.  

Företagskonse-
kvensbedömning 
förankras i stadsor-
ganisationen.  

Företagskonse-
kvensbesdöm-
ningen har tagits i 
bruk i beslutsfat-
tandet. 

ja/nej 

Bedömningsprocessen 
har beskrivits och pilot-
försöket har påbörjats. 

På-
gående 

 

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

Långsiktig och 
planmässig verk-
samhet för lokali-
sering av företag 
och fastställande 
av strategiska mål. 

En verksamhets-
plan för lokalisering 
av företag utarbe-
tas för fullmäktige-
perioden. 

En verksamhets-
plan har utarbetats. 
Ja/nej 

Långtidsberedskap vad 
gäller Kokkola South 
har fastställts. Intresse-
bevakningsverksamhet 
har inletts i anslutning 
till dessa.  

På-
gående 

 

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

Aktiv dialog med 
företagarna. 

Utarbetande av ett 
nytt näringspolitiskt 
samarbetsavtal.  

Ett näringspolitiskt 
avtal har upprät-
tats. 

Ja/nej 

Processen och tidspla-
nen för utarbetandet av 
livskraftsprogrammet 
och det näringspoli-
tiska avtalet har fast-
ställts. 

På-
gående 

 

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

En digital inflytt-
ningstjänst utveck-
las 

Plattformen 
MyKokkola tas i 
bruk och klientre-
spons samlas in.  

Plattformen 
MyKokkola har ta-
gits i bruk. 

Ja/nej 

Innehållit på plattfor-
men MyKokkola har ut-
vecklats på basis av 
kund- och användarre-
spons.  

Utfallit 

 

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

Insikt om näringsli-
vets behov av ar-
betskraft. 

Staden deltar och 
producera inform-
ation för landskap-
ets prognostise-
ringsarbete.  

Representation i 
landskapets pro-
gnostiseringsar-
betsgrupp. 

Ja/nej 

Strategichefen deltar i 
temagruppen för pro-
gnostisering och läges-
bild vid Mellersta Ös-
terbottens förbund.  

Utfallit 

 

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

KOSEK: Stadens 
näringsrådgivning 
är företagsoriente-
rad, följer fenomen 
och trender. 

Rådgivningsarbete 
och företagsut-
veckling 

Antalet kundkon-
takter minst 200 
st./ företagsutveck-
lare 

Kundernas nöjdhet 
med tjänsterna 
minst 4/5 

Antalet kundkontakter 
149/företagsutvecklare 

Kundernas nöjdhet 
med tjänsterna 4,5/5 

På-
gående 

 

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

KOSEK: Stadens 
näringsrådgivning 
är företagsoriente-
rad, följer fenomen 
och trender. 

Rådgivning för ny-
startade företagare 

Antalet kunder 
inom nyföretagar-
verksamheten 100 
st/år. 

Antalet kunder: 102  Utfallit 

 

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

KOSEK: Tillgången 
till kompetent ar-
betskraft säker-
ställs för att möjlig-
göra att nya företag 
kan etablera sig 
och för att hålla 
kvar befintliga före-
tag.  

Ungas företags-
fostran stärks och 
verksamhetsmo-
deller skapas.  

Man har skapat 
konceptet med fö-
retagsbyn och ar-
betslivskompasset. 

Ja/nej. 

Man har skapat ett 
koncept för arbetslivs-
kompasset och verk-
samheten har inbegri-
pits i projektet Let’s le-
arn work. Projektet på-
går till slutet av augusti 
2023. Projektet Akke 
inleds 1.10.2022 i syfte 
att främja konceptet 
YES-center.  

Utfallit 

 

Karlebys position 
som landskaps-
centrum stärks 

TURISM: Karlebys 
turismrelaterade 
synlighet ökas. 

Marknadsförings-
kampanjer rörande 
turism genomförs 
nationellt.  

Antalet resenärer 
på rutter trafike-
rade av M/S Jenny 
ökar jämfört med 

Antalet övernattnings-
dygn fram till 
31.7.2022: 70 100 (ge-
nomsnittet under 

Utfallit 
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genomsnittet under 
de senaste 5 åren. 

Antalet övernatt-
ningsdygn på hotell 
per år ökar med 3 
procent jämfört 
med genomsnittet 
under de senaste 5 
åren. 

senaste 5 åren: 63 
440). Tillväxt på 10,5 
procent. 

Antalet resenärer på 
M/S Jenny fram till 
31.8: 5 880 (genom-
snittet under senaste 5 
åren: 5 285). Tillväxt 
på 11,3 procent. 

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

TURISM: Inkvarte-
ringskapaciteten 
ökar och blir 
mångsidigare. 

En åtgärdsplan ut-
arbetas. 

Åtgärdsplanen är 
färdig. 

Ja/nej. 

Arbetet för att öka in-
kvarteringskapaciteten 
och göra den 
mångsidigare har in-
letts, men åtgärdspla-
nen är ännu inte färdig.  

På-
gående 

 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

Varumärket förank-
ras i representat-
ionsidrotten samt 
tävlings- och 
hobbyidrotten för 
barn och unga. Id-
rottsfamiljen blir 
större. 

Koncept för princi-
perna för använd-
ningen av stadens 
symbol skapas. 

Konceptet är fär-
digt, ja/nej 

Idrottsföreningarna har 
fått besvara en enkät 
under sommaren. Svar 
inkom av 12 före-
ningar. 

På-
gående 

 

Karlebys rykte som 
bildningsstad höjs 

Kluster för batteri-
kemin samt cirkulär 
ekonomi och intelli-
genta lösningar 
inom industrin ut-
vecklas genom 
ekosystemavtalet.  

Under 2022 öpp-
nas två projektan-
sökan för projekt 
som fullföljer eko-
systemavtalet.  

Projektansökning-
arna har genom-
förts. 

Ja/nej 

Projektansökan enligt 
ekosystemavtalet har 
öppnats för tiden 15.8 - 
11.9.  

Utfallit 

 

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

Kommunal medfi-
nansiering av pro-
jekt i enlighet med 
EU:s regional- och 
strukturpolitiska 
program Ett förny-
bart och kompetent 
Finland 2021–
2027.  

Kommunfinansie-
ringsprocessen ut-
vecklas för att mot-
svara innehållet i 
den nya program-
perioden.  
Bedömningskriteri-
erna ses över så 
att de motsvarar 
projektgruppens 
mål för expertis. 

Projektkriterierna 
har uppdaterats. 

Ja/nej  

Uppdateringen av pro-
jektkriterierna är färdig 
med undantag av av-
snittet som gäller livs-
kraftsprogrammet. Pro-
jektkriterierna testan-
vänds under resten av 
året.  

På-
gående 

 

Karlebys position 
som landskaps-
centrum stärks 

Förankring av sta-
dens nya varu-
märke. 

En verkningsfull 
marknadsförings-
kampanj som över-
ensstämmer med 
strategin genom-
förs.  

Utfaller/utfaller inte Som teman för kam-
panjen har valts bo-
ende, arbetskraft och 
studier. Arbetskrafts-
kampanjen genomförs 
i samarbete med KIP 
och Soite. Företaget 
KASKI planerar kam-
panjen. 

På-
gående 

 

Karlebys position 
som landskaps-
centrum stärks 

Utvecklingsobjekt 
identifieras för full-
mäktigeperioden 
2022–2025. 

Man skapar ett 
koncept för utveckl-
ing av stadskärnan 
under fullmäktige-
perioden 2022–
2025.  

Konceptskapandet 
är färdigt. 

Ja/nej. 

Konceptet för utveckl-
ing av stadskärnan har 
påbörjats och verk-
samhetsmodellen ut-
vecklas bl.a. genom 
projektet levande 
stadskärna, för vilket 
man söker finansiering.  

På-
gående 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 
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RESURSSMART STAD 

Vår kommunorga-
nisation är flexibel 

Den nya stadsstra-
tegins mål och åt-
gärder identifieras 
och tas i bruk inom 
stadsorganisation-
ens arbetsenheter.  

Chefernas strategi-
utbildningar,  
arbetsgemenskap-
ernas strategiverk-
städer. 

Alla arbetsgemen-
skaper deltar i en 
strategiverkstad.  

Ja/nej. 

Verkställandet av den 
nya stadsstrategin in-
leds i samband med 
budgetarbetet för 
2023. En strategiverk-
stad har ordnats för 
cheferna i augusti och 
arbetsgemenskaper-
nas verkstäder inleds 
under hösten.  

På-
gående 

 

Vår kommunorga-
nisation är flexibel 

Den interna kom-
munikationen och 
informationsför-
medlingen förbätt-
ras. 

Precisering av den 
interna kommuni-
kationens roll och 
utarbetande av en 
handlingsplan. 

ja/nej En handlingsplan har 
utarbetats med perso-
naltjänster. Personal-
tjänster ansvarar för 
organisationens in-
terna kommunikation i 
enlighet med verksam-
hetsstadgan. Bland an-
nat sammanställningen 
av personalbrevet 
överförs från mark-
nadsförings- och kom-
munikationsteamet till 
personaltjänster före 
utgången av 2022. 

Utfallit 

 

 
 
Ekonomiska siffror 
 
 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 40 900 € 76 731 € 187,6 %  0 € 0 €
Avgi fts intäkter       
Understöd och bidrag 356 904 € 106 634 € 29,9 % 239,1 % 31 442 € 196 755 €
Övriga  verksamhets intäkter 73 000 € 53 832 € 73,7 % 35,8 % 39 647 € 94 833 €
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 470 804 € 237 197 € 50,4 % 233,7 % 71 089 € 291 588 € 
Personalkostnader -1 712 392 € -958 096 € 56,0 % 20,2 % -797 121 € -1 253 612 €
Köp av tjänster -2 707 319 € -1 153 732 € 42,6 % 1,6 % -1 135 124 € -2 078 834 €
Materia l , förnöd. och varor -31 600 € -16 210 € 51,3 % -51,7 % -33 585 € -50 149 €
Bidrag -2 890 000 € -1 752 518 € 60,6 % -7,0 % -1 884 073 € -3 294 132 €
Övriga  verksamhetskostnader -424 000 € -258 979 € 61,1 % -30,1 % -370 608 € -548 064 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -7 765 311 € -4 139 533 € 53,3 % -1,9 % -4 220 512 € -7 224 791 €

VERKSAMHETSBIDRAG -7 294 507 € -3 902 336 € 53,5 % -6,0 % -4 149 423 € -6 933 203 €
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3.2.8 Stadsstyrelsen - Sysselsättningstjänster   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål Utgångsnivå Stadsstrategins 

mål 
Ansvarsområ-
dets åtgärd Indikator Utfallet 31.8 Status 

1. Budget, 
driftsekonomi 
och investe-
ringar 

 
Budgeten hålls, 
månatlig uppfölj-
ning. 

Att hålla budge-
ten och förankra 
den hos perso-
nalen. 

Budgeten hålls. 

Ja/nej 

Ja Utfallit 

 

2. Sjukfrån-
varo 

31.12.2018 = 0 
kalenderdagar, 
0 dagar/an-
ställningsför-
hållande.  
Kostnader för 
sjukvikariat 
2017 = 0 € 
Personalen 
inom syssel-
sättningstjäns-
ter 0 sjukdagar 
Sysselsatta 
179 sjukfrån-
varodagar 

31.12.2018 = x-10 
% kalenderdagar, 
x dagar/anställ-
ningsförhållande. 
Halvering av vikari-
ekostnader. 

Principer för ar-
betsutformning, 
distansarbete 
utnyttjas, sam-
manjämkning av 
arbete och fritid, 
tidigt ingripande. 

Antalet sjukfrån-
varo. 
 
Personalenkät i 
Webropol. 
 
(kommunförsö-
kets personal 1–
2 x per år, dvs. 
utvärdering av 
kompetens, in-
tresse och erfa-
renheter av ar-
betet) 

48 sjukfrånvaro-
fall, varav 36 var 
frånvaro bland 
personalen, 1 
bland sysselsätt-
ningsförpliktade 
och 11 bland an-
ställda inom be-
hovsprövad 
sysselsättning. 

Upp-
nåddes 
inte 

 

3. Olycksfall i 
arbetet 

31.12.2018 = 0 
kalenderdagar, 
personalen 
inom syssel-
sättningstjäns-
ter. 
 
Sysselsatta 30 
kalenderdagar 

Inga olycksfall sker 
i arbetet. 

Verktyg för be-
dömning av ar-
betets risker,  
arbetarskyddsla-
gen iakttas. 

Antalet olycks-
fall i arbetet 

Inga olycksfall 
har inträffat i ar-
betet. 

Utfallit 

 

4. Personal-
plan 

Ordinarie = 2,5 

Visstidsan-
ställda = 1  

Totalt = 3,5 

Personalplanen 
hålls, antalet viss-
tidsanställda mins-
kas. 

Personalplanen 
följs. 

Ja/nej Ja Utfallit 

 

5. Kundnöjd-
het och kund-
orientering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ kundre-
spons minskas. 

Kundrespons NPS-talet för 
kundrespons, 
vitsordet för 
kundnöjdheten i 
sin helhet. 

Sysselsättnings-
tjänster har fått 1 
kundrespons gäl-
lande Soites 
verksamhet.  
Responsen har 
skickats till Soite.  

NPS-talet finns 
ännu inte att 
tillgå.  

På-
gående 

 

6. Arbetstill-
fredsställelse 

Resultaten av 
enkäten för 
2018. 

Välbefinnandet i 
arbetet förbättras i 
den årliga arbets-
hälsoenkäten. 

Utvecklingssam-
tal, chefernas 
orostimme  

Arbetshälsoen-
kät. 

Orotimmen har 
varit i bruk från 
och med 
1.1.2022.  

Utvecklingssam-
tal har hållits un-
der maj-juni 
2022.  

Arbetshälsoenkä-
ten har genom-
förts i början av 
året.  

Utfallit 
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Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsom-
rådets mål 

Ansvarsområ-
dets åtgärd Indikator Utfallet 31.8 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

I tjänster betonas 
invånar- och kund-
orientering och ser-
vicestrukturen ut-
vecklas på den 
kommunala ekono-
mins villkor 

Nordisk mo-
dell för ar-
betskrafts-
service. 

Man träffar kli-
enterna ofta i 
enlighet med 
den nordiska 
modellen för 
arbetskraftsser-
vice. Fokus lig-
ger på en stark 
start för klien-
ten, unga ar-
betssökande 
och att bryta 
arbetslösheten. 

Sysselsättningsöver-
sikt (sysselsättnings-
tjänster, kommunför-
söket och Soite) 

Beredning av en digi-
tal servicekarta för 
kommuninvånarna 
och nätverken. 

Ja/nej 

Den nya kundservicemo-
dellen tas i bruk i samband 
med lagreformen 2.5.2022. 
Teamen har introducerats i 
modellen och arbetsbeskriv-
ningarna utformas så att de 
stödjer modellen och målet.  

Man har skapat en stark inle-
dande service, man har utsett 
de anställda som har hand 
om ungdomar. En modell för 
långtidsarbetslösa har utarbe-
tats som Soites service för att 
stödja arbetsförmågan och i 
samarbete med verksam-
heten med sektorsövergri-
pande samservice som främ-
jar arbetskraft (TYP).  

Webbsidor har publicerats om 
de olika tjänsterna 
https://www.kokkola.fi/sv/jobb-
och-foretagsamhet/sysselsatt-
ningstjanster/for-arbetsso-
kande/stod-for-arbetssokning-
och-valbefinnande/.  

Utfallit 

 

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

Livsmiljön ut-
vecklas för 
att stödja 
kommuninvå-
narnas be-
hov och för 
att främja 
sysselsätt-
ningen och 
välbefinnan-
det. 

Övergångsar-
betsmarknaden 
utvecklas och 
intensifieras i 
samarbete med 
andra aktörer. 

Nya verksamhetsmil-
jöer för arbetslösa 
(staden, företag, före-
ningar m.fl.) 

Föreningsaktörernas 
nya, ekonomiskt 
smarta stödmodeller.  

Föreningar har från och med 
1.1.2022 kunnat ansöka om 
bidrag till ett belopp på 
200 000 euro/år i enlighet 
med stadsstyrelsens beslut 
14.12.  

6 godkända föreningar har 
ansökt om bidrag. 

Sammanlagt 26 550 euro har 
beviljats i bidrag under tiden 
1.1-31.8 till sammanlagt 64 
sökanden. 

Utfallit 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Karleby är en aktiv 
partner för företa-
gen i området;  
målet är att stödja 
företagens tillväxt, 
internationalism 
och uppkomsten 
av nya arbetsplat-
ser 

Nära samar-
bete med nä-
ringslivet och 
företag 

Nya förfarings-
sätt med nya 
samarbetspart-
ner. 

TE-tjänsters nya indi-
katorer (ingår i syssel-
sättningsöversikten 
fr.o.m. 1.1.2022)  

* antalet jobbsök-
ningar som utmynnat i 
sysselsättning/företa-
gande/studier 

* antalet klienter/unga 
arbetssökande i kom-
munförsöket  

De nya indikatorerna har ta-
gits i bruk i sysselsättningsö-
versikten. 

På Karleby stads webbplats 
finns ett kommunkort med 
Karleby stads och kommun-
försökets indikatorer.  

Utfallit 
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* andelen utländska 
arbetslösa arbetssö-
kande av den ut-
ländska arbetskraften 
enligt kommun i % 

* inflöde till över 3 må-
naders arbetslöshet i 
relation till arbetslös-
hetsperioder som bör-
jat tidigare än respek-
tive månad enligt ser-
vicelinje i % 

* inflöde till över 12 
månaders arbetslös-
het i relation till arbets-
löshetsperioder som 
börjat tidigare än re-
spektive månad enligt 
servicelinje i % 

Karleby är en aktiv 
partner för företa-
gen i området;  
målet är att stödja 
företagens tillväxt, 
internationalism 
och uppkomsten 
av nya arbetsplat-
ser 

Utveckling av 
skötseln av 
sysselsätt-
ningen. 

Samarbete 
med läroan-
stalter på 
bredare front. 

De möjligheter 
som kommun-
försöket på 
landskapsnivå 
medför och ut-
veckling genom 
det. 

TE-tjänsters nya indi-
katorer (ingår i syssel-
sättningsöversikten 
fr.o.m. 1.1.2022)  

* antalet jobbsök-
ningar som utmynnat i 
sysselsättning/företa-
gande/studier 

* antalet klienter/unga 
arbetssökande i kom-
munförsöket  

* andelen utländska 
arbetslösa arbetssö-
kande av den ut-
ländska arbetskraften 
enligt kommun i % 

* inflöde till över 3 må-
naders arbetslöshet i 
relation till arbetslös-
hetsperioder som bör-
jat tidigare än respek-
tive månad enligt ser-
vicelinje i % 

* inflöde till över 12 
månaders arbetslös-
het i relation till arbets-
löshetsperioder som 
börjat tidigare än re-
spektive månad enligt 
servicelinje i % 

Effektiv användning av 
UKM:s specialunder-
stöd. 

Det gemensamma projektet 
OpsoRekry (ESR) har startat i 
samarbete med KPEDU 
1.1.2022. Karleby stad är del-
förverkligare i projektet.  

Samarbetet kring projektet 
Yhdessä Ohjaten (ESR) har 
pågått från och med 1.1.2022. 
Personer som anställts av 
staden eller någon annan-
stans får studie- och karriär-
handledning under anställ-
ningstiden.  

Arbetssökaren (JobSeeker) 
som anställts med UKM:s un-
derstöd fortsätter att stödja 
arbetssökande med invand-
rarbakgrund inom kommun-
försöket 

I samarbete med kommunför-
sökets personal. Hen samar-
betar också aktivt med före-
tag.  

UKM:s understöd har också 
använts för pilotförsöket med 
byggnadsrestaurering. En ny 
grupp har börjat efter somma-
ren.  

Utfallit 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 
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Karleby stad är en 
omtyckt och lock-
ande arbetsgivare 

Efter stadens 
interna  
rekrytering 
granskas 
möjligheten 
att syssel-
sätta arbets-
lösa arbets-
sökande 

Principerna för 
arbetsutform-
ning, modeller 
för arbetslivs-
stigar 

Antalet personer som 
blivit sysselsatta av 
staden ökar jämfört 
med utgångsnivån för 
2019. 

Ja/nej 

Sysselsättningstjänster har 
haft 18 sysselsatta under ti-
den 1.5 - 31.8. Av dessa var 4 
sysselsatta på basis av för-
pliktelse och 14 sysselsatta 
enligt behovsprövning inom 
tre olika sektorer.  

På-
gående 

 

Vår kommunorga-
nisation är flexibel 

Granskning 
av syssel-
sättningsvill-
koret vid 
upphand-
lingar 

Möjligheten att 
ställa upp vill-
kor för offent-
liga upphand-
lingar kartläggs 
med hjälp av 
Kommunför-
bundet.  

Sysselsättningsvillko-
ret kartläggs under 
2022. 

Ja/nej 

Nej 

Ett möte har hållits om villko-
ret men det kändes inte aktu-
ellt i det här skedet.  

Inte 
påbör-
jad 

 

Karlebys ekono-
miska hushållning 
är ansvarsfull 

Samarbetet 
med aktörer 
inom social-
tjänster, häl-
sovårdstjäns-
ter och reha-
biliterings-
tjänster in-
tensifieras. 

Regelbundna 
gemensamma 
möten varje 
vecka, nya ser-
vicemodeller 
(långtidsarbets-
lösa) 

Kommunandelen av 
arbetsmarknadsstödet 
minskar med 10 pro-
cent från utfallet för 
2021.  

Arbetsfördelningen i 
fråga om långtidsar-
betslösheten med 
Soite/välfärdsområdet. 

Ja/nej 

Ja 

Kommunandelen av arbets-
marknadsstödet uppgick 2021 
till sammanlagt 3 287 883 
euro.  

Kommunandelen av arbets-
marknadsstödet 1.1 - 
31.8.2022 är 2 004 082 euro. 

Ett team för stödjande av ar-
betsförmågan för klienter i be-
hov av flera tjänster har grun-
dats 6.6. Teamet leds av 
Soite och i teamet ingår bl.a. 
aktörer inom hälsovårdstjäns-
ter och från kommunförsöket.  

En ny service som Soite till-
handahåller är service till stöd 
för arbetsförmågan (socialt ar-
bete med låg tröskel) som fö-
retagskuvös för verksam-
heten med sektorsövergri-
pande samservice som främ-
jar arbetskraft (TYP).  

Utfallit 
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3.2.10 Stadsstyrelsen - Räddningsväsendet

Ekonomiska siffror  

 
 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter       
Avgi fts intäkter       
Understöd och bidrag       
Övriga  verksamhets intäkter       
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 0 0   0 0 
Personalkostnader -173 736 € -30 182 € 17,4 % 296,4 % -7 614 € -102 147 €
Köp av tjänster 0 € 66 €   0 € 0 €
Materia l , förnöd. och varor       
Bidrag       
Övriga  verksamhetskostnader      

VERKSAMHETSKOSTNADER -173 736 € -30 116 € 17,3 % 295,5 % -7 614 € -102 147 €

VERKSAMHETSBIDRAG -173 736 € -30 116 € 17,3 % 295,5 % -7 614 € -102 147 €

3.2.9 Stadsstyrelsen - Dispositionsmedel

Ekonomiska siffror 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter       
Avgi fts intäkter       
Understöd och bidrag       
Övriga  verksamhets intäkter 794 300 € 529 533 € 66,7 % 96,4 % 269 619 € 404 429 €
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 794 300 € 529 533 € 66,7 % 96,4 % 269 619 € 404 429 € 
Personalkostnader -137 964 € -80 356 € 58,2 % -2,5 % -82 384 € -120 283 €
Köp av tjänster -4 980 043 € -3 320 028 € 66,7 % 18,8 % -2 793 464 € -3 729 095 €
Materia l , förnöd. och varor -15 200 € 0 € 0,0 %  0 € -10 500 €
Bidrag       
Övriga  verksamhetskostnader -768 290 € -511 784 € 66,6 % 157,4 % -198 804 € -313 251 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -5 901 497 € -3 912 168 € 66,3 % 27,2 % -3 074 652 € -4 173 129 €

VERKSAMHETSBIDRAG -5 107 197 € -3 382 635 € 66,2 % 20,6 % -2 805 033 € -3 768 700 €
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3.2.11 Stadsstyrelsen - Personaltjänster   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål Utgångsnivå Stadsstra-

tegins mål 
Ansvarsområ-
dets åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

1. Budget, 
driftsekonomi 
och investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, må-
natlig upp-
följning. 

Ekonomin följs 
upp regelbun-
det. 

Det ekono-
miska utfal-
let 

Det bör beaktas att FPA- 
ersättningen för företagshäl-
sovård har beviljats, men 
den har inte bokförts som 
inkomst än. De munskydd 
och visirer som skaffats till 
hela organisationen betalas 
från arbetarskyddets kost-
nadsställe. Inget anslag har 
reserverats i budgeten för 
dessa kostnader. Cykelför-
månens leasingavgifter be-
talas från personaltjänsters 
kostnadsställe, ett motsva-
rande avdrag från lönebe-
loppet fördelas mellan olika 
kostnadsställen. Budgeten 
har hållits till övriga delar. 
Externa IT-kostnader för hr-
systemet kommer att över-
skridas på grund av änd-
ringar i kollektivavtalet.  

Utfallit 
 

2. Sjukfrån-
varo 

31.12.2017 = 
159 kalender-
dagar,  
9,9 dagar/an-
ställningsför-
hållande.  
Kostnader för 
sjukvikariat 
2017 = 0 € 

Sjukfrån-
varo mins-
kas -10 %. 

Uppföljning av 
arbetets  
belastning och 
ändamålsen-
liga arbetsar-
rangemang, 
stöd för arbets-
förmågan.  

Antalet 
sjukfrånvaro 
inom det 
egna an-
svarsområ-
det. 

Antalet sjukfrånvaro 1.1-
31.8.2022: 120 dagar  
 
5,7 dagar/person. 

På-
gående 

 

3. Olycksfall i 
arbetet 

31.12.2017 = 0 
kalenderdagar 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Regelbundna 
bedömningar 
av arbetsris-
kerna och sä-
kerhetsprome-
nader 

Antalet 
olycksfall i 
arbetet och 
sjukdagar 
på grund av 
olycksfall i 
arbetet 
inom det 
egna an-
svarsområ-
det. 

Inga olycksfall har inträffat i 
arbetet före 31.8.2022. 

Utfallit 
 

4. Personal-
plan 

Ordinarie = 
16,5 (+ perso-
nalrepresen-
tanter 5,5) 
 
Visstidsan-
ställda = 1  
 
Ordinarie = 
17,5 (+ perso-
nalrepresen-
tanter 5,5) 

Personal-
planen 
hålls, anta-
let visstids-
anställda 
minskas. 

Rekrytering i 
enlighet med 
personalplanen 
och använd-
ning av vikarier 

Personal-
planen följs 
och utfallet 
av perso-
nalutgifter. 

Personalplanen har iaktta-
gits vad gäller rekryteringar 
och anställning av vikarier. 

Utfallit 
 

6. Arbetstill-
fredsställelse 

Resultat av en-
käten för 2017. 

Arbetshäl-
san förbätt-
ras i den år-
liga arbets-
hälsoenkä-
ten. 

Arbetsarrange-
mangen sörjs 
för, man agerar 
i enlighet med 
verksamhets-
modeller som 
stödjer arbets-
hälsan. 

Arbetshäl-
soenkäter, 
särskilt 
NPS-in-
dexet. 

Arbetshälsoplaner och -åt-
gärder har utarbetats  

Utfallit 
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Strategin verkställs 
 

Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsområdets 
mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

RESURSSMART STAD 

Karleby stad är 
en omtyckt och 
lockande ar-
betsgivare 

Kunskapsbaserad 
ledning av välbefin-
nandet i arbetet: 
svarsprocenten i ar-
betshälsoenkäten 
förbättras ad 70. 

Arbetshälsoenkäten 
genomförs, HR-syste-
met utnyttjas i kun-
skapsbaserad led-
ning. 

Svarprocenten i ar-
betshälsoenkäten, 
omfattningen av 
användningen av 
HR-systemet, pro-
centuell andel ge-
nomförda utveckl-
ingssamtal, NPS-
indexet för arbets-
hälsoenkäten. 

HR-systemet har an-
vänts för att stödja 
kunskapsbaserad led-
ning. Arbetshälsoenkä-
ten har genomförts 
11/2022. 

På-
gående 

 

Karleby stad är 
en omtyckt och 
lockande ar-
betsgivare 

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

Utbildning i kommuni-
kations- och medar-
betarskapsfärdig-
heter. Modellen 
Vägen till ansvarsfullt 
beteende i arbetet 
förankras ytterligare. 

Upplevelsen av 
osakligt bemö-
tande/mobbning 
minskar. Arbetshäl-
soenkätens resul-
tat. 

Regelbundna utbild-
ningar i modellen 
Vägen till ansvarsfullt 
beteende i arbetet. En-
ligt resultaten av ar-
betshälsoenkäten 
11/2021 har upplevel-
sen av mobbing mins-
kat något.  

Utfallit 
 

Karleby stad är 
en omtyckt och 
lockande ar-
betsgivare 

Inskolningen av per-
sonalen är högklas-
sig och systematisk 
både då anställ-
ningsförhållandet in-
leds och också i för-
ändringssituationer 
under anställnings-
förhållandet. 

Inskolningsmodellen 
som utnyttjar en digi-
tal plattform utvidgas 
till att omfatta förutom 
projektfasens piloten-
heter även andra en-
heter. 

Personalens enga-
gemang och välbe-
finnande. Arbets-
hälsoenkätens re-
sultat. 

Utvidgningen av intro-
duktionsmodellen till 
enheterna har påbör-
jats enligt planen. 

Utfallit 
 

Karleby stad är 
en omtyckt och 
lockande ar-
betsgivare 

Kompetenta chefer Grupper som avläg-
ger yrkesexamen i ar-
bete som teamledare 
genomförs samt an-
nan chefsutbildning 
Gemensam utveckl-
ing av ledarskaps-
kompetensen genom 
att utnyttja digitala 
lösningar. 

Andelen chefer 
som avlagt yrkes-
examen i arbete 
som teamledare av 
alla chefer. 

Den femte utbildningen 
i yrkesexamen i arbete 
som teamledare har 
börjat 9/2022. 

Utfallit 
 

Karleby stad är 
känd för god 
och högklassig 
kompetens 

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

En behovsbaserad 
utbildningsplan utar-
betas och utbild-
ningar ordnas.  

Antalet ordnade ut-
bildningsdagar. An-
talet frivillig utbild-
ning/beslut om ut-
vecklingsanslag. 
Kompetensutveckl-
ingsdelen tas i bruk 
i Populus. 

Hela personalen har 
haft 1 020 utbildnings-
dagar. 
 
Två beslut om utveckl-
ingsanslag har fattats 
före 31.8. 

På-
gående 

 

Karleby stad är 
känd för god 
och högklassig 
kompetens 

Elektroniska arbets-
verktyg för kontinu-
erligt lärande tas i 
bruk inom hela an-
svarsområdet i de 

Modellen för inskol-
ning och kontinuerligt 
lärande omsätts i 
praktiken. Gemen-
sam utveckling av 

Verksamhetsmo-
dellen för inskol-
ning och kontinuer-
lig kompetens har 
tagits i bruk. 

Verksamhetsmodellen 
för inskolning har tagits 
i bruk inom hela sta-
den. Utvecklingen av 
ett digitalt verktyg för 

På-
gående 
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enheter som deltagit 
i pilotförsöket. 

ledarskapskompeten-
sen genom att ut-
nyttja digitala lös-
ningar.  

ledarskapskompeten-
sen har påbörjats. 

 
  
Ekonomiska siffror 
 

 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 43 000 € 86 400 € 200,9 % 126,5 % 38 139 € 56 707 €
Avgi fts intäkter       
Understöd och bidrag 609 000 € -48 130 € -7,9 % -2,8 % -49 510 € 647 024 €
Övriga  verksamhets intäkter 15 000 € 13 210 € 88,1 % 31,8 % 10 020 € 13 800 €
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 667 000 € 51 480 € 7,7 % -3911,8 % -1 351 € 717 531 € 
Personalkostnader -1 649 536 € -845 821 € 51,3 % -1,2 % -855 991 € -1 268 109 €
Köp av tjänster -1 841 294 € -1 451 031 € 78,8 % 13,9 % -1 274 242 € -2 132 160 €
Materia l , förnöd. och varor -27 000 € -73 862 € 273,6 % -51,9 % -153 410 € -230 407 €
Bidrag -45 000 € -6 550 € 14,6 % -19,9 % -8 175 € -17 775 €
Övriga  verksamhetskostnader -190 253 € -220 578 € 115,9 % 100,3 % -110 107 € -214 815 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -3 753 083 € -2 597 843 € 69,2 % 8,2 % -2 401 925 € -3 863 266 €

VERKSAMHETSBIDRAG -3 086 083 € -2 546 363 € 82,5 % 6,0 % -2 403 276 € -3 145 735 €
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3.2.12 Miljöhälsovårdsnämnden - Miljö och hälsoskydd   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål Utgångsnivå Stadsstra-

tegins mål 
Ansvarsområdets åt-
gärd Indikator Utfall 31.8 Status 

1. Budget, 
driftsekonomi 
och investe-
ringar 

Inkomster: 
1 609 472 € 
 
Utgifter:  
-2 537 432 € 
 
Netto:  
-927 960 € 
 
Investeringar: 
0 € 

Budgeten 
hålls,  
månatlig 
uppföljning. 

Verksamheten anpas-
sas efter budgeten. 

Budgetut-
fall 2022. 

Utfallet av verk-
samhetsintäkter 
är 69,6 procent. 
 
Utfallet av verk-
samhetskostna-
der är 61,6 pro-
cent. 
 
Verksamhetsbi-
draget är 47,7 
procent. 

Pågående 
 

2. Sjukfrån-
varo 

31.12.2017 = 
302  
 
31.12.2018 = 
315 
 
31.12.2019 = 
368 
 
31.12.2020 = 
263 
 
31.12.2021 = 
432 

31.12.2018 
= x-10 % 
kalenderda-
gar,  
x dagar/an-
ställnings-
förhållande. 
Halvering av 
vikariekost-
nader. 

Arbetshälsoplan, stöd 
för personalen, tidigt in-
gripande 

Sjukfrån-
varodagar 
2022. 

Sjukfrånvaroda-
gar: 192 

Pågående 
 

3. Olycksfall i 
arbetet 

31.12.2017 = 0  
 
31.12.2018 = 5 
 
31.12.2019 = 0 
 
31.12.2020 = 
24 
 
31.12.2022 = 7 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Riskbedömningen upp-
dateras. Åtgärdsplanen 
förverkligas. 

Olycksfall i 
arbetet 
2022 

0 dgr Pågående 
 

4. Personal-
plan 

Ordinarie = 25 
 
Visstidsan-
ställda = 4  
 
Totalt = 29 

Personal-
planen 
hålls, anta-
let visstids-
anställda 
minskas. 

Planen omsätts i prakti-
ken. 

Personal-
mängd 
2022 

Ordinarie = 24 
 
Visstidsanställda 
= 5 st.  
 
Totalt = 29 

Pågående 
 

5. Kundnöjd-
het och kund-
orientering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ 
kundre-
spons mins-
kas. 

Aktiv uppföljning av 
kundnöjdhet. I sam-
band med tillsynen ska 
kunden bemötas så att 
hen upplever att hen 
blir sakligt och rättvist 
behandlade. 

Respons 
som in-
kommit. 

Hälsoskyddets in-
spektionsrapport 
innehåller en re-
sponsbegäran 
och direktlänk till 
responsblanket-
ten. Ett elektro-
niskt responssy-
stem för veteri-
närvårdens till-
synsuppgifter är i 
bruk. Kunden får 
en direktlänk till 
responsenkäten 
genast efter in-
spektionen.  

Pågående 
 

6. Arbetstill-
fredsställelse 

Resultat av en-
käten för 2021 

Arbetshäl-
san förbätt-
ras i den 

Genomförandet av väl-
färdsplanen, hållna ut-
vecklingssamtal. 

Arbetstill-
fredsstäl-
lelsen 

En arbetshälso-
plan har utarbe-
tats 25.3.2022. 

Pågående 
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årliga ar-
betshälso-
enkäten. 

förbättras. 
Hållna ut-
vecklings-
samtal. 

Ca 45 procent av 
utvecklingssamta-
len har hållits. 

 
 
44 procent av tillsynerna i enlighet med miljöskyddets tillsynsplan 2022 har genomförts. 65 procent av de inspektioner som 
planerats för perioden har genomförts. 
 
Ett program för geografisk information har tagits i bruk i övervakningen av hushållsvatten. Man utreder om programmet för 
geografisk information kan användas vid kommunikation och annan tillsyn.  
 
Uppdateringen av kvalitetssystemet har inletts. Antalet hälsovårdsbesök har hållits oförändrat, även om mängden sjukbe-
sök har minskat.   
 
Hälsoövervakningens inkomstbas har stärkts med grundavgifter. 
  
Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområdets 
mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

Tydliga servicepro-
cesser och kundori-
entering 

Miljö- och hälso-
skyddets service-
processer utveck-
las inom ramen för 
lagstiftningen och 
med hänsyn till ak-
tiv uppföljning av 
kundnöjdheten.  
I samband med till-
synen ska kunden 
bemötas så att hen 
upplever att hen 
blir sakligt och rätt-
vist behandlade. 

Kundnöjdhetsenkät 
om livsmedelstill-
syn. Respons om 
veterinärvårdens 
tillsynsuppgifter be-
gärs efter inspekt-
ionen.  

Resultat av kund-
nöjdheten. Kund-
nöjdheten förbätt-
ras. 

Man begär respons 
om veterinärvår-
dens tillsynsbesök 
efter varje inspekt-
ion.  
 
Livsmedelstillsy-
nens kundnöjdhets-
enkät pågår fortfa-
rande. 

Pågående 
 

Tydliga servicepro-
cesser och kundori-
entering 

Högklassig service 
som är av jämn 
kvalitet. Tillsynsar-
betet utförs på ett 
objektivt och sakligt 
sätt. 

Uppdatering av 
kvalitetssystemet. 
Tillsynsarbetet ut-
förs enligt angivna 
och överenskomna 
anvisningar.  

Genomförande av 
uppdateringen av 
kvalitetssystemet. 
Kundrespons. 

Uppdateringen av 
kvalitetssystemet 
har påbörjats. 

Pågående 
 

De möjligheter som 
digitaliseringen er-
bjuder utnyttjas i 
serviceprodukt-
ionen och elektro-
niska tjänster för 
kommuninvånarna 
utvecklas 

Aktuell kommuni-
kation som är lätt 
att förstå. 

Karttjänster an-
vänds i kommuni-
kationen vid behov.  

Information som 
getts ut. Kundre-
spons. 

Ett program för 
geografisk inform-
ation har tagits i 
bruk i övervak-
ningen av hushålls-
vatten. Man utreder 
om programmet för 
geografisk inform-
ation kan användas 
vid kommunikation 
och annan tillsyn.  

Pågående 
 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

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

Verkställande av 
tillsynsplanen enligt 
de mål som ingår i 
planen. Veterinär-
tjänster anpassas 
efter ändringar i nä-
ringslivet och efter-
frågan på tjänster. 

Uppföljning av 
verkställandet av 
tillsynsplanen. 
 
> 95 % av de aktö-
rer som fått betyget 
C eller D får bety-
get A eller B vid föl-
jande granskning.  

Av tillsynerna i en-
lighet med tillsyns-
planen har 44 pro-
cent genomförts. 
Merparten av aktö-
rerna har åtgärdat 
konstaterade bris-
ter före följande in-
spektion (68 %). 

Pågående 
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Egenkontroll stöds i 
produktionen och 
distributionen av 
hushållsvatten. 

Beslut om godkän-
nandet av riskbe-
dömningen. 
 
Planmässigt före-
byggande arbete 
utvecklas inom ve-
terinärvården.  

Alla objekt har inte 
inspekterats på 
nytt.  
 
Antalet hälsovårds-
besök har hållits 
oförändrat, även 
om mängden sjuk-
besök har minskat.  

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

Karlebys ekono-
miska hushållning 
är ansvarsfull 

Avgiftsinkomsterna 
ökar inom hälsoö-
vervakningen >30 
% 

Kontinuerlig upp-
följning av budge-
ten. Inkomstbasen 
stärks med en 
grundavgift för till-
syn.  

Bokslut 2022 Hälsoövervakning-
ens inkomstbas har 
stärkts med grund-
avgifter. 

Pågående 
 

RESURSSMART STAD 

  
Ekonomiska siffror 
 

 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 1 230 422 € 802 503 € 65,2 % -4,4 % 839 674 € 1 300 768 €
Avgi fts intäkter 322 800 € 295 798 € 91,6 % 98,8 % 148 788 € 225 051 €
Understöd och bidrag       
Övriga  verksamhets intäkter 56 250 € 21 496 € 38,2 % 0,0 % 21 496 € 32 244 €
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 1 609 472 € 1 119 798 € 69,6 % 10,9 % 1 009 958 € 1 558 063 € 
Personalkostnader -1 851 227 € -1 216 341 € 65,7 % 5,4 % -1 153 820 € -1 890 788 €
Köp av tjänster -199 005 € -95 134 € 47,8 % -9,0 % -104 555 € -186 241 €
Materia l , förnöd. och varor -121 400 € -47 750 € 39,3 % -15,6 % -56 550 € -90 709 €
Bidrag -68 700 € -24 902 € 36,2 % 6,6 % -23 369 € -65 993 €
Övriga  verksamhetskostnader -297 100 € -178 021 € 59,9 % -1,5 % -180 731 € -272 758 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -2 537 432 € -1 562 148 € 61,6 % 2,8 % -1 519 025 € -2 506 489 €

VERKSAMHETSBIDRAG -927 960 € -442 350 € 47,7 % -13,1 % -509 067 € -948 425 €
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3.2.13 Nämnden för utbilding och fostran   

 
 
Ekonomiska siffror 
 

 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 1 606 157 € 988 730 € 61,6 % 12,9 % 875 996 € 1 409 525 €
Avgi fts intäkter 2 926 100 € 1 739 895 € 59,5 % -10,4 % 1 942 477 € 3 027 635 €
Understöd och bidrag 217 400 € 1 891 927 € 870,3 % 5,8 % 1 788 408 € 1 851 346 €
Övriga  verksamhets intäkter 259 910 € 183 599 € 70,6 % 94,4 % 94 455 € 259 851 €
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 5 009 567 € 4 804 151 € 95,9 % 2,2 % 4 701 335 € 6 548 358 € 
Personalkostnader -59 086 676 € -41 565 163 € 70,3 % 3,1 % -40 313 308 € -59 300 634 €
Köp av tjänster -12 546 898 € -8 156 588 € 65,0 % 3,0 % -7 919 113 € -12 411 214 €
Materia l , förnöd. och varor -1 816 200 € -1 498 671 € 82,5 % 5,3 % -1 423 015 € -1 869 689 €
Bidrag -3 307 000 € -2 360 001 € 71,4 % 3,4 % -2 282 789 € -3 293 049 €
Övriga  verksamhetskostnader -18 520 500 € -12 218 379 € 66,0 % 3,1 % -11 849 512 € -17 827 997 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -95 277 274 € -65 798 801 € 69,1 % 3,2 % -63 787 737 € -94 702 582 €

VERKSAMHETSBIDRAG -90 267 707 € -60 994 650 € 67,6 % 3,2 % -59 086 402 € -88 154 224 €
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3.2.14 Nämnden för utbilding och fostran - Bildningscentralen   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål Utgångsnivå Stadsstrate-

gins mål 
Ansvarsområdets  
åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

1. Budget, 
driftseko-
nomi och in-
vesteringar 

 
Budgeten 
hålls, månat-
lig uppfölj-
ning. 

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

Budgetutfal-
let i %. 

Budgeten har utfallit till 
75,2 procent.  

På-
gående 

 

2. Sjukfrån-
varo 

31.12.2017 = 
231 kalender-
dagar.  
Kostnader för 
sjukvikariat 
2017. 

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

Personalens  
välbefinnande följs 
upp. Dimensioner-
ingen av arbetet 
granskas. 

Antalet 
sjukdagar 

Sammanlagt 42 sjukfrån-
varodagar,  
3,5 sjukdagar/anställ-
ningsförhållande 
31.8.2022. 

På-
gående 

 

3. Olycksfall 
i arbetet 

31.12.2017 = 
0 kalenderda-
gar 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Nivån på olycksfall i  
arbetet 2017 ska hål-
las = 0. 

Antalet 
olycksfall i 
arbetet 

0 olycksfall i arbetet 
31.8.2022. 

Utfallit 
 

4. Personal-
plan 

Ordinarie: 11 
 
Visstidsan-
ställda: 0  
 
Totalt: 11 

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

Verksamheten och 
tjänster anpassas ef-
ter nuvarande perso-
nalstyrka. Arbetsbe-
skrivningar granskas 
och uppgifter omor-
ganiseras vid behov. 

Antalet  
ordinarie 
anställda 
och  
anställda för 
viss tid. 

Antalet anställda vid bild-
ningscentralen har hållits 
oförändrat. Tjänsteinne-
havaren som haft tjäns-
ten som bildningsväsen-
dets förvaltningschef har 
bytts ut i början av året. 

Utfallit 
 

5. Kund-
nöjdhet och 
kundorien-
tering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna  
> 3,5. 

Invånarenkäten hålls 
på samma resultat-
nivå som i forsk-
ningsprogrammet 
Arttu2 år 2017. 

Resultat av 
kommunin-
vånarenkä-
ter under 
strategiperi-
oden. 

Kommuninvånar- 
enkäter har inte  
genomförts under året 
första månader. 

Inte 
påbör-
jad 

 

6. Arbetstill-
fredsstäl-
lelse 

Resultat av 
enkäten för 
2019 

Arbetshälsan 
förbättras i 
den årliga ar-
betshälsoen-
käten. 

En årlig arbetshälso-
plan utarbetas för 
ansvarsområdet. 

Arbetshäl-
soenkätens 
resultat. 

Arbetshälsoenkätens re-
sultat har hållits på 
samma höga nivå. Bild-
ningscentralens arbets-
hälsoplan har utarbetats i 
februari 2022 på basis av 
resultaten av föregående 
arbetshälsoenkät och de 
åtgärder som antecknats 
i den har börjat fullföljas. 

På-
gående 

 

 
Bildningsväsendets nya uppdelning av nämnderna trädde i kraft vid ingången av 2022, vilket har ökat på bildningscen-
tralens arbetsbörda i och med ett ökat antal möten samt beredning inför dem. Årets första månader präglades fortsätt-
ningsvis av coronapandemin, vilket återspeglades som ett ökat antal sjukfrånvaron inom bildningsväsendet. Kriget i 
Ukraina har skapat ett behov av att uppdatera bildningsväsendets beredskapsplan och det grundades tre nya grupper för 
förberedande undervisning då läsåret började i augusti. Bildningsväsendets nya förvaltningschef tillträdde tjänsten i febru-
ari 2022. Projektet Kokkola Welcome Office som pågått från hösten 2021 till slutet av augusti 2022 har varit underställd 
bildningscentralen. Welcome Office-verksamheten fortsätter som ett uppföljningsprojekt från och med september 2022 och 
pågår till slutet av augusti 2023. 
  
Strategin verkställs 
 

Stadsstra-
tegins mål 

Ansvarsområ-
dets mål 

Ansvarsområ-
dets åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

I tjänster be-
tonas invå-
nar- och 

Bildningsvä-
sendet tjänster 
är högklassiga 

Bildningsväsen-
dets organisation 
utvecklas på 

Resultaten 
av utvärde-
ringen av 

Bildningsväsendets utvecklingsplan för fö-
regående period har utvärderats tillsam-
mans med skolornas rektorer och ett utkast 

På-
gående 
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kundoriente-
ring och ser-
vicestruk-
turen ut-
vecklas på 
den kommu-
nala ekono-
mins villkor 

och lättillgäng-
liga för invå-
narna. 

basis av arbetet i 
bildningstjänsters 
utvecklingsgrupp 
samt utvärde-
ringen av ut-
vecklingsplanen. 

bildningsvä-
sendets ut-
vecklings-
plan och 
kundnöjd-
hetsenkäter. 

har utarbetats av den nya utvecklingspla-
nen för småbarnspedagogik och undervis-
ningstjänster som ska godkännas under 
hösten 2022. 
 
Bildningscentralen har inte genomfört 
kundnöjdhetsenkäter under 2022. 

Karleby 
skapar ett 
fungerande 
nätverk 
inom vård- 
och land-
skapstjäns-
ter och har 
ett nära 
samarbete 
med intres-
sentgrup-
perna vid 
anordnandet 
av tjänster 

Bildningsvä-
sendet har ett 
fungerande 
nätverk med 
vård- och land-
skapstjänster i 
syfte att åstad-
komma smi-
diga service-
kedjor. Jämlik 
tillgång till 
tjänsterna efter 
att vårdland-
skapsreformen 
genomförts. 

Aktivt deltagande 
i LAPE-samar-
betsgruppen, och 
tjänsterna i kon-
taktytorna ut-
vecklas i tid i 
väntan på social- 
och hälsovårds-
reformen. 

Deltagaran-
talet på 
LAPE-sam-
arbetsgrup-
pens möten. 

Bildningscentralens representanter har del-
tagit regelbundet på LAPE-samarbetsgrup-
pens möten. Sex möten har ordnats under 
granskningsperioden. Överföringen av 
elevvårdstjänsterna till regionförvaltningen 
från början av 2023 och samarbetsförfaran-
det som rör personalen har beretts. 

På-
gående 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Invånarnas 
hälsa och 
välfärd främ-
jas 

Kommuninvå-
narna erbjuds 
högklassiga 
och tillgängliga 
bildningstjäns-
ter. 

Tjänster utveck-
las i enlighet med 
bildnings-väsen-
dets utvecklings-
plan. Funge-
rande partner-
skap med kultur-
inrättningar och 
sammanslut-
ningar och kom-
muninvånarna 
uppmuntras till 
frivillig hobby-
verksamhet. 

Resultat av 
utvärde-
ringen av 
utvecklings-
planen. 
HYTE-koef-
ficienten för-
bättras i väl-
färdsberät-
telsen. 

Den tidigare utvecklingsplanen har utvärde-
rats före utarbetandet av den nya utveckl-
ingsplanen. Den omfattande välfärdsberät-
telsen har blivit klar och behandlats i beslu-
tande organ. HYTE-koefficienten har följts 
upp i välfärdsberättelsen och åtgärder som 
ökar välbefinnandet planeras utifrån den in-
formation som baserar sig på HYTE-koeffi-
cienten. 

Utfallit 
 

Barnets rät-
tigheter och 
barnvänlig-
heten främ-
jas 

Bildningsvä-
sendet följer 
principerna för 
en barnvänlig 
kommun och 
behåller sin 
status som 
barnvänlig 
kommun. 

Genomförande 
av verksamhets-
planen Barnvän-
lig kommun. 

Utvärdering 
av uppnå-
endet av 
huvudmålen 
i verksam-
hetsplanen. 

Verksamhetsplanen Barnvänlig kommun 
har genomförts planenligt. Uppnåendet av 
huvudmålen har framskridit enligt tidspla-
nen. 

Utfallit 
 

Karlebys po-
sition som 
landskaps-
centrum 
stärks 

Kontinuerlig 
kvalitetsbe-
dömning och 
utvecklingsåt-
gärder som ba-
serar sig på 
den främjar lik-
värdigheten 
och inlärnings-
förutsättning-
arna. Före-
gångare i ut-
vecklingen av 
lärmiljöerna. 

Utbildningens 
kvalitet, likvärdig-
het och resultat 
främjas med 
hjälp av projekt-
finansiering.  
Arbetet för att  
utveckla lärmiljö-
erna grundar sig 
på utveckling av 
pedagogiken och 
djärv förnyelse.  

Centrala re-
sultat av 
småbarns-
pedagogi-
kens och 
undervis-
ningens 
verksam-
hetsutvär-
dering.  
Antalet pro-
jekt och 
totalfinan-
siering. 

Man ansökte och erhöll betydande statsun-
derstöd för programmet för utbildnings-
mässig jämlikhet. Också annan projekt-
verksamhet har varit aktiv.  
Ledarskap, personal- och ekonomiska re-
surser samt klubb- och hobbyverksamhet 
har varit föremål för verksamhetsbedöm-
ningen. Utvärderingsrapporten som sam-
manställs av resultaten behandlas i nämn-
den under hösten. Undervisningstjänster 
har sammanlagt 25 projekt på gång. Pro-
jektens totalfinansiering uppgår till sam-
manlagt 2 266 200 euro. 

På-
gående 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 
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Karleby er-
bjuder kom-
muninvå-
narna möj-
ligheten att 
utveckla sin 
egen bo-
ende- och 
livsmiljö 

Aktiv verksam-
het i grundsko-
lans barnfull-
mäktige (åk 1–
6) och aktive-
ring av verk-
samheten i för-
äldraföreningar 
och -råd. 

Verksamheten i 
grundskolans 
barnfullmäktige 
(åk 1–6) etable-
ras. Stödjande av 
verksamheten i 
föräldraråd och -
föreningar. 

Antalet 
barnfullmäk-
tigemöten 
och antalet 
initiativ. An-
tal föräldra-
rådsmöten. 

Barnfullmäktige som varit underställd bild-
ningscentralen överfördes till ungdoms-
tjänster. Barnfullmäktige har samlats två 
gånger under tiden 1.1–31.8 och behandlat 
7 ärenden. Man frågade skolorna i sam-
band med läsårsbedömningen hur många 
möten föräldraråd och föräldraföreningar 
hållit per läsår och det totala antalet möten 
under läsåret 2022–2023 uppgick till 75 
möten. 

På-
gående 

 

RESURSSMART STAD 

Vår kom-
munorgani-
sation är 
flexibel 

Bildningscen-
tralens organi-
sationsreform 
fortgår, och ett 
positivt, samar-
betsinriktat och 
handledande 
ledarskap ut-
vecklas. 

Befattningsbe-
skrivningarna för 
bildningscen-
tralens personal 
ses över och 
samarbetet mel-
lan ansvarsområ-
dena stärks. 
Chefsutbildningar 
och fortbild-
ningar. 

Antalet änd-
rade befatt-
ningsbe-
skrivningar. 
Antalet 
chefsutbild-
ningar och 
antalet del-
tagare. 

Arbetsbeskrivningarna för två sekreterare 
vid bildningscentralen har preciserats i och 
med den nya nämnduppdelningen 2022. 
Två personer håller på och avlägger yrkes-
examen i arbete som teamledare och tea-
met för kontorstjänster har deltagit i fortbild-
ningar under året. 

På-
gående 

 

Karlebys 
ekonomiska 
hushållning 
är ansvars-
full 

Verksamheten 
och tjänster 
ordnas inom 
ramen för den 
av fullmäktige 
fastställda drift-
sekonomin. 

Tjänster produ-
ceras på ett eko-
nomiskt sätt och 
tillvägagångssät-
ten förnyas för att 
balansera sek-
torns ekonomi. 
Projekt-finansie-
ring ansöks ak-
tivt. 

Budgeten 
hålls. Det 
ekonomiska 
utfallet följs 
upp månatli-
gen. Cen-
trala nyckel-
tal i bokslu-
tet. Mäng-
den projekt-
finansiering. 

Rapporterna om det ekonomiska utfallet 
har behandlats regelbundet i bildningsvä-
sendets nämnder. 
 
Projektfinansiering har ansökts aktivt. 

På-
gående 

 

Karleby stad 
är en om-
tyckt och 
lockande ar-
betsgivare 

Uppföljning av 
resultaten av 
arbetshälsoen-
käterna och ut-
vecklingsåtgär-
der. 

Bildningscen-
tralen samordnar 
ansvarsområde-
nas åtgärder för 
att främja välbe-
finnandet i arbe-
tet 

Resultat av 
arbetshälso-
enkäter, 
sjukfrånva-
ron mins-
kas. 

Resultaten av arbetshälsoenkäterna har 
behandlats tillsammans med de anställda 
vid bildningscentralen, idrottstjänster, 
kulturtjänster och småbarnspedagogiska 
tjänster som arbetar i stadshuset och en 
gemensam arbetshälsoplan har utarbetats. 

Utfallit 
 

Ekonomiska tal 
 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 0 € 0 €   0 € 6 250 €
Avgi fts intäkter       
Understöd och bidrag 0 € 11 000 €   0 € 10 000 €
Övriga  verksamhets intäkter 300 € 200 € 66,7 %  0 € 0 €
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 300 € 11 200 € 3733,3 %  0 € 16 250 € 
Personalkostnader -831 474 € -627 909 € 75,5 % 18,1 % -531 746 € -852 349 €
Köp av tjänster -118 465 € -100 119 € 84,5 % 1,6 % -98 505 € -147 116 €
Materia l , förnöd. och varor -12 700 € -1 966 € 15,5 % -9,9 % -2 181 € -7 299 €
Bidrag       
Övriga  verksamhetskostnader -64 520 € -42 472 € 65,8 % 3,4 % -41 064 € -64 948 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -1 027 159 € -772 466 € 75,2 % 14,7 % -673 496 € -1 071 713 €

VERKSAMHETSBIDRAG -1 026 859 € -761 266 € 74,1 % 13,0 % -673 496 € -1 055 463 €
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3.2.15 Nämnden för utbilding och fostran - Tjänster för småbarnspedagogik   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål 

Ut-
gångsnivå 

Stadsstrate-
gins mål 

Ansvars-
områdets 
åtgärd 

Indikator Utfall 31.8 Sta
tus 

1. Budget, 
driftseko-
nomi och 
investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls,  
månatlig upp-
följning. 

Budgeten 
hålls. 

Utfallet av 
verksamhets-
kostnaderna 
och verksam-
hetsbidraget. 

Verksamhetskostnaderna har utfallit till 
67,9 procent. Verksamhetsbidragets ut-
fall är 67,3 procent. 

På-
gåe
nde 

 

2. Sjuk-
frånvaro 

31.12.201
7 = 9 851 
kalender-
dagar, 17 
dagar/an-
ställnings-
förhål-
lande. 
Kostnader 
för sjuk-
vikariat 
2017.  

31.12.2018 = 
x-10 % kalen-
derdagar, x 
dagar/anställ-
ningsförhål-
lande.  
Halvering av 
vikariekost-
nader. 

Antalet 
sjukfrån-
varo har 
minskat 
med 10 % 
från antalet 
sjukfrån-
varo vid ut-
gångsnivån 
2017. 

Regelbunden 
uppföljning av 
antalet sjuk-
frånvaro. 

Antalet sjukdagar har minskat något un-
der tidsperioden maj-augusti (190 da-
gar) jämfört med motsvarande tidpunkt 
året innan. Under årets första månader 
(januari-april) var antalet frånvarodagar 
något större än vid motsvarande tid-
punkt året innan. Strategimålet har be-
handlats med cheferna och företagshäl-
sovården samt personaltjänster vid ett 
gemensamt uppföljningsmöte. Hälsoun-
dersökningarna och arbetsplatsutred-
ningarna framskrider enligt planerna. 
Sjukfrånvaroutvecklingen följs upp i en-
heterna och åtgärder vidtas enligt sta-
dens modell vid behov. Inom småbarns-
pedagogiken har antalet sjukdagar på-
verkats av frånvaro som berott på coro-
napandemin och andra epidemier som 
förekommit under hela året. Vid några 
enheter har också problemen med in-
omhusluften påverkat mängden sjuk-
frånvaro. 

På-
gåe
nde 

 

3. Olycks-
fall i arbe-
tet 

31.12.201
7 = 631 
kalender-
dagar 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Antalet 
sjukfrån-
varo på 
grund av 
olyckor i ar-
betet mins-
kas samt 
förebyggs. 

Uppföljning av 
antalet olycks-
fall i arbetet 
och frånvaron 
på grund av 
dem. 

Antalet sjukfrånvaro på grund av 
olyckor i arbetet har minskat något från 
tidigare år. Man har satsat ytterligare på 
hjälpmedel som förbättrar säkerheten i 
arbetet. Man har skaffat t.ex. halkskydd 
och påmint om användningen av dem. 
Förebyggande arbete beaktas i den 
dagliga verksamheten. 

På-
gåe
nde 

 

4. Perso-
nalplan 

Ordinarie = 
428 
 
Visstidsan-
ställda = 
150  
 
Totalt = 
578 

Personal- 
planen hålls, 
antalet viss-
tidsanställda 
minskas. 

Bibehål-
lande av 
antalet an-
ställda i 
personal-
planen. 

Antalet an-
ställda. 

Antalet anställda har ökat från fjolårsni-
vån. Ökningen beror på det ökade be-
hovet av vikarier på grund av frånvaro 
samt personalökningen vid tre enheter 
för viss tid beror på det ökade service-
behovet inom småbarnspedagogiken.  

På-
gåe
nde 

 

5. Kund-
nöjdhet 
och kund-
oriente-
ring 

Invånarnas 
nöjdhet 
med tjäns-
terna 

Negativ kun-
drespons 
minskas. 

Kundbe-
dömningen 
hålls på en 
god nivå. 

Resultat av 
småbarnspe-
dagogikens 
kundnöjdhets-
enkäter. 

Resultaten av kundnöjdhetsenkäterna 
2022 har hållits på en god nivå. 

Ut-
fallit 

 

6. Arbets-
tillfreds-
ställelse 

Resultat 
av enkäten 
för 2019 

Arbetshälsan 
förbättras i 
den årliga ar-
betshälsoen-
käten. 

Arbetshäl-
soenkäter-
nas resultat 
förbättras. 

Arbetshälsoen-
käternas resul-
tat och utveckl-
ingsåtgärder 
som vidtas och 
genomförs på 
basis av resul-
taten i enlighet 
med personal-
tjänsters anvis-
ningar. 

Enheterna för småbarnspedagogik har 
behandlat resultaten av arbetshälsoen-
käten 2021 i början av året enligt perso-
naltjänsters anvisningar. Välfärdspla-
nerna har lämnats in till personaltjänster 
före 31.5.2022. Enhetens utvecklingsåt-
gärder i arbetshälsoplanen har utarbe-
tats utifrån resultaten. Åtgärderna har 
börjat genomföras.  

På-
gåe
nde 

 



 36 Delårsrapport 2/2022
 Karleby stad

   

 

  
Strategin verkställs 
 

Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsområ-
dets mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfall 31.8 Sta

tus 

LÄMPLIGT NÄRA 

I tjänster beto-
nas invånar- 
och kundori-
entering och 
servicestruk-
turen utveck-
las på den 
kommunala 
ekonomins 
villkor 

Tydliga ser-
viceprocesser 
och kundorien-
tering 

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

Servicebedömning-
arna ligger på en 
god nivå och ut-
vecklingen av anta-
let avtal om små-
barnspedagogik.  

Klienternas bedömning av ser-
vicen har hållits på en god nivå. 
Coronapandemin och de olika re-
kommendationerna och anvisning-
arna har inverkat på barnens när-
varo och frånvaro. På basis av be-
slutet om Kyrkbackens/Tararants 
tomt har man berett planer för att 
få ett servicesedeldaghem med 10 
grupper. Förberedelserna har 
gjorts i samarbete med Stadsmiljö. 
Två serviceproducent-byggherre-
par har anmält sig till det öppna 
förfarandet med inbjudan.  

På-
gåe
nde 

 

Tydliga ser-
viceprocesser 
och kundori-
entering 

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

Kundbedömningar De centrala resulta-
ten av utvärderingen 
hålls på en god nivå. 

Resultaten av kundnöjdhetsenkä-
terna har hållits på en god nivå un-
der 2022. 

Ut-
fallit 

 

Karleby 
skapar ett fun-
gerande nät-
verk inom 
vård- och 
landskaps-
tjänster och 
har ett nära 
samarbete 
med intres-
sentgrupperna 
vid anordnan-
det av tjänster 

Verksamhets-
modellen Föra 
barnen på tal 
utnyttjas. 

Utbildningar i me-
toden ordnas för 
personalen inom 
småbarnspedago-
giken. 

Antalet anställda 
som gått utbild-
ningen. 

12 nya experter har tagit examen i 
metoden. 

På-
gåe
nde 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Karlebys rykte 
som bildnings-
stad höjs 

Ge tillräckligt 
stöd i rätt tid till 
dem som be-
höver det re-
dan i början av 
stigen för väx-
ande och lä-
rande. 

Tyngdpunkten i 
specialsmåbarns-
pedagogikens re-
surs ändras och 
förberedelser inför 
lagändringen som 
gäller specialsmå-
barnspedagogi-
ken. 

Antalet barnskötare 
inom specialsmå-
barnspedagogiken 
etableras. 

Barnskötare inom specialsmå-
barnspedagogiken har anställts till 
barngrupperna som extra personal 
för att genomföra barnens stöd 
och stärka stödåtgärderna. 3 per-
soner har arbetat som barnskötare 
inom specialsmåbarnspedagogi-
ken. 

På-
gåe
nde 

 

Invånarnas 
hälsa och väl-
färd främjas 

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

Verksamheten 
småbarnspedago-
giken i rörelse eta-
bleras och arbetet 
i ansvarsgruppen 
för motionsansva-
riga fortgår. 

Antalet deltagare i 
möten och idrotts- 
och motionsrelate-
rade utbildningar för 
motionsansvariga. 

De motionsansvariga har fortsatt 
med sina möten och 22 personer 
har deltagit i dem. 66 personer har 
deltagit i motionsrelaterade utbild-
ningar.  

På-
gåe
nde 

 

Barnets rättig-
heter och 
barnvänlig-
heten främjas 

Verkställandet 
av verksam-
hetsplanen 
Barnvänlig 
kommun. 

Utvecklingsobjek-
ten enligt modellen 
Barnvänlig kom-
mun beaktas i en-
heternas verksam-
hetsplaner.  

Beaktande i verk-
samhetsplanerna.  

Planen för småbarnspedagogik 
uppdaterades i enlighet med pla-
nerna. Enheterna har beaktat må-
len i programmet Barnvänlig kom-
mun i sina verksamhetsplaner och 
genomfört dem. 

På-
gåe
nde 
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Invånarnas 
hälsa och väl-
färd främjas 

Främjande av 
en trygg till-
växtgemen-
skap inom 
småbarnspe-
dagogiken. 

Enhetliga principer 
för att förebygga 
och ingripa i 
mobbning införs. 

Den gemensamma 
verksamhetsmo-
dellen verkställs och 
följs i de olika enhet-
erna inom små-
barnspedagogiken. 
Verkställande av an-
timobbningsplanen 
som utarbetats vid 
enheterna i enlighet 
med verksamhets-
planen.  

Varje enhet har utarbetat en anti-
mobbningsplan tillsammans med 
personalen, barnen och vårdnads-
havarna. Planen verkställs i enlig-
het med enhetens verksamhets-
plan. 

På-
gåe
nde 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

Karleby erbju-
der kommu-
ninvånarna 
möjligheten att 
utveckla sin 
egen boende- 
och livsmiljö 

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

Barnkonsekvens-
bedömningar görs 
i samband med 
byggprojekt. 

Antalet genomförda 
barnkonsekvensbe-
dömningar. Antalet 
barnkonsekvensbe-
dömningar som är 
under arbete. 

Barn, vårdnadshavare och perso-
nal har hörts om Tararants ser-
vicesedeldaghem (f.d. Kyrkback-
ens skolas tomt) och rapporten är 
färdig.  

På-
gåe
nde 

 

RESURSSMART STAD 

Karleby stad 
är känd för 
god och hög-
klassig kom-
petens 

Personalens 
kompetens ut-
nyttjas och ut-
vecklas. 

Man möjliggör del-
tagande i och ord-
nar fortbildningar, 
kompetens delas 
genom att utveckla 
verksamheten i in-
terna ansvarsgrup-
per. 

Antalet fortbildnings-
dagar och antalet 
deltagare på an-
svarsgruppernas 
möten. 

Det är möjligt att delta i fortbild-
ningar inom småbarnspedagogi-
ken och interna fortbildningar har 
ordnats. 46 personer har deltagit i 
de motionsansvarigas och S2-kon-
taktpersonernas möten. För till-
fället är det inte möjligt att få in-
formation från programvaran om 
det totala antalet utbildningsdagar. 

På-
gåe
nde 

 

 
  
Ekonomiska siffror 
 

 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 114 000 € 60 768 € 53,3 % 10,9 % 54 782 € 88 484 €
Avgi fts intäkter 2 493 000 € 1 597 695 € 64,1 % -11,7 % 1 808 922 € 2 695 714 €
Understöd och bidrag 16 900 € 353 726 € 2093,1 % 196,0 % 119 491 € 135 761 €
Övriga  verksamhets intäkter 35 500 € 4 948 € 13,9 % 36,0 % 3 639 € 12 964 €
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 2 659 400 € 2 017 137 € 75,8 % 1,5 % 1 986 835 € 2 932 922 € 
Personalkostnader -21 673 511 € -14 870 766 € 68,6 % 3,3 % -14 397 592 € -20 483 651 €
Köp av tjänster -4 881 464 € -3 171 209 € 65,0 % -4,1 % -3 307 201 € -5 071 192 €
Materia l , förnöd. och varor -368 975 € -151 707 € 41,1 % 1,1 % -150 103 € -233 271 €
Bidrag -3 075 000 € -2 236 760 € 72,7 % 4,0 % -2 150 915 € -3 076 119 €
Övriga  verksamhetskostnader -5 176 490 € -3 470 826 € 67,0 % 2,1 % -3 400 747 € -5 140 864 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -35 175 440 € -23 901 269 € 67,9 % 2,1 % -23 406 559 € -34 005 097 €

VERKSAMHETSBIDRAG -32 516 040 € -21 884 132 € 67,3 % 2,2 % -21 419 724 € -31 072 175 €
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3.2.16 Nämnden för utbilding och fostran - Grundläggande utbildning   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål Utgångsnivå Stadsstra-

tegins mål 
Ansvarsområdets åt-
gärd Indikator Utfall 31.8 Status 

1. Budget, 
driftsekonomi 
och investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls,  
månatlig 
uppföljning. 

Verkställande på basis 
av budgetramen och 
månatlig uppföljning. 

Verksam-
hetsbidra-
gets utfall 
i %. Elev-
specifika 
kostnader 
inom 
grundläg-
gande ut-
bildning.  

Verksamhetsbidragets 
utfall är 67,9 procent. 
Anslagen kommer inte 
att räcka till. Man bere-
der ett förslag till stads-
fullmäktige om över-
skridning av anslagen 
för att täcka personal-
kostnaderna. 

På-
gående 

 

2. Sjukfrån-
varo 

31.12.2017 = 
6 719 kalen-
derdagar,  
x dagar/an-
ställningsför-
hållande.  
Kostnader för 
sjukvikariat 
2017 = x €. 

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

Förbättrade arbetsför-
hållanden. Arbetshäl-
soverkstäder, mentor-
skap, arbetshandled-
ning, välfärdsledning. 

Antalet 
sjukdagar 

Sammanlagt 6 049 
sjukfrånvarodagar, dvs. 
ca 11,9 dagar/person. 

På-
gående 

 

3. Olycksfall i 
arbetet 

31.12.2017 = 
93 kalenderda-
gar 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Säkerhetsutbildning 
och -planer. 

Antalet 
olycksfall i 
arbetet 

14 personer har råkat 
ut för ett olycksfall och 
dessa ledde till 79 da-
gar av arbetsoförmåga. 

Upp-
nåddes 
inte 

 
4. Personal-
plan 

Ordinarie = x 
 
Visstidsan-
ställda = x  
 
Totalt = x 

Personal-
planen 
hålls, anta-
let visstids-
anställda 
minskas. 

Personalplanen följs/i 
förhållande till ökat ele-
vantal. Nödvändiga 
tidsbundna anställ-
ningsförhållanden om-
vandlas till ordinarie. 
Personalantalet di-
mensioneras i sam-
band med förändringar 
i servicenätet. 

Antalet  
ordinarie 
anställda 
och  
anställda 
för viss 
tid. 

Nya tjänsteinnehavare 
har rekryterats till de 
tjänster som ingår i 
budgeten, tjänsterna 
tillträds 1.8.2022. Det 
har varit nödvändigt att 
inrätta vissa tjänster 
som inte ingår i perso-
nalplanen på grund av 
att volymen inom den 
allmänna utbildningen 
och specialundervis-
ningen har ökat. 
Undervisningspersonal 
har också anställts 
med hjälp av projektfi-
nansiering till skolorna. 

På-
gående 

 

5. Kundnöjd-
het och kund-
orientering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Tydliga  
servicepro-
cesser och 
kundorien-
tering 

Serviceprocesser ut-
vecklas och elever och 
vårdnadshavare invol-
veras samt kommuni-
kation.  

Resultat 
av utvär-
deringen 
av verk-
samheten. 

Skolspecifika resultat 
av verksamhetsutvär-
deringen har erhållits i 
mars. Resultaten har 
behandlats i skolorna 
på våren. Hela stadens 
utvärderingsrapport 
ska behandlas av 
nämnden hösten 2022. 

På-
gående 

 

6. Arbetstill-
fredsställelse 

Resultat av en-
käten för 2018. 

Arbetshäl-
san förbätt-
ras i den år-
liga arbets-
hälsoenkä-
ten. 

Arbetshälsoenkäter. Arbetshäl-
soenkä-
tens resul-
tat. 

Enhetsspecifika arbets-
hälsoplaner har utarbe-
tats för skolorna på ba-
sis av resultaten av ar-
betshälsoenkäterna. 

På-
gående 

 

 
Coronapandemin fortsatte särskilt under vårterminen 2022 och det bidrog till stor frånvaro bland personalen och eleverna 
och en ökning i vikariekostnaderna och som för sin del har begränsat skolornas verksamhetsmöjligheter. Kriget i Ukraina 
har ökat behovet av förberedande utbildning och i början av läsåret grundades tre nya grupper för förberedande under-
visning och det finns fortfarande ett behov av grupper för förberedande undervisning. 
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De anslag som reserverats för den grundläggande utbildningen 2022 kommer att överskridas och därför kommer man att 
ansöka om tilläggsanslag av stadsfullmäktige i slutet av 2022. 
  
Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområdets 
mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

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

Beslutet som ser-
vicenätet verkställs 
genom skolspeci-
fika beslut. 

Den pedagogiska 
utvecklingen fort-
går i samman-
slagna skolor. Pla-
neringen av Bis-
kopsbackens allak-
tivitetshus och 
Halkokari allaktivi-
tetshus fortgår. 

Antalet sko-
lenheter och 
storleken på 
skolenhet-
erna. Ge-
nomsnittlig 
gruppstor-
lek. 

De sista eleverna som studerat 
i Västraparkens skolfastighet 
flyttade till enhetsskolan Iso-
kylän yhtenäiskoulu i februari 
2022. 
 
Byggprojektet för Biskopsback-
ens allaktivitetshus har fram-
skridit till entreprenadanbuds-
fasen. 
 
Utarbetandet av referenspla-
nen för Halkokari allaktivitets-
hus har inletts i en separat 
tjänsteinnehavargrupp och av-
sikten är att referensplane-
ringen blir färdig i slutet av 
året. 
 
Donnerska skolans/KSG:s 
byggnadsprojektering har fram-
skridit till entreprenadanbuds-
fasen och utvidgningen av Villa 
skola är färdig och togs i bruk i 
augusti när läsåret startade. 

På-
gående 

 

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

Förutsättningarna 
för och möjlighet-
erna till digital 
undervisning främ-
jas. 

Anskaffning av 
tidsenliga lärome-
del. Undervis-
ningspersonalens 
digitala färdigheter 
förbättras. Kontinu-
erlig uppdatering 
av IKT-strategin. 

Mängden ut-
bildningar i 
ämnet och 
antalet del-
tagare. An-
talet IKT-en-
heter som 
används av 
elever. 

Tre utbildningar har ordnats 
som närundervisning i början 
av året, ca 60 personer har 
deltagit i utbildningarna. Sko-
lornas nya IKT-plan är under 
arbete och den ska godkännas 
under läsåret 2022–2023. 
Sammanlagt 2 705 IKT-en-
heter används av elever (1 421 
persondatorer, 1 284 iPads, si-
tuationen 1.10.2021). 

Utfallit 
 

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

Barnfamiljernas 
servicehandled-
ning utvecklas till-
sammans med 
Soite. Ökad an-
vändning av forsk-
ningsbaserade 
metoder i skolorna. 

Utbildningar i 
forskningsbase-
rade metoder för 
undervisnings- och 
elevvårdspersonal. 

Antalet sko-
lor som an-
vänder olika 
metoder. 
Antalet Föra 
barnen på 
tal-samtal 

I början av året ordnades ut-
bildningar för att ta i bruk meto-
derna TCM- och Föra barnen 
på tal. 48 personer har deltagit 
i utbildningarna. TCM-metoden 
har tagits i bruk vid 6 skolor. 
Metoden Föra barnen på tal 
används i större omfattning. 
Föra barnen på tal-samtal har 
hållits 83 gånger under läsåret 
2021–2022. 

Utfallit 
 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

Genomförandet av 
planen för kultur-
fostran framskrider 
stegvis. 

Användningen av 
planen för kultur-
fostran breddas till 
årskurs 4–5 och 
den svenska 
grundläggande ut-
bildningen.  

Antalet klas-
ser som del-
tagit. 

Information om hur många 
finska klasser som deltagit i 
kulturfostran fås i slutet av 
läsåret. En motsvarande 
svenskspråkig kulturlärostig 
har planerats under våren och 
verksamheten inleds på hös-
ten. 

På-
gående 
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Barnets rättigheter 
och barnvänlig-
heten främjas 

Verkställandet av 
den nya verksam-
hetsplanen Barn-
vänlig kommun. 

Verksamheten i 
barnfullmäktige 
etableras. Perso-
nalen får utbildning 
i barnets rättig-
heter. 

Antalet mö-
ten i barn-
fullmäktige. 
Ordnade ut-
bildningar 
och antalet 
deltagare. 

Barnfullmäktige har samlats 
två gånger (9.2 och 19.4) och 
behandlat 7 ärenden. Inga mö-
ten under perioden 5–8/2022. 

På-
gående 

 

Barnets rättigheter 
och barnvänlig-
heten främjas 

Verksamhet i en-
lighet med Fin-
landsmodellen för 
hobbyverksamhet i 
Karleby (KO-
HASU) ordnas vid 
samtliga grundsko-
lor i Karleby. 

Hobbyer ordnas i 
samband med 
skoldagen i samar-
bete med olika 
hobbyaktörer och 
av stadens egna 
hobbyhandledare. 
Dessutom utförs 
uppsökande hob-
byverksamhet av 4 
hobbyhandledare 
vid 4 hemmabas-
skolor. 

Antalet sko-
lor som del-
tar. Antalet 
grupper som 
ordnats och 
antalet ele-
ver som del-
tar. 

25/27 skolor har deltagit i hob-
byverksamheten. 80 ordnade 
hobbygrupper. 1 364 elever 
har deltagit. Hobbyverksam-
heten för hösten 2022 startar i 
september. 

Utfallit 
 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

Främjande av en 
trygg tillväxtge-
menskap i skolmil-
jön. 

Principerna för att 
förebygga och in-
gripa i mobbning 
förenhetligas.  
Resultat av riks-
omfattande datain-
samling utnyttjas 
för främjandet av 
elevernas välbefin-
nande. 

Genomfö-
rande av 
mobbnings-
kartläggning 
i % enligt 
skola.  
Resultat av 
den riksom-
fattande  
enkäten om 
kommunens 
verksamhet 
för att främja 
välbefin-
nande och 
hälsa 
(TEAviisari 
och enkäten 
Hälsa i sko-
lan). 

Resultaten av enkäten Hälsa i 
skolan har presenterats för 
nämnden för utbildning och 
fostran. 

På-
gående 

 

Karlebys rykte som 
bildningsstad höjs 

Systematisk och 
målinriktad ut-
veckling av den 
grundläggande ut-
bildningen. 

Aktiv projektansö-
kan och regionalt 
samarbete. 

Antalet ut-
vecklings-
projekt och 
totalbudget-
en. 

Projektverksamheten har fort-
farande varit aktivt. Inom 
undervisningstjänster pågår 29 
projekt vilkas totalfinansiering 
uppgår till sammanlagt 
2 117 162 euro. 

Utfallit 
 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

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

Elever och vård-
nadshavare inklud-
eras i skolornas 
verksamhet och i 
planeringsskedet 
för nya byggpro-
jekt.  

Barnkonsekvens-
bedömningar görs 
i samband med 
byggprojekt. Inklu-
derande budgete-
ring etableras som 
en del av läsårpla-
neringen. 

Påbörjade 
och slut-
förda barn-
konsekvens-
bedöm-
ningar. Hur 
många sko-
lor har utfört 
inklude-
rande bud-
getering. 

Barnkonsekvensbedömningar 
genomfördes i samband med 
skolornas skolnätsutredningen 
vid Veikko Vionojan koulu, 
Rahkosen koulu och Öja skola. 
Utvecklingsläraren har fått i 
uppdrag att ha hand om den 
inkluderande budgeteringen. 
Inkluderande budgetering ge-
nomförs under vår- eller höst-
terminen i enlighet med upp-
draget. 

På-
gående 

 

RESURSSMART STAD 

Vår kommunorga-
nisation är flexibel 

Ledningen av sko-
lorna stöds och ut-
vecklas för att 

För ledningen av 
skolor som berörs 
av förändringarna i 

Åtgärder 
vidtagits 

Beredningen och planeringen 
av ledningsmodellen för Bis-
kopsbackens allaktivitetshus 

På-
gående 
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svara mot behoven 
som förändring-
arna i servicenätet 
medför. 

servicenätet utar-
betas tydliga be-
fattningsbeskriv-
ningar och an-
svarsfördelningen 
fastställs. 

har fortgått i samarbete mellan 
undervisningstjänster och små-
barnspedagogiken. 

Karleby stad är 
känd för god och 
högklassig kompe-
tens 

Personalens kom-
petens identifieras, 
utnyttjas och ut-
vecklas. 

Fortbildningsfor-
merna utvecklas 
och görs mångsidi-
gare. Kompetens 
delas inom organi-
sationen bl.a. med 
hjälp av utveckl-
ingslärarverksam-
heten och expert-
team (t.ex. teamet 
för globalfostran, 
teamet för före-
tagsfostran och 
KOKO-teamet). 

Antalet ut-
vecklingslä-
rare och 
andra an-
svarslärare. 
Kvalitativ 
bedömning 
av expert-
teamen 
varje läsår. 

Sammanlagt 29 utvecklingslä-
rare. Teamen har 51 medlem-
mar. Kvalitativ bedömning av 
verksamheten i teamen har ge-
nomförts i slutet av läsåret. 

Utfallit 
 

 
 
Ekonomiska siffror 
 

 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 938 354 € 571 418 € 60,9 % 18,9 % 480 454 € 769 684 €
Avgi fts intäkter 65 000 € 36 160 € 55,6 % 8,3 % 33 380 € 69 983 €
Understöd och bidrag 175 100 € 1 306 602 € 746,2 % -11,1 % 1 470 358 € 1 467 951 €
Övriga  verksamhets intäkter 164 510 € 98 214 € 59,7 % 93,6 % 50 719 € 181 211 €
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 1 342 964 € 2 012 394 € 149,8 % -1,1 % 2 034 911 € 2 488 829 €

Personalkostnader -30 153 894 € -21 638 946 € 71,8 % 3,0 % -20 999 455 € -31 507 476 €
Köp av tjänster -6 562 496 € -4 373 279 € 66,6 % 7,1 % -4 085 148 € -6 518 381 €
Materia l , förnöd. och varor -1 328 500 € -1 122 393 € 84,5 % -3,3 % -1 160 106 € -1 421 015 €
Bidrag -203 000 € -120 987 € 59,6 % -1,6 % -122 948 € -202 748 €
Övriga  verksamhetskostnader -11 462 540 € -7 598 991 € 66,3 % 2,2 % -7 435 326 € -11 092 183 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -49 710 430 € -34 854 596 € 70,1 % 3,1 % -33 802 984 € -50 741 802 €                  
VERKSAMHETSBIDRAG -48 367 466 € -32 842 202 € 67,9 % 3,4 % -31 768 073 € -48 252 973 €
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3.2.17 Nämnden för utbilding och fostran - Gymnasiet.   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål Utgångsnivå Stadsstra-

tegins mål 
Ansvarsområdets åt-
gärd Indikator Utfall 31.8 Status 

1. Budget, 
driftseko-
nomi och 
investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, må-
natlig upp-
följning. 

Verkställande på ba-
sis av budgeten och 
månatlig uppföljning.  

Verksam-
hetsbi-
dragets 
utfall. 

Verksamhetsbidraget har 
utfallit till 65,6 procent.  

På-
gående 

 

2. Sjuk-
frånvaro 

31.12.2017 = 
607 kalenderda-
gar.  
Kostnader för 
sjukvikariat 
2017. 

31.12.2018 
= x-10 % 
kalender-
dagar, x 
dagar/an-
ställnings-
förhål-
lande.  
Halvering 
av vikarie-
kostnader. 

Personalens välbefin-
nande följs upp. 

Antalet 
sjukda-
gar 

Sammanlagt 264 frånvaro-
dagar under granskningspe-
rioden. Cirka 52 procent av 
gymnasiets personal har 
frånvaro. Det genomsnittliga 
antalet frånvarodagar bland 
hela personalen uppgick till 
3,5 dagar och bland de som 
varit frånvarande till 6,8 da-
gar. Antalet frånvarodagar 
har ökat på grund av coro-
napandemin. 

På-
gående 

 

3. Olycks-
fall i arbe-
tet 

31.12.2017 = 0 
kalenderdagar 

Inga 
olycksfall 
sker i arbe-
tet. 

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

Antalet 
olycksfall 
i arbetet 

En person har råkat ut för 
ett olycksfall och det ledd till 
2 dagar av arbetsoförmåga. 

På-
gående 

 

4. Perso-
nalplan 

Gymnasier: 62 
gymnasielärare 
 
Institutet:  
Ordinarie = 13,5 
 
Visstidsanställda 
= 140  
 
Totalt = 153,5 

Personal-
planen 
hålls, anta-
let visstids-
anställda 
minskas. 

Personalutbildningen 
fortgår vid Kokkolan 
suomenkielinen lukio 
under läsåret 2021 - 
2022. 

Personal-
planen 
omsätts i 
prakti-
ken. 

Beslut om den personal 
som ska rekryteras fattas 
läsårsvis och efter behov. 

På-
gående 

 

5. Kund-
nöjdhet 
och kund-
oriente-
ring 

Invånarnas nöjd-
het med tjäns-
terna 

Negativ 
kundre-
spons 
minskas. 

Responsenkäter ge-
nomförs regelbundet 
för de studerande i 
gymnasierna och 
verksamheten utveck-
las utifrån responsen. 

Respons 
och  
enkätre-
sultat. 

Utbildningen utvecklas ytter-
ligare utgående från resulta-
ten av de regelbundna re-
sponsenkäterna. 

På-
gående 

 

6. Arbets-
tillfreds-
ställelse 

Resultat av en-
käten för 2018. 

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

Arbetshälsoplanen 
uppdateras. 

Arbets-
hälsoen-
kät. 

Gymnasiernas arbetshälso-
planer uppdaterades inom 
utsatt tid. 

Utfallit 
 

  
Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområ-
dets mål 

Ansvarsområ-
dets åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

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

Verksamhetsstäl-
lena för Kokkolan 
suomalainen lukio 
slås samman 
1.8.2021 i enlig-
het med besluten. 

Beredningen av 
sammanslag-
ningen av verk-
samhetsställena 
för Kokkolan su-
omalainen lukio 
framskrider steg-
vis. Uppnåendet 

Verksamhets-
ställena för 
Kokkolan su-
omalainen lu-
kio slås sam-
man 1.8.2021. 
Delmålen för 
beredningen 

Kokkolan suomalainen lukio in-
ledde läsåret 2022–2023 un-
der samma tak på adressen 
Torggatan 43. Ombyggnads- 
och renoveringsarbetena forts-
ätter i gymnasiets lokaler un-
der det innevarande kalender-
året. De lokaler som renove-
rats under sommaren 2022 har 

På-
gående 
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av utvecklingspla-
nens delmål. 

uppnås enligt 
planen 2022. 

mottagits delvis. Ombyggnads-
arbeten vid det svenska gym-
nasiet har framskridit till plane-
rings- och genomförandefa-
sen. 

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

Gymnasierna för-
bättrar stu-
derandenas kom-
petens genom att 
producera nya for-
mer av gymnasie-
undervisning. 

Digitala läromedel 
tas i bruk i gymna-
sierna i och med 
att de nya läropla-
nerna tas i bruk 
och läroplikten ut-
vidgas. 

I tjänster beto-
nas fram-
gångsrikt ibruk-
tagande av di-
gitala lärome-
del. 

Två årskullar använder digitala 
läromedel. Ibruktagandet av di-
gitala läromedel har tekniskt 
sett lyckats bra. Respons på 
användningen av läromedlen 
samlas in av studerandena. 
Responsen är i regel positiv.  

Utfallit 
 

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

Gymnasierna för-
bättrar stu-
derandenas och 
personalens digi-
tala kompetens. 

Nya funktioner i 
Wilma utnyttjas i 
gymnasiet. 

Mängden nya 
funktioner som 
tagits i bruk i 
Wilma. 

En ny funktion är att studeran-
devårdens anteckningar görs 
på en elektronisk blankett i 
Wilma som kan ses av en be-
gränsad målgrupp. Utveckl-
ingen av funktionerna fortsät-
ter. 

På-
gående 

 

Tydliga service-
processer och 
kundorientering 

Verksamheten i 
gymnasierna för-
bättras utifrån stu-
derande- och kun-
drespons. 

Regelbundna stu-
derandeenkäter i 
gymnasierna.  

Resultaten av 
gymnasiernas 
studerande-
enkäter. 

Studerandenas trivsel förbätt-
ras genom lokalitets- och in-
redningslösningar i samband 
med att lokaler renoveras. Lo-
kaler som lämpar sig för um-
gänge och studier ökas. 

På-
gående 

 

Karleby skapar ett 
fungerande nät-
verk inom vård- 
och landskaps-
tjänster och har 
ett nära samar-
bete med intres-
sentgrupperna vid 
anordnandet av 
tjänster 

Gymnasiernas 
landskapsomfat-
tande samarbete 
fortgår. 

Gymnasierna del-
tar i landskapsnät-
verk på andra sta-
diet. Gemen-
samma projekt på 
landskapsnivå ge-
nomförs. 

Mängden pro-
jekt i gymnasi-
erna och upp-
nåendet av 
målen i dem. 

Gymnasierna deltar i den 
andra fasen av ett projekt som 
anknyter till Utbildningsstyrel-
sens coronastöd samt i projek-
tansökans i tredje fasen. 
Kokkolan suomalainen lukio 
deltar från och med hösten 
2022 i Uleåborgs universitets 
projekt på andra stadiet Liikku-
vat oppitunnit. Gymnasierna 
deltar som delgenomförare i 
Yrkeshögskolan Centrias pro-
jekt Let’s Learn Work. 

På-
gående 

 

Karleby skapar ett 
fungerande nät-
verk inom vård- 
och landskaps-
tjänster och har 
ett nära samar-
bete med intres-
sentgrupperna vid 
anordnandet av 
tjänster 

Smidig övergång 
mellan gymnasiet 
och högskoleni-
vån. Ökat före-
tags- och arbets-
livssamarbete i 
gymnasiet. 

Samarbetet mel-
lan gymnasierna 
och regionens 
läroanstalter som 
ger utbildning på 
höskolenivå och 
de studiemöjlig-
heter som de stu-
derande i gymna-
sierna erbjuds. 

Omfattningen 
av utbudet av 
studier på hö-
skolenivå och 
antalet kurs-
prestationer för 
gymnasister. 
Antalet kontak-
ter med före-
tagslivet och 
arbetslivet 
inom gymnasi-
eutbildningen.  

De studerande i gymnasierna 
erbjuds studier på högskole-
nivå men endast enstaka stu-
derande väljer dem. Förbere-
delser inför nya bryggstudier 
på högskolenivå pågår och 
ibruktagandet pilottestas under 
läsåret 2022–2023.  

På-
gående 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Det går smidigt 
och tryggt att ta 
sig fram i Karleby 

Främjande av 
cykling och trafik-
säkerhet bland 
gymnasieelever. 

Studier i rörelse 
stöds med tema-
dagar, evene-
mang och vardag-
liga arrangemang 
under skoldagen. 
Åtgärder som 
stödjer cykling 
(täckta cykelstäl-
len, möjligheter att 

Genomförda 
evenemang. 
Antalet olycks-
fall som inträf-
fat under stu-
derandenas 
skoltid eller på 
vägen till eller 
från skolan. 

Det har ordnats motions- och 
hälsoinriktade evenemang och 
temadagar vid läroanstalterna 
inom gymnasieutbildningen. 
Det har skett 3 olyckor på lekt-
ionstid eller på vägen till eller 
från skolan.  

På-
gående 
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låsa) i anslutning 
till gymnasierna.  

Barnets rättig-
heter och barn-
vänligheten främ-
jas 

Åtgärder som 
krävs i gymnasi-
erna för att erhålla 
erkännandet En 
barnvänlig kom-
mun. 

Studerandenas 
rättigheter och 
delaktighet främ-
jas som en del av 
utvecklingslärar-
nas uppgift i gym-
nasierna. Uppda-
tering av välfärds- 
och jämlikhetspla-
nen. Åtgärder i 
enlighet med pro-
grammet barnvän-
lig kommun fort-
går. 

Antalet ord-
nade delaktig-
hetsprojekt och 
genomförande-
program. 

Delaktigheten bland de stu-
derande i gymnasierna har 
stärkts genom att aktivera stu-
derandekåren och med hjälp 
av temadagar och evenemang 
som stödjer samhörigheten. 

På-
gående 

 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främ-
jas 

Gymnasisterna 
har en trygg inlär-
ningsmiljö som 
främjar välbefin-
nandet. 

Gymnasiernas 
studerandevårds-
arbete. Stödjande 
av Studier i Rö-
relse. Deltagande 
i eller arrange-
mang av kulture-
venemang. 

Centrala resul-
tat av enkäten 
Hälsa i skolan i 
gymnasiet. 
Deltagande i 
kulturevene-
mang 

De studerandes ork och välbe-
finnande lyfts fram som ut-
vecklingsobjekt på basis av 
enkäten Hälsa i skolan. Gym-
nasierna har deltagit i olika kul-
turevenemang inom ramen för 
coronarestriktionerna. 

På-
gående 

 

Karlebys position 
som landskaps-
centrum stärks 

Högklassig och 
attraktiv gymnasi-
eutbildning. 

Säkerställande av 
ett mångsidigt 
kurs- och studie-
utbud. Utveckling 
av särskild utbild-
ningsuppgift med 
inriktning på na-
turvetenskap och 
teknik. Möjlighet 
att delta i idrottsa-
kademiverksam-
heten. 

Studerandean-
talet i gymnasi-
erna och ut-
bildningen med 
särskild upp-
gift. Antalet 
studerande i 
Karleby och 
som bor utan-
för landskapet. 

Vårens antagningar pågår. De 
studerande fick information om 
antagningen och tog emot stu-
dieplatsen först under juni. An-
talet studerande vid gymnasi-
erna överensstämmer med det 
förväntade studerandeantalet 
för föregående läsår. Nio nya 
grupper började vid Kokkolan 
suomalainen lukio och två nya 
grupper vid Karleby svenska 
gymnasium. 

På-
gående 

 

Karlebys rykte 
som bildningsstad 
höjs 

Samarbete mellan 
den grundläg-
gande utbild-
ningen och gym-
nasieutbildningen 
för att stödja 
lärstigen. 

Samarbete mellan 
studiehandledare 
och studerande-
vård i övergångs-
skeden och under 
gymnasiestudi-
erna. 

Antalet stu-
derande som 
avbrutit gym-
nasiestudierna. 
Orsak till att de 
studerande av-
brutit studi-
erna.  

Relativt få gymnasister har av-
brutit sina studier. Orsaken till 
att man avbryter studierna är 
vanligtvis övergång till annan 
läroanstalt eller flytt till annan 
ort. Antalet trippelexamen 
bland de studerande i yrkes-
gymnasiet har minskat så att 
man allt oftare avlägger endast 
en dubbelexamen. 

På-
gående 

 

Karleby är en ak-
tiv partner för fö-
retagen i området; 
målet är att stödja 
företagens tillväxt, 
internationalism 
och uppkomsten 
av nya arbetsplat-
ser 

Gymnasierna ökar 
samarbetet med 
läroanstalter med 
högre utbildning 
och näringslivet. 

Samarbetet mel-
lan gymnasierna 
och läroanstalter 
med utbildning på 
högskolenivå i 
regionen och de 
studiemöjligheter 
som gymnasis-
terna erbjuds. Ett 
gemensamt ut-
vecklingsprojekt 
som främjar före-
tagande mellan 
studier på hög-
skolenivå, gymna-
sier och yrkesut-
bildning på andra 
stadiet. 

Antalet genom-
förda prestat-
ioner inom 
högskolesam-
arbetet. Re-
spons på resul-
taten av pro-
jektet Let’s Le-
arn Work 2022. 

Projektverksamheten inom 
projektet Let’s Learn Work 
framskrider enligt planen i 
fråga om stadens ansvarsom-
råde. Projektverksamheten 
sträcker sig också till gymnasi-
eutbildningen i landskapet.  

På-
gående 
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TILLSAMMANS LYCKAS VI 

Karleby erbjuder 
kommuninvå-
narna möjligheten 
att utveckla sin 
egen boende- och 
livsmiljö 

Gymnasierna er-
bjuder studiemöj-
ligheter för kom-
muninvånare i alla 
åldrar. 

Gymnasierna 
överlåter lokaler 
som de besitter 
med dags- eller 
timhyra för tidsbe-
gränsad använd-
ning.  

Lokalernas an-
vändningsgrad. 

Läroinrättningarnas använd-
ningsgrad kvällstid är hög 

Utfallit 
 

RESURSSMART STAD 

Karlebys ekono-
miska hushållning 
är ansvarsfull 

Förnuftig använd-
ning av resurser i 
gymnasierna. 

Årliga kalkyler av 
behovet av kurser 
i gymnasierna. 

Fördelningen 
av kurser i för-
hållande till 
gymnasiernas 
studerandean-
tal. Genom-
snittlig grupp-
storlek på kur-
serna och vari-
ationen i 
gruppstorle-
karna. 

Gymnasierna har genomfört 
sitt studieutbud inom ramen för 
de godkända resurserna för 
undervisningen. Storleken på 
resurserna för kommande 
läsår har fastställts preliminärt i 
undervisningstjänsters sekt-
ioner. Jämfört med tidigare 
läsår kommer sammanslag-
ningen av den finska gymnasi-
eutbildningens verksamhets-
ställen att ge besparingar un-
der läsåret 2022–2023. 

På-
gående 

 

Vår kommunorga-
nisation är flexibel 

Gymnasiernas le-
darskap utveck-
las. Delat och 
samarbetsbaserat 
ledarskap.  

Aktuella utbild-
ningar för gymna-
siernas rektorer.  

Antalet delta-
gare i utbild-
ningarna. 

Utbildningsutbudet har minskat 
under coronatiden. Utbild-
ningsutbudet har ökat vad gäl-
ler läsåret 2022–2023 och 
gymnasiernas representanter 
deltar på plats i de utbildningar 
som erbjuds. Utbildningar som 
riktar sig till rektor ordnas bl.a. 
av Utbildningsstyrelsen och 
Pro Lukio. Kokkolan suomalai-
nen lukio deltar i utbildningstill-
fällen som ordnas av det nya 
nätverket för stora gymnasier. 

På-
gående 

 

  
Ekonomiska siffror 
 

 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 546 803 € 354 915 € 64,9 % 4,3 % 340 170 € 543 764 €
Avgi fts intäkter 2 000 € 80 € 4,0 % -85,7 % 560 € 560 €
Understöd och bidrag 25 400 € 184 795 € 727,5 % -0,1 % 184 983 € 193 196 €
Övriga  verksamhets intäkter 9 200 € 41 496 € 451,0 % -153787,7 % -27 € 4 226 €
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 583 403 € 581 286 € 99,6 % 10,6 % 525 687 € 741 746 €

Personalkostnader -5 081 710 € -3 607 573 € 71,0 % 0,2 % -3 599 632 € -5 272 540 €
Köp av tjänster -870 274 € -423 130 € 48,6 % 16,6 % -362 868 € -575 210 €
Materia l , förnöd. och varor -71 425 € -198 033 € 277,3 % 109,5 % -94 549 € -180 265 €
Bidrag -28 000 € -2 254 € 8,0 % -74,8 % -8 926 € -14 182 €
Övriga  verksamhetskostnader -1 221 400 € -740 559 € 60,6 % 18,2 % -626 339 € -979 013 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -7 272 809 € -4 971 548 € 68,4 % 6,0 % -4 692 314 € -7 021 210 €                  
VERKSAMHETSBIDRAG -6 689 406 € -4 390 263 € 65,6 % 5,4 % -4 166 627 € -6 279 464 €
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3.2.18 Nämnden för utbilding och fostran - Karlebynejdens institut   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål 

Ut-
gångsnivå 

Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsområ-
dets åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

1. Budget, 
driftseko-
nomi och 
investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, månatlig 
uppföljning. 

Verkställande 
på basis av bud-
geten och må-
natlig uppfölj-
ning. 

Verksam-
hetsbidra-
gets utfall. 

Coronapandemin påverkar fortfa-
rande institutets kostnadsstruktur. 
Den allmänna ökningen av kost-
nadsnivån återspeglas också i 
kostnadsstrukturen. Antalet an-
mälda till kurser är ungefär 
samma som vid motsvarande tid-
punkt året innan. Verksamhetsbi-
draget har utfallit till 67 procent. 

På-
gående 

 

2. Sjuk-
frånvaro 

31.12.2017 
= 607  
kalender-
dagar.  
Kostnader 
för sjuk-
vikariat 
2017. 

31.12.2018 = 
x-10 % kalen-
derdagar, x 
dagar/anställ-
ningsförhål-
lande.  
Halvering av 
vikariekostna-
der. 

Personalens 
välbefinnande 
främjas och följs 
upp. 

Antalet 
sjukdagar 

Den ordinarie personalen har haft 
72 frånvarodagar. Timlärarnas 
sjukfrånvaro ingår inte i denna 
siffra, men det bör beaktas att an-
talet sjukfrånvaro bland timlärare 
var stort på våren på grund av co-
rona. Sjukfrånvarotalet var 20 pro-
cent större jämfört med motsva-
rande tidpunkt året före corona-
året (1.1-31.8.2019) och 40 pro-
cent större jämfört med fjolåret 
(1.1-31.8.2021). Timlärarnas sjuk-
frånvaro medför både vikariekost-
nader och också lönekostnader 
på grund av ersättande undervis-
ningstillfällen. 

På-
gående 

 

3. Olycks-
fall i arbe-
tet 

31.12.2017 
= 0 kalen-
derdagar 

Inga olycksfall 
sker i arbetet. 

Verksamhets-
ställenas riskbe-
dömningar och 
räddningsplaner 
hålls uppdate-
rade. 

Antalet 
olycksfall i 
arbetet 

Inga olycksfall i arbetet. Utfallit 
 

4. Perso-
nalplan 

Personal i 
ordinarie 
tjänste- 
och arbets-
avtalsför-
hållande = 
13,5 
 
Visstidsan-
ställda tim-
lärare = 
155 (ca 19 
årsverken) 

Personal- 
planen hålls, 
antalet viss-
tidsanställda 
minskas. 

Arbetsbeskriv-
ningar granskas 
och uppgifter 
omorganiseras 
vid behov i en-
lighet med insti-
tutets verksam-
het och mål och 
med beaktande 
av personalpla-
nen. 

Personal-
planen om-
sätts i 
praktiken. 

Det har skett ytterligare personal-
förändringar vid institutet. Efter att 
bildkonstläraren sagt upp sig an-
ställdes en bildkonstlärare i ett an-
ställningsförhållande för viss tid i 
stället för hen. Bildkonstskolans 
servicesekreterare började 1.5 i 
enlighet med planen. 

På-
gående 

 

5. Kund-
nöjdhet 
och kundo-
rientering 

Invånarnas 
nöjdhet 
med tjäns-
terna 

Negativ kund-
respons mins-
kas. 

Verksamheten 
utvecklas utifrån 
den respons 
som studerande 
och kunder gett. 

Resultat av 
institutets 
årliga kurs-
responsen-
käter. 
 
Resultat av 
den grund-
läggande 
konstun-
dervisning-
ens Virva-
tuli-utvär-
dering. 

Kursutvärderingen som gäller 
medborgarinstitutsundervisning är 
färdig och resultaten har behand-
lats av den ordinarie personalen 
och timlärarna. Resultaten av den 
grundläggande konstundervis-
ningens Virvatuli-utvärdering fås 
under hösten. 

På-
gående 
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6. Arbets-
tillfreds-
ställelse 

Resultat av 
enkäten för 
2018. 

Arbetshälsan 
förbättras i 
den årliga ar-
betshälsoen-
käten. 

Uppdatering av 
arbetshälsopla-
nen som utarbe-
tats i samarbete 
med persona-
len, och genom-
förandet av dess 
åtgärder. 

Arbetshäl-
soenkä-
tens resul-
tat. 

En arbetshälsoplan har utarbetats 
för institutets personal i en ge-
mensam arbetshälsoverkstad. 
Verksamhetsplaner har utarbetats 
för de åtgärder som krävs, åtgär-
der genomförs enligt planen.  

Utfallit 
 

 
Coronapandemin påverkar fortfarande institutets kostnadsstruktur när läsåret 2022–2023 drar igång. Den allmänna ök-
ningen av kostnadsnivån återspeglas också i kostnadsstrukturen. Över hälften av lönekostnaderna består av timlärarnas 
löner på grund av institutsverksamhetens karaktär. Antalet sjukfrånvaro bland timlärare var stort på våren på grund av 
corona. Sjukfrånvarotalet var 20 procent större jämfört med motsvarande tidpunkt året före coronaåret (1.1-31.8.2019) och 
40 procent större jämfört med fjolåret (1.1-31.8.2021). Timlärarnas sjukfrånvaro medför både vikariekostnader och också 
lönekostnader på grund av ersättande undervisningstillfällen. 
 
De två nybörjarkurser i finska som ordnades för ukrainare på sommaren och hösten i enlighet med ett beslut av nämnden 
för undervisning och fostran inverkar också i viss mån på kostnadsstrukturen, omfattning: 96 t/kurs. Kurserna inkl. kurs-
böckerna var avgiftsfria för studerandena. Kurserna finansieras inte med en statsandel på 100 procent, utan ingår enligt 
utbildningsstyrelsens anvisningar i utbildning för vilken det betalas 57 procent i statsandelsfinansiering. Sammanlagt 27 
studerande deltog i kurserna. 
 
Strategin verkställs 
 

Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsområdets 
mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfall 31.8 Sta-

tus 

LÄMPLIGT NÄRA 

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

Institutets kursut-
bud planeras utgå-
ende från kun-
derna och genom-
förs på ett kost-
nadseffektivt sätt. 

Kundresponsen 
beaktas vid plane-
ringen av kurser 
och ett tillräckligt 
elevantal uppnås 
på kurserna. 

Antalet ord-
nade kurser 
och grupp-
storlekarna i 
snitt. 

Det har ordnats sammanlagt 713 
institutskurser. Den genomsnittlig 
gruppstorleken har varit 11 perso-
ner/kurs. 

Utfallit 
 

De möjligheter 
som digitali-
seringen erbju-
der utnyttjas i 
serviceprodukt-
ionen och 
elektroniska 
tjänster för 
kommuninvå-
narna utvecklas 

Institutet förbättrar 
de studerandes 
och kommuninvå-
narnas digitala 
kompetens genom 
att producera nya 
former av under-
visning vid med-
borgarinstitutet. 

Institutet förbättrar 
möjligheterna att 
studera och delta 
på distans. 

Antalet nya 
kurser i in-
stitutets ut-
bud och 
inom den 
grundläg-
gande 
konstunder-
visningen 
som drar 
nytta av di-
stansunder-
visning. 

Distansundervisning har utnyttjats 
på sammanlagt nio kurser, varav 
en kurs har varit en webbkurs. 

Utfallit 
 

Tydliga service-
processer och 
kundorientering 

Institutets tjänster 
utvecklas utifrån 
studerande- och 
kundrespons. 

Institutet samlar år-
ligen in kundre-
spons på enskilda 
ämnesgrupper 
med fem års inter-
valler. Respons 
samlas också in av 
vårdnadshavarna 
inom den grundläg-
gande konstunder-
visningen. 

Resultat av 
institutets 
studerande-
enkäter. 
Resultat av 
den grund-
läggande 
konstunder-
visningens 
Virvatuli-re-
sponsenkät. 

De studerande har utvärderat insti-
tutets kurser i enlighet med utvär-
deringsplanen. Kursutvärderingen 
för läsåret 2021–2022 är färdig. 
Personalen och timlärarna har del-
getts de centrala resultaten.  
 
Den grundläggande konstundervis-
ningens Virvatuli-responsenkät 
kommer att genomföras under hös-
ten 2022.  

Utfallit 
 

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

Institutet deltar ak-
tivt i det lanskaps-
överskridande 

Institutet deltar och 
involverar i samar-
bete inom fritt bild-
ningsarbete. 

Antalet del-
taganden i 
verksam-
heten i 

Institutet och den grundläggande 
konstundervisningen har deltagit 
aktivt i nationella och lokala samar-
betsnätverk som överensstämmer 
med den egna verksamheten. 

Utfallit 
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och har ett nära 
samarbete med 
intressentgrup-
perna vid an-
ordnandet av 
tjänster 

samarbetsnätver-
ket för fritt bild-
ningsarbete. 

Marknadsförings-
samarbete bedrivs 
med Kronoby med-
borgarinstitut. 

samarbets-
nätverken 
för fritt bild-
ningsar-
bete. 
 
Antalet ut-
bildningar i 
livslångt lä-
rande. 

Institutet har dessutom samarbetat 
med närliggande medborgarinstitut 
i fråga om marknadsföring och för-
berett bl.a. gemensamma projek-
tansökningar. Projektet Konstgår-
den vid bildkonstskolan har fram-
skridit till ett skede där man söker 
finansiering för genomförandet av 
Konstgården. I det här skedet av 
projektet har man också fått en ny 
samarbetspartner. Institutet har i 
samarbete med kommunförsöket 
med sysselsättning genomfört ett 
pilotprojekt med renovering av vär-
debyggnader. Institutet har varit i 
kontakt med det lokala utbildnings-
nätverket för invandrare och delta-
git i en grupp för regional koordine-
ring av invandringen.  

Karleby skapar 
ett fungerande 
nätverk inom 
vård- och land-
skapstjänster 
och har ett nära 
samarbete med 
intressentgrup-
perna vid an-
ordnandet av 
tjänster 

Institutet har som 
mål att utöka sam-
arbetet med och 
göra institutet mer 
känd bland kom-
muninvånare, före-
tag och föreningar. 

Fortbildning er-
bjuds till olika aktö-
rer. Institutets loka-
ler hyrs ut till olika 
aktörer. 

Antalet ord-
nade fort-
bildningsda-
gar. Antalet 
uthyrda lo-
kaler. 

Man har ordnat sammanlagt 5 fort-
bildningsutbildningar och utbild-
ningar som köptjänst. Institutet har 
hyrt ut bildkonstskolans lokaler, in-
stitutets klassrum och festsal samt 
ett klassrum i Konsthuset till privata 
personer och föreningar. Efter vår-
terminen har Kokkolan suomalai-
nen lukio inte längre hyrt ett klass-
rum vid institutet. Den grundläg-
gande konstundervisningen i dans 
vid Mellersta Österbottens konser-
vatorium har fortfarande ett gäl-
lande hyresavtal. Sammanlagt 8 lo-
kaler har hyrts ut. Stiftelsen för 
Nordiska konstskolan har inom ra-
men för samarbetsavtalet använt 
institutets lokaler vid sina föreläs-
ningar. Vi har förenhetligat våra ut-
hyrningspraxis och anvisningar om 
användningen av lokalerna.  

Utfallit 
 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Barnets rättig-
heter och barn-
vänligheten 
främjas 

Bildkonstskolan 
och ordkonstsko-
lan ger barn och 
unga möjlighet att 
uttrycka konst och 
hitta sin egen stil 
och på så sätt 
stödjer de stadens 
mål om barnvänlig-
het. 

Grundläggande 
konstundervisning 
ordnas i bildkonst-
skolan för barn och 
unga och ordkonst-
skolan Santtu. 

Antalet del-
tagare i 
bildkonst-
skolan för 
barn och 
unga och 
ordkonst-
skolan. 

Elevantalet i bildkonstskolan: 462, 
Elevantalet i ordkonstskolan: 46. 

Utfallit 
 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

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

Institutet gör det 
möjligt för aktiva 
invånare att bed-
riva frivillig evene-
mangs- och konst-
verksamhet.  

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

Lokalernas 
använd-
ningsgrad. 

Lokalerna erbjuds för annan an-
vändning än undervisning på basis 
av efterfrågan. Institutshuset har 
haft 8 utomstående hyresgäster i 
lokalerna. Konsthuset Renlund 
(inkl. trädelen och bildkonstskolans 
stendel) hade 7 utomstående eve-
nemangshyrestagare, där ordna-
des också samarbete med stiftel-
sen för Nordiska konstskolan. Mel-
lersta Österbottens konservatorium 
hyr Konsthusets lokaler med ett 
10-årigt hyreskontrakt. 

Utfallit 
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RESURSSMART STAD 

Karlebys eko-
nomiska hus-
hållning är an-
svarsfull 

Förnuftig använd-
ning av resurser 
vid institutet. 

Uppnåendet av ett 
tillräckligt studeran-
deantal för att ge-
nomföra kurserna. 

Antalet ord-
nade kurser 
och grupp-
storlekar 

Det har ordnats sammanlagt 713 
institutskurser. Den genomsnittlig 
gruppstorleken har varit 11 perso-
ner/kurs. 

Utfallit 
 

Vår kommunor-
ganisation är 
flexibel 

Ledningen av insti-
tutet stöds genom 
ändamålsenlig or-
ganisering av upp-
gifterna. Persona-
len uppmuntras att 
delta i den egna 
branschens utbild-
ningar. 

Befattningen som 
utbildningsplanerar 
stödjer ledningen 
av institutet. Institu-
tets personal följer 
utvecklingen inom 
branschen och del-
tar i utbildningar 
som ordnas för 
medborgarinstitut 
och grundläggande 
konstundervisning. 

Arbetshäl-
soenkätens 
resultat som 
gäller led-
ningen.  
Antalet  
utbildningar 
som perso-
nalen delta-
git i. 

Personalen har deltagit i totalt 28 
fortbildningar. Utbildningarna har 
understött utvecklingen av institu-
tets verksamhet, säkerhet och del-
tagarnas arbetsbeskrivningar. Vi 
har inte fått arbetshälsoenkätens 
resultat som en enhet, men i sam-
band med arbetshälsoverkstaden 
diskuterade vi hur man genom le-
darskap kan bättre stödja persona-
len i deras arbete. Resultaten av 
diskussionerna utnyttjas i prakti-
ken. 

Utfallit 
 

 
 
Ekonomiska siffror 
 

 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 7 000 € 1 629 € 23,3 % 176,6 % 589 € 1 343 €
Avgi fts intäkter 366 100 € 105 961 € 28,9 % 6,4 % 99 614 € 261 378 €
Understöd och bidrag 0 € 35 804 €  163,7 % 13 576 € 44 439 €
Övriga  verksamhets intäkter 50 400 € 38 741 € 76,9 % -3,4 % 40 123 € 61 450 €
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 423 500 € 182 135 € 43,0 % 18,3 % 153 903 € 368 611 €

Personalkostnader -1 346 088 € -819 969 € 60,9 % 4,5 % -784 883 € -1 184 618 €
Köp av tjänster -114 199 € -88 851 € 77,8 % 35,9 % -65 391 € -99 314 €
Materia l , förnöd. och varor -34 600 € -24 572 € 71,0 % 52,9 % -16 075 € -27 839 €
Bidrag -1 000 € 0 € 0,0 %  0 € 0 €
Övriga  verksamhetskostnader -595 550 € -365 531 € 61,4 % 5,6 % -346 035 € -550 989 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -2 091 437 € -1 298 922 € 62,1 % 7,1 % -1 212 384 € -1 862 760 €                  
VERKSAMHETSBIDRAG -1 667 937 € -1 116 787 € 67,0 % 5,5 % -1 058 481 € -1 494 149 €
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Ekonomiska siffror 
 

 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 1 177 000 € 518 644 € 44,1 % 24,3 % 417 143 € 883 991 €
Avgi fts intäkter 75 100 € 31 308 € 41,7 % 18,7 % 26 368 € 46 626 €
Understöd och bidrag 224 000 € 392 424 € 175,2 % 35,0 % 290 623 € 248 481 €
Övriga  verksamhets intäkter 995 530 € 555 341 € 55,8 % 9,8 % 505 667 € 886 429 €
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 2 471 630 € 1 497 717 € 60,6 % 20,8 % 1 239 802 € 2 065 528 € 
Personalkostnader -4 811 966 € -3 085 452 € 64,1 % 2,0 % -3 024 369 € -4 500 628 €
Köp av tjänster -2 736 297 € -1 703 864 € 62,3 % 8,4 % -1 571 384 € -2 456 064 €
Materia l , förnöd. och varor -562 360 € -347 503 € 61,8 % 14,2 % -304 173 € -519 925 €
Bidrag -3 343 900 € -2 152 124 € 64,4 % 2,9 % -2 091 758 € -3 270 466 €
Övriga  verksamhetskostnader -4 784 500 € -3 126 710 € 65,4 % 7,7 % -2 904 011 € -4 389 765 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -16 239 023 € -10 415 653 € 64,1 % 5,3 % -9 895 695 € -15 136 847 €

VERKSAMHETSBIDRAG -13 767 393 € -8 917 935 € 64,8 % 3,0 % -8 655 893 € -13 071 319 €
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3.2.20 Kultur- och fritidsnämnden - Kulturtjänster.   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål Utgångsnivå Stadsstra-

tegins mål 
Ansvarsområdets åt-
gärd Indikator Utfall 31.8 Status 

1. Budget, 
driftsekonomi 
och investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, må-
natlig upp-
följning. 

Budgeten hålls genom 
uppföljning och genom 
utveckling av teamets 
gemsamma planering. 

Nettore-
sultatet vid 
utgången 
av 2022 
överens-
stämmer 
med den 
budget 
som full-
mäktige 
godkänt. 

Driftsekonomin för 
ansvarsområdet i 
netto 8/2022: 66,8 
procent. 
Coronapandemin och 
sommaruppehållet 
har fördröjt inflödet 
av Snellmanssalens 
intäkter under de två 
första tertialen. 

På-
gående 

 

2. Sjukfrån-
varo 

31.12.2017 = 
59 kalender-
dagar,  
19,6 dagar/an-
ställningsför-
hållande.  
Kostnader för 
sjukvikariat 
2017 = 0 € 

31.12.2018 
= x-10 % 
kalenderda-
gar,  
x dagar/an-
ställnings-
förhållande. 
Halvering av 
vikariekost-
nader. 

Antalet sjukfrånvaro 
hålls på en nivå som är 
lägre än utgångsnivån 
för 2017 genom upp-
följning av personalens 
välbefinnande i arbetet. 

Antalet 
sjukfrån-
varo 

7 sjukfrån- 
varodagar inom an-
svarsområdet under 
perioden 1–8/2022. 

På-
gående 

 

3. Olycksfall i 
arbetet 

31.12.2017 = 0 
kalenderdagar 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Antalet olycksfall i ar-
betet hålls på noll  
genom att följa om-
sorgsfulla arbetspraxis. 

Antalet 
olycksfall i 
arbetet 
och tillbud. 

Inga olycksfall i arbe-
tet har inträffat inom 
ansvarsområdet 1–
8/2022 

På-
gående 

 

4. Personal-
plan 

Ordinarie = 
3,25  
 
Visstidsan-
ställda: 0  
 
Totalt = 3,25 

Personal-
planen 
hålls, anta-
let visstids-
anställda 
minskas. 

Personalresurser an-
vänds enligt personal-
planerna under verk-
samhetsåret 

Personal-
planen för-
verkligas i 
fråga om 
använd-
ningen av 
personal-
resurser. 

Den som valts till be-
fattningen som kultur-
producenten inledde 
arbetet 1.4.2022.  
Personalen inom an-
svarsområdet var un-
derdimensionerad i 
1,5 månader, men 
överensstämde med 
personalplanen från 
början av april. 

På-
gående 

 

5. Kundnöjd-
het och kund-
orientering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ 
kundre-
spons mins-
kas. 

Kommuninvånarnas 
åsikter om tjänster 
samlas in genom enkä-
ter och via andra re-
sponskanaler.  

Kvantitet 
och kvali-
tet på 
kommu-
ninvånar-
nas re-
spons. 

Kommuninvånarre-
spons har inte sam-
lats in under det 
första kvartalet. 

Inte på-
börjad 

 

6. Arbetstill-
fredsställelse 

Resultat av en-
käten för 2019 

Arbetshäl-
san förbätt-
ras i den år-
liga arbets-
hälsoenkä-
ten. 

Uppföljningen av ar-
betshälsan fortsätter 
inom ansvarsområdet 
och nödvändiga åtgär-
der för att förbättra ar-
betshälsan planeras. 

Persona-
lens upp-
levda väl-
befin-
nande i ar-
betet för-
bättras. 

Personalens välbefin-
nande i arbetet har 
inte utretts under det 
första kvartalet. 

Inte på-
börjad 

 

  
Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområdets 
mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

I tjänster betonas 
invånar- och kund-
orientering och 

Genom att stödja 
medborgarverk-
samheten 

Evenemangsnät-
verk och -partner-
skap stärks i syfte 

Antalet kultureve-
nemang eller andra 
samarbetsformer 

Evenemangs- 
sommaren har varit 
aktiv efter vårens 

Pågående 
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servicestrukturen 
utvecklas på den 
kommunala ekono-
mins villkor 

säkerställs kost-
nadseffektiva och 
geografiskt täck-
ande möjligheter till 
kulturell verksam-
het.  

att upprätthålla en 
aktiv evenemangs-
verksamhet och 
annan kulturverk-
samhet. 

som genomförts av 
ansvarsområdet 
och utomstående 
aktörer. 

coronarestriktioner. 
Detta har bidragit 
till ett ökat antal 
ordnade evene-
mang och delta-
gare. 

Karleby skapar ett 
fungerande nätverk 
inom vård- och 
landskapstjänster 
och har ett nära 
samarbete med in-
tressentgrupperna 
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 kulturak-
törer stärks för att 
främja möjlighet-
erna till kulturverk-
samhet för barn 
och unga. Snell-
manssalens an-
vändning och an-
vändbarhet utveck-
las i samarbete 
med Gamlakarleby 
Orkesterförening rf. 

Utvecklingen av de 
anslag som an-
vänts för att stödja 
barns och ungas 
fritidsaktiviteter. 
Antalet barn och 
unga som nås ge-
nom aktiviteterna 
ökar.  
 
Utveckling av anta-
let evenemang som 
ordnas vid Snell-
manssalen. 

Ansvarsområdet 
stödde yrkes-
mässig kulturverk-
samhet och kultur-
verksamhet för 
barn och unga som 
baserar sig på hob-
byverksamhet. Sta-
tistiken preciseras i 
indikatorsamman-
ställningen för 
2022. 
 
Evenemangsverk-
samheten i Snell-
manssalen förhind-
rades nästan helt 
på våren på grund 
av coronapande-
min. På sommaren 
var verksamheten 
på paus. 

Pågående 
 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

De effekter konst 
och kultur har på 
välfärden breddas 
bland kommuninvå-
narna. 

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

Utveckling av anta-
let (st.) kultureve-
nemang och andra 
objekt som hänför 
sig till kulturverk-
samhet som under-
stöds samt utveckl-
ing av mängden (€) 
understödsanslag 
som utdelas. 

Kulturdirektören 
har fattat 85 beslut 
om understödsan-
slag före 
31.8.2022. Det 
sammanlagda be-
loppet beviljade un-
derstöd var 58 250 
euro. 

Pågående 
 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

Familjernas välbe-
finnande främjas 
genom att utveckla 
kulturverksamheten 
för barn och unga. 

Ansvarsområdet 
deltar i utveckl-
ingen och verkstäl-
landet av planen 
för kulturfostran 
inom den grundläg-
gande utbildningen 
i staden. 

Satsningar på verk-
samheten kulturlä-
rostigen under 
verksamhetsåret 
(€). Omfattningen 
av kulturlärostigen i 
grundskolorna (per-
sonalantal). 
 
Mängden klubbar 
med kulturellt inne-
håll i grundskolorna 
i Karleby som ingår 
i verksamheten för 
Finlandsmodellen 
för hobbyverksam-
het i Karleby (st.).  

Den svenska Kul-
turlärostigen har 
blivit färdig under 
våren. Statistik 
över användningen 
av den finska Kul-
turlärostigen preci-
seras i slutet av 
året. 
 
23 grupper vid 16 
skolor har erbjudit 
hobbyverksamhet 
med kulturellt inne-
håll i anknytning till 
Finlandsmodellen 
för hobbyverksam-
het i Karleby. Cirka 
300 elever i grund-
skolan har deltagit i 
verksamheten. 

Pågående 
 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

Karleby erbjuder 
kommuninvånarna 
möjligheten att 

Kommuninvånarna 
ges möjligheter att 
utveckla och delta i 

Invånardiskuss-
ioner och andra ak-
tiverande åtgärder 

Mängden evene-
mang och åtgärder 
som främjar 

Omfattande dis-
kussionstillfällen 
har inte kunnat 

Pågående 
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utveckla sin egen 
boende- och livs-
miljö 

kulturverksamhet 
på basis av egna 
behov och eget in-
tresse. 

angående kultur-
verksamheter och 
kulturevenemang. 

kommuninvånarnas 
delaktighet och 
möjligheter att på-
verka utökas (st.). 

ordnas på våren på 
grund av coro-
narestriktionerna. 
Organisationernas 
och föreningarnas 
synpunkter på 
kommunsamar-
betet har kartlagts 
genom en enkät. 

RESURSSMART STAD 

Karlebys ekono-
miska hushållning 
är ansvarsfull 

Verksamhetsåret 
genomförs på ett 
effektivt och ekono-
miskt sätt. 

Ansvarsområdets 
verksamhet ordnas 
och ekonomin följs 
upp för att säker-
ställa en effektiv 
användning av an-
slag. 

Ansvarsområdets 
budget (netto), kul-
turutgifter (€/invå-
nare) samt utveckl-
ing av verksamhet-
ens nyckeltal. Ut-
vecklingen av det 
offentliga understö-
det till konst- och 
kulturinrättningar. 

Budgeten har utfal-
lit enligt planen un-
der årets två första 
tertial.  

Pågående 
 

Vår kommunorga-
nisation är flexibel 

Samarbetsproces-
ser etableras inom 
bildningstjänster. 

Bildningsväsendets 
samarbetsproces-
ser utvecklas till-
sammans med 
andra ansvarsom-
råden. 

Årlig utvärdering av 
processernas  
utveckling och  
arbetet i samar-
betsteam. 

En representant för 
kulturteamet har 
deltagit i arbetet i 
bildningsväsendets 
välfärds- och delak-
tighetsteam. Sek-
torsövergripande 
samarbete har 
också bedrivits i 
form av välfärds-
planering och i pro-
jektgrupper. 

Pågående 
 

 
  
Ekonomiska siffror 
 

 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 9 000 € 1 378 € 15,3 %  0 € 0 €
Avgi fts intäkter 2 500 € 0 € 0,0 %  0 € 0 €
Understöd och bidrag 0 € 12 000 €   0 € 0 €
Övriga  verksamhets intäkter 50 500 € 21 400 € 42,4 % 251,5 % 6 089 € 9 986 €
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 62 000 € 34 778 € 56,1 % 471,2 % 6 089 € 9 986 € 
Personalkostnader -189 685 € -132 478 € 69,8 % 9,2 % -121 280 € -178 254 €
Köp av tjänster -131 063 € -69 517 € 53,0 % 97,6 % -35 184 € -79 704 €
Materia l , förnöd. och varor -19 600 € -7 920 € 40,4 % -38,2 % -12 823 € -14 044 €
Bidrag -3 023 300 € -2 037 267 € 67,4 % 0,8 % -2 021 862 € -2 994 626 €
Övriga  verksamhetskostnader -366 750 € -236 915 € 64,6 % 160,7 % -90 865 € -136 918 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -3 730 398 € -2 484 097 € 66,6 % 8,9 % -2 282 012 € -3 403 546 €

VERKSAMHETSBIDRAG -3 668 398 € -2 449 319 € 66,8 % 7,6 % -2 275 924 € -3 393 560 €
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3.2.21 Kultur- och fritidsnämnden - Bibliotekstjänster   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål Utgångsnivå Stadsstra-

tegins mål 
Ansvarsområdets åt-
gärd Indikator Utfall 31.8 Status 

1. Budget, 
driftsekonomi 
och investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, må-
natlig upp-
följning. 

Verkställande på basis 
av budgetramen och 
månatlig uppföljning. 

Utfallet av 
verksam-
hetsbidra-
get i % 

Verksamhets-
bidraget har 
utfallit till 66 
procent. 

Pågående 
 

2. Sjukfrån-
varo 

31.12.2017 = 
666 kalender-
dagar,  
16 dagar/an-
ställningsför-
hållande.  
Kostnader för 
sjukvikariat 
2017 = 
11 050 € 

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

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

Antalet 
sjukdagar. 

Sjukfrånvaro: 
391 kalender-
dagar 

Pågående 
 

3. Olycksfall i 
arbetet 

31.12.2017 = 0 
kalenderdagar 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Regelbundna säker-
hetspromenader vid 
verksamhetsställena. 

Antalet 
olycksfall i 
arbetet. 

Ett olycksfall i 
arbetet och ett 
färdolycksfall, 
frånvaro: 18 
kalenderda-
gar. 

Pågående 
 

4. Personal-
plan 

Ordinarie = 40 
 
Visstidsan-
ställda = 0,78  
 
Totalt = 40,78 

Personal-
planen 
hålls, anta-
let visstids-
anställda 
minskas. 

Verksamheten och 
tjänster anpassas efter 
personalplanen. 

Antalet 
anställda. 

Antalet an-
ställda: 39 

Pågående 
 

5. Kundnöjd-
het och kund-
orientering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ 
kundre-
spons mins-
kas. 

Kundrespons beaktas 
vid utveckling av tjäns-
ter. 

Resultat 
av invå-
narenkäter 
och kund-
respons. 

Kundrespon-
sen har be-
handlats aktivt 
på ansvars-
områdets mö-
ten och beak-
tas i mån av 
möjlighet vid 
utvecklingen 
av tjänster. 
 
Enkäten 
Drömmarnas 
biblioteksbuss 
genomfördes i 
mars-april. 

Pågående 
 

6. Arbetstill-
fredsställelse 

Resultat av en-
käten för 2018. 

Arbetshäl-
san förbätt-
ras i den år-
liga arbets-
hälsoenkä-
ten. 

Arbetshälsoplanen om-
sätts i praktiken. 

Arbets-
hälso- 
enkätens 
resultat. 

En arbetshäl-
soplan har ut-
arbetats. 

Utfallit 
 

  
Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområdets 
mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

De möjligheter som 
digitaliseringen er-
bjuder utnyttjas i 
serviceprodukt-
ionen och 

Ansvarsområdet 
utnyttjar datateknik 
och automatisering 
i utvecklingen av 
bibliotekstjänster. 

Bibliotekstjänster 
förebygger digital 
utslagning genom 
att ge 

Användningsfre-
kvens för e-
material  
  

Användning av e-
material: 41 004 
gånger 

På-
gående 
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elektroniska tjäns-
ter för kommunin-
vånarna utvecklas 

stadsinvånarna till-
gång till digitala 
tjänster. 

Tydliga tjänstepro-
cesser och kundo-
rientering 

Ansvarsområdet 
utnyttjar datateknik 
och automatisering 
i utvecklingen av 
bibliotekslokalerna. 

Kundens egen akti-
vitet utökas inom 
ansvarsområdet. 

Antalet besök i det 
meröppna biblio-
teket. 
 
Planering av Kelviå 
meröppet bibliotek.  

Antalet meröppetbe-
sök: 4 172 
 
Planeringen av Kelviå 
meröppna bibliotek har 
inletts. 

På-
gående 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

I ett modernt biblio-
tek erbjuds kun-
derna moderna 
bibliotekstjänster 
som förändras efter 
kundernas behov 
och användarva-
nor. 
  

Ansvarsområdet 
främjar läsning och 
litteraturintresse 
bland människor i 
alla åldrar och er-
bjuder kommunin-
vånarna tillgång till 
material, informat-
ion och kulturellt in-
nehåll. 

Utlåningar totalt  
 
Fysiska biblioteks-
besök  

Utlåningar totalt: 
434 061 
 
Fysiska biblioteksbe-
sök: 190 912 

På-
gående 

 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

Läsning främjas 
bland barn och 
unga. 

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

Anskaffning av 
böcker för barn och 
unga.  
 
Lån av böcker för 
barn och unga.  
 
Författarbesök för 
en årskurs per år. 

Anskaffning av böcker 
för barn och unga: 
5 357 
 
Lån av böcker för barn 
och unga: 209 410 
 
Författarbesök har ord-
nats på distans. 

På-
gående 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

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

Man ordnar intres-
santa och 
mångsidiga evene-
mang och tillställ-
ningar med låg 
tröskel. 

Ansvarsområdet 
ordnar evenemang 
för kommuninvå-
nare i alla åldrar. 

Antalet evene-
mang  

På ansvarsområdet 
har ordnats 123 evene-
mang. 

På-
gående 

 

RESURSSMART STAD 

Vår kommunorga-
nisation är flexibel 

Samarbetet inom 
bildningstjänster 
stärks.  

Bildningsväsendets 
samarbetsproces-
ser förbättras till-
sammans med 
andra ansvarsom-
råden. 

Årlig utvärdering av 
processernas ut-
veckling. 

Ansvarsområdet har 
deltagit i processar-
betet. 

På-
gående 

 

Karleby stad är 
känd för god och 
högklassig kompe-
tens 

Personalens delak-
tighet utökas då 
verksamheten ut-
vecklas och kom-
petensen försäkras 
genom utbild-
ningar. 

Personalens kom-
petens stärks ge-
nom utbildningar 
och arbetsrotation. 

Antalet utbildnings-
dagar. 

Ansvarsområdets per-
sonal har främst delta-
git i utbildningar som 
ordnats på distans. 
Sammanlagt 45 utbild-
ningsdagar.  

På-
gående 
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Ekonomiska siffror 
 

 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 9 500 € 0 € 0,0 % -100,0 % 232 € 2 630 €
Avgi fts intäkter 17 000 € 12 186 € 71,7 % 31,2 % 9 288 € 16 891 €
Understöd och bidrag 38 500 € 61 415 € 159,5 % 6,5 % 57 643 € 21 228 €
Övriga  verksamhets intäkter 62 480 € 39 141 € 62,6 % 5,3 % 37 163 € 59 720 €
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 127 480 € 112 742 € 88,4 % 8,1 % 104 326 € 100 468 € 
Personalkostnader -1 717 537 € -1 135 362 € 66,1 % -1,1 % -1 147 861 € -1 688 325 €
Köp av tjänster -296 921 € -203 692 € 68,6 % -5,5 % -215 461 € -282 866 €
Materia l , förnöd. och varor -355 150 € -255 559 € 72,0 % 10,6 % -231 025 € -335 545 €
Bidrag       
Övriga  verksamhetskostnader -702 170 € -462 758 € 65,9 % 0,9 % -458 807 € -688 975 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -3 071 778 € -2 057 370 € 67,0 % 0,2 % -2 053 154 € -2 995 710 €

VERKSAMHETSBIDRAG -2 944 298 € -1 944 628 € 66,0 % -0,2 % -1 948 828 € -2 895 242 €
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3.2.22 Kultur- och fritidsnämnden - Museitjänster   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål Utgångsnivå Stadsstrate-

gins mål 
Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

1. Budget, 
driftsekonomi 
och investe-
ringar 

 
Budgeten hålls, 
månatlig upp-
följning. 

Budgeten hålls och 
man skaffar utom-
stående finansiering 
genom att bilda pro-
jekt av innehåll i 
syfte att utveckla 
verksamhetssätten 
och säkerställa till-
gången till tjänster. 

Verksam-
hetsbidra-
get i %. 

Verksamhetsbidra-
gets utfall är 63,6 
procent. 

På-
gående 

 

2. Sjukfrån-
varo 

31.12.2017 = 
129 kalender-
dagar,  
7,5 dagar/an-
ställningsför-
hållande.  
Kostnader för 
sjukvikariat 
2017 = 0 € 

31.12.2018 = x-
10 % kalender-
dagar, x da-
gar/anställ-
ningsförhål-
lande.  
Halvering av vi-
kariekostnader. 

Personalens välbe-
finnande följs upp, 
inga vikariekostna-
der. 

Antalet 
sjukfrån-
varodagar 
(2018: 191 
kalender-
dagar, -10 
%) 

45 kalenderdagar På-
gående 

 

3. Olycksfall i 
arbetet 

31.12.2017 = 0 
kalenderdagar 

Inga olycksfall 
sker i arbetet. 

Inga olycksfall i ar-
betet. 

Antalet 
olycksfall i 
arbetet 

1 På-
gående 

 
4. Personal-
plan 

Ordinarie: 19 
 
Visstidsan-
ställda = 3  
 
Totalt = 22 
 
Kieppi = 2,5 

Personalplanen 
hålls, antalet 
visstidsan-
ställda mins-
kas. 

Personalplan följs. Personal-
dimens-
ioneringen 
följer stat-
sandelssy-
stemets 
förutsätt-
ningar. 

Planen för statsan-
delssystemet har 
följts. 

På-
gående 

 

5. Kundnöjd-
het och kund-
orientering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ kundre-
spons minskas. 

Nivån i kommunin-
vånarenkäten Arttu 
2 bibehålls. 

Resultat 
av invå-
narenkä-
ten under 
strategipe-
rioden. 

Uppnåddes inte Inte på-
börjad 

 

6. Arbetstill-
fredsställelse 

Resultaten av 
enkäten för 
2018. 

Arbetshälsan 
förbättras i den 
årliga arbets-
hälsoenkäten. 

Arbetshälsoplanen 
följs. 

Arbetshäl-
soenkä-
tens goda 
resultat. 

Goda resultat i ar-
betshälsoenkäten 
2021. 

På-
gående 

 

  
Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområdets 
mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

I tjänster betonas 
invånar- och kund-
orientering och ser-
vicestrukturen ut-
vecklas på den 
kommunala ekono-
mins villkor 

Invånar- och kund-
orientering när det 
gäller att lyfta fram 
teman i K.H. 
Renlunds mu-
seums kulturarv 
inom de ramar som 
ekonomin ställer 
upp. 
 
Kieppis nya lokaler 
kan användas på 
många olika sätt. 

K.H. Renlunds mu-
seum har ett hög-
klassigt utbud av 
upplevelse-, pro-
gram- och inform-
ationstjänster samt 
andra inkluderande 
och mångsidiga 
serviceprodukt-
ioner och publikar-
bete. Myndighets-
service i kulturarvs-
expertis tillhanda-
hålls i regionen. 

Tjänsternas an-
vändningsfrekvens, 
genomförda projekt 
och eventuell re-
spons på kund-
delaktighet. 

KHRM: 5 gemen-
samma projekt pågår;  
kunddelaktighet och 
besökare i utställnings-
lokalerna: 6 067;  
kvalitativ respons: 594. 
 
Kieppi: Inredning av ut-
ställningslokalerna, 
byggande av montrar. 

På-
gående 
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De möjligheter som 
digitaliseringen er-
bjuder utnyttjas i 
serviceprodukt-
ionen och elektro-
niska tjänster för 
kommuninvånarna 
utvecklas 

K.H. Renlunds mu-
seums digitalise-
ringsberedskap för-
bättras så att den 
motsvarar den be-
redskap för digitali-
sering av samlings-
ansvaret som med 
stöd av museilagen 
krävs av det reg-
ionala ansvarsmu-
seet.  
 
Digitaliseringen av 
Kieppis samlingar 
fortsätter. Fri till-
gång till samlings-
data. 

Digitaliseringsgra-
den av K.H. 
Renlunds mu-
seums samlingar 
utökas med ett nytt 
samlingsförvalt-
ningsprogram och 
tillgången till digitalt 
material i regionen 
utvidgas (musei-
lagen). K.H. 
Renlunds mu-
seums serviceut-
bud vad gäller digi-
tala medier upprätt-
hålls.  

Nyttjandegraden 
för material som di-
gitaliserats och 
tjänster, bl.a. utbu-
det i/användningen 
av Finna samt an-
talet användare av 
utbudet av interak-
tivt material och på 
sociala medier. 

KHRM:  
digitalisering av 411 
objekt;  
besökare i Finna: 217;  
följare i sociala medier: 
4 304;  
personer som nåtts via 
sociala medier: 22 183; 
personer som nåtts via 
youtube-kanalen: 
1 821 och med region-
alt nyhetsbrev: 738 
samt museets e-brev.  
Migration av samlings-
förvaltningsprogram-
met till Kookos-pro-
grammet pågår för att 
möjliggöra digitali-
sering i fortsättningen; 
Museiverket har sagt 
upp Musketti-program-
met.  
 
Kieppi: Fotografering 
av mineraler och dägg-
djur. 

På-
gående 

 

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

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

K.H. Renlunds mu-
seum serviceutbud 
etableras inom om-
rådet och konstens 
välfärdseffekter 
stärks genom väl-
färdssamarbetet. 
Tillgången till och 
tillgängligheten på 
information om kul-
turmiljön utvecklas 
och främjas. 

Mängden använ-
dare av musei-
tjänster och muse-
ets hyte-tjänster 
och eventuell re-
spons som inkom-
mit inom området 
samt eventuell re-
spons på samar-
betet och tjäns-
terna som getts av 
partnerna.  

KHRM: regional musei- 
och konstmuseitjänster 
har utförts aktivt ge-
nom att involvera sam-
arbetsparter och kom-
muninvånare. Ett nära 
samarbete inom data-
service fortgår; det har 
inkommit mycket posi-
tiv kvalitativ respons 
om servicen. 

På-
gående 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

Invånarnas upple-
velser av betydel-
sefullhet stärks 
med K.H. Renlunds 
museums utbud 
som syftar till att 
stödja välbefinnan-
det. 

K.H. Renlunds mu-
seum erbjuder sina 
tjänster på ett in-
kluderande sätt 
nära invånarna. 
Fritt inträde till mu-
seets program-
tjänster. 

Kundkunddelaktig-
het, mängden del-
tagare och besö-
kare. 

KHRM:  
kunddelaktigheten har 
ökat i hög grad: utställ-
ningsbesökare och 
kundinvolvering: 6 067;  
delaktighet i genomför-
anden: 37; gemen-
samma projekt: 5;  
presentationer/ 
evenemang: 8. 

På-
gående 

 

Barnets rättigheter 
och barnvänlig-
heten främjas 

Barn och unga del-
tar kollektivt i ut-
formningen av sin 
framtid och grans-
kar den mot kultur-
arvet som bak-
grund. 

K.H. Renlunds mu-
seum stärker sina 
tjänster inom pub-
likarbete och gör 
dem mångsidigare 
samt erbjuder mu-
seet som en poten-
tiell lärmiljön. Konst 
som placeras i 
läroinrättningar. 

Antalet deltagare 
och sättet att an-
vända tjänsterna. 

KHRM: publikarbete 
och museipedagogiska 
tjänster har genomförts 
via servicebrickan och 
via guidebanken från 
och med 1.7.  

På-
gående 

 

Karlebys position 
som landskaps-
centrum stärks 

K.H. Renlunds mu-
seums handlings-
kraft som regionalt 
ansvarsmuseum 
tryggas. Museet 
ansvarar i 

K.H. Renlunds mu-
seum producerar 
mångdimensionell 
och högklassig ser-
vice inom fältet för 
kulturarv och konst 

Användningen av 
den regionala mu-
seitjänsten och 
myndighetsverk-
samhetens kvanti-
tativa utfall. 

KHRM: det regionala 
konstmuseet har ge-
nomfört ett regionalt 
projekt med Vionoja-
stiftelsen; regionalt mu-
seiarbete har utförts 

På-
gående 
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Mellersta Österbot-
ten för alla upp-
giftsfält som avses 
i museilagen.  

samt sköter expert- 
och myndighets-
uppgifter såväl i 
Karleby stad som i 
regionen.  

med aktörer; 114 myn-
dighetsutlåtanden har 
utfärdats; deltagande i 
8 myndighetssamråd. 

Karlebys position 
som landskaps-
centrum stärks 

Stadens regionala, 
nationella och in-
ternationella drag-
ningskraft stärks 
genom innehåll för 
konst, outsider-
konst och kulturarv 
som upprätthålls av 
K.H. Renlunds mu-
seum. 

K.H. Renlunds mu-
seum fortsätter 
med välfärdssam-
arbetet genom 
konst, stärker out-
siderkonstens 
dragningskraft och 
främjar national-
stadsparkens mål 
samt utnyttjar kul-
turarvet som at-
traktionsfaktor för 
staden och områ-
det.  

Antalet användare 
av tjänster samt 
genomförda part-
nerskap och pro-
jekt. 

KHRM: samarbetet 
med Karleby  
nationalstadspark har 
fortgått;  
genomförda  
gemensamma projekt: 
5; museets profil har 
förnyats under samma 
paraply och komplette-
rats med marginal-
konst.  

På-
gående 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

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

Man strävar efter 
att aktivera kom-
muninvånarna i 
diskussionen om 
en kulturellt hållbar 
stadsbild och sta-
dens utveckling. 

K.H. Renlunds mu-
seum upprätthåller 
diskussionen om 
kulturellt hållbar 
stadsutveckling i 
samarbete med 
andra aktörer bl.a. 
inom verksamhets-
ramen för national-
stadsparken och 
på det regionala 
ansvarsmuseets 
uppgiftsfält.  

Mängden samar-
betsprojekt och 
kommuninvånar-
delaktighet vid eve-
nemang samt anta-
let kontakter. 

KHRM: gemensamt 
gemförande: 5; kontak-
ter: 2 841; målen främ-
jas för att göra nation-
alstadsparken mer 
känt. 

På-
gående 

 

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

Man stödjer kom-
muninvånarnas 
delaktighet och 
samproduktionen 
på ett omfattande 
sätt i K.H. 
Renlunds mu-
seums servicepro-
duktion. 

K.H. Renlunds mu-
seum fortsätter sitt 
aktiva samarbete 
med SLF-aktörer, 
undersöker nya 
metoder för delak-
tighet och utnyttjar 
interaktiva kanaler 
aktivt. Kieppi sam-
arbetar med Kiepin 
ystävät ry samt 
andra aktörer inom 
sektorn. 

Mängden delta-
gare, invånaraktivi-
tet och kontakter 
samt kundtäckning 
i samarbetsprojekt. 

KHRM: invånaraktivitet 
och delaktighet: 37;  
kontakter: 2 841; SLF-
verksamheten har 
kommit igång efter att 
pandemin lindrats. 

På-
gående 

 

RESURSSMART STAD 

Karlebys ekono-
miska hushållning 
är ansvarsfull 

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

K.H. Renlunds mu-
seum utövar aktiv 
projektbildning och 
strävar efter att ut-
nyttja möjligheterna 
till extern finansie-
ring. 

Antalet ansök-
ningar som läm-
nats in och det 
sammanlagda be-
loppet samt erhål-
len finansiering och 
projektunderstöd. 

KHRM: extern finansie-
ring som erhållits för 
konstnärsarvoden: 
11 360 euro. 
 
Kieppi: Nytt utbild-
ningsmaterial skaffas 
med stipendier. 

På-
gående 

 

Karleby balanserar 
sin balansräkning 

K.H. Renlunds mu-
seum strävar efter 
att minska på fas-
tighetsmassan som 
det ansvarar för 
och sätta fokus på 
det centrala i mu-
seiverksamheten. 

K.H. Renlunds mu-
seum strävar efter 
att lösgöra sig från 
fastigheter som be-
lastar ekonomin 
och som inte stöd-
jer verksamheten. 
Man undersöker 

Framsteg i överlå-
telsen av fastig-
heter som inte är 
ändamålsenliga. 

KHRM: en lösning i 
fråga om förvaringslo-
kalerna framskrider 
(depåområdet), målet 
är att alla samlingar 
samlas under samma 
tak, inkl. hembygdsar-
kivet.  

På-
gående 
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hembygdsarkivets 
framtid.  

Vår kommunorga-
nisation är flexibel 

Vid K.H. Renlunds 
museum inriktas 
personalens kom-
petens på uppgifter 
som överensstäm-
mer med organisat-
ionens resultat. 

Väsentlig kompe-
tens inriktas vid 
K.H. Renlunds mu-
seum på uppgifter 
som hänförs sig till 
det regionala an-
svarsmuseets och 
museets kärntjäns-
ter. 

Befattningsbeskriv-
ningarnas ända-
målsenlighet med 
tanke på kärntjäns-
terna och det reg-
ionala ansvarsmu-
seets uppgifter. 

KHRM: befattningsbe-
skrivningarna är ända-
målsenliga och behö-
riga personer har an-
ställts till befattning-
arna.  

På-
gående 

 

Vår kommunorga-
nisation är flexibel 

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

Expertis skapar be-
fogenhet istället för 
en hierarkisk ställ-
ning i K.H. 
Renlunds museum. 

Museitjänsters 
funktionsförmåga 
och expertis samt 
eventuell respons 
på dem. 

KHRM: expertisen för-
verkligas i kärnproces-
sens team. 

På-
gående 

 

Karleby stad är 
känd för god och 
högklassig kompe-
tens 

Personalens kom-
petensbehov iden-
tifieras och kompe-
tensutvecklingen 
stöds planenligt i 
K.H. Renlunds mu-
seum. 

Vid K.H. Renlunds 
museum får perso-
nalen de riktade ut-
bildningar och fort-
bildningar som den 
behöver.  

Utbildningens 
lämplighet i förhål-
lande till behoven 
och antalet delta-
gare samt genom-
förda utbildningar 
eller studier. 

KHRM: personalen ut-
bildar sig för att få yr-
kesmässig behörighet 
och även akademiskt 
genom att utnyttja möj-
ligheten till frivillig ut-
bildning (3 st.)  

På-
gående 

 

Vår kommunorga-
nisation är flexibel 

Man strävar efter 
att sudda ut musei-
organisationens 
gränssnitt vid K.H. 
Renlunds museum 
för att dra nytta av 
partnerskap och ut-
omstående kompe-
tens.  

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

Antalet partnerskap 
och engagemang i 
samarbetet. 

KHRM: 4 samarbets-
partnerskap i olika 
kärnprocesser. 

På-
gående 

 

 
 
Ekonomiska siffror 
 

 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 21 000 € 3 836 € 18,3 % -11,6 % 4 340 € 5 137 €
Avgi fts intäkter 5 400 € 0 € 0,0 %  0 € 0 €
Understöd och bidrag 30 500 € 56 614 € 185,6 % 122,6 % 25 437 € 27 440 €
Övriga  verksamhets intäkter 18 000 € 2 461 € 13,7 % -38,7 % 4 015 € 10 998 €
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 74 900 € 62 910 € 84,0 % 86,2 % 33 793 € 43 574 € 
Personalkostnader -877 217 € -585 878 € 66,8 % 6,8 % -548 499 € -817 270 €
Köp av tjänster -130 934 € -80 252 € 61,3 % 55,4 % -51 649 € -89 883 €
Materia l , förnöd. och varor -50 800 € -14 876 € 29,3 % 1,6 % -14 646 € -43 295 €
Bidrag -5 200 € -50 € 1,0 % 0,0 % -50 € -50 €
Övriga  verksamhetskostnader -434 700 € -287 002 € 66,0 % 7,3 % -267 448 € -401 623 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -1 498 851 € -968 058 € 64,6 % 9,7 % -882 292 € -1 352 121 €

VERKSAMHETSBIDRAG -1 423 951 € -905 147 € 63,6 % 6,7 % -848 500 € -1 308 547 €
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3.2.23 Kultur- och fritidsnämnden - Ungdomstjänster   

 

Allmänna mål 
 

All-
männa 
mål 

Utgångsnivå Stadsstra-
tegins mål 

Ansvarsområdets åt-
gärd Indikator Utfall 31.8 Status 

1.  
Budget, 
driftse-
konomi 
och  
investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, må-
natlig upp-
följning. 

Åtgärder vidtas och 
uppställda mål nås 
inom ramen för budge-
ten. 

Budgeten 
hålls i den 
månatliga 
uppfölj-
ningen.  

Verksamhetsbidraget 
har utfallit till 50,9 
procent. 

På-
gående 

 

2. Sjuk-
frånvaro 

31.12.2018 = 400 
kalenderdagar,  
17 dagar/anställ-
ningsförhållande. 
Kostnader för sjuk-
vikariat 2018 = 0 €. 

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

Personalens välbefin-
nande stöds. 

Antalet 
sjukdagar 

Sjukfrånvaro: 440 ka-
lenderdagar 

På-
gående 

 

3. 
Olycks-
fall i ar-
betet 

31.12.2018 = 11 ka-
lenderdagar. 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Säkerhetspromenader 
och uppdatering av sä-
kerhetsplanerna i alla 
arbetsenheter. 

Antalet 
olycksfall i 
arbetet 

Inga olycksfall har in-
träffat i arbetet. 

Utfallit 
 

4. Per-
sonal-
plan 

Plan för 2021. 
 
Ordinarie = 22 
 
Visstidsanställda = 
2,5  
 
Totalt = 24,5 

Personal-
planen 
hålls, anta-
let visstids-
anställda 
minskas. 

Användning av perso-
nalresurser enligt per-
sonalplanerna under 
verksamhetsåret. 

Använd-
ning av 
personal-
resurser 
enligt per-
sonalpla-
nen under 
verksam-
hetsåret  

100 procent av den 
budgeterade perso-
nalresursen är i an-
vändning. 
 
Under rekryterings-
processen i januari 
var 2 årsverken tillfäl-
ligt vakanta på grund 
av personalväxling. 

På-
gående 

 

5. Kund-
nöjdhet 
och 
kundori-
entering 

Invånarnas nöjdhet 
med tjänsterna 

Negativ 
kundre-
spons mins-
kas. 

Responsmetoderna ut-
vecklas. 

Mängden 
respons 
och den 
respons 
som erhål-
lits förbätt-
ras 

Ungdomstjänster har 
genom kunddelaktig-
het och som en del 
av LAVA-processen 
genomfört enkäter 
och möten som ank-
nyter till kundnöjd-
heten. 

På-
gående 

 

6.  
Arbets-
tillfreds-
ställelse 

Resultaten av enkä-
ten för 2018. 

Arbetshäl-
san förbätt-
ras i den år-
liga arbets-
hälsoenkä-
ten. 

Arbetshälsoplanen 
följs. Regelbunden be-
dömning av arbetsge-
menskapens arbets-
hälsa. 

Arbets-
hälsoen-
kätens  
resultat 
förbättras. 

Resultaten av arbets-
hälsoenkäten har  
behandlats vid ett 
personalmöte och en 
arbetshälsoplan har 
utarbetats. 
 
Verkställandet av  
arbetshälsoplanen 
har bedömts vid ett 
gemensamt perso-
nalmöte i augusti. 

På-
gående 

 

  
Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområdets 
mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

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

Verksamheten an-
passas efter bud-
getresurser. 

Verkställande på 
basis av budgetra-
men och månatlig 
uppföljning. 

Budgetutfall. Verksamhetsbidraget har ut-
fallit till 50,9 procent, vilket är 
bra med tanke på tidpunkten. 

På-
gående 

 

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

Utnyttjande av de 
möjligheter som  
digitaliseringen  
erbjuder för att 
göra verksamhets-
processerna smidi-
gare. 

Ibruktagande av 
ett nationellt sta-
tistikföringssystem 
för ungdomsar-
bete. Utvecklande 
av digitalt ung-
domsarbete. 

Statistik som 
statistiksyste-
met produce-
rar utnyttjas 
vid plane-
ringen av 
verksam-
heten. Verk-
samhetsmo-
dellen för lo-
kalt digitalt 
ungdomsar-
bete. 

Införandet av statistiksyste-
met har inletts och det tas 
stegvis i bruk i slutet av 2022. 
 
Verksamhetsmodellen för lo-
kalt digitalt ungdomsarbete 
utvecklas i samarbete med 
Villa Elba. Verkstäderna för 
ibruktagandet av verksam-
hetsmodellen ska ordnas i 
slutet av 2022. 

På-
gående 

 

Tydliga tjänstepro-
cesser och kundo-
rientering 

Genuint bemö-
tande och stöd-
jande av de ungas 
välbefinnande, till-
växt, självständig-
hetsprocess och 
delaktighet. 35 000 
möten med unga 
som mål  

Unga möts vid 
ungdomslokaler 
och ungdomseve-
nemang, i mobilt 
ungdomsarbete, 
delaktighetsverk-
samhet, kulturellt 
ungdomsarbete 
och andra miljöer 
på ett sätt som 
identifierar föränd-
ringarna i ung-
domskulturen. 

Antalet unga 
som mötts vid 
ungdomsloka-
ler och ung-
domsevene-
mang, i delak-
tighetsverk-
samhet och 
kulturellt ung-
domsarbete. 

Möten vid ungdomslokaler: 
4 345. Coronarestriktionerna 
inverkade på antalet besö-
kare vid ungdomslokalerna i 
början av året. Det har inte 
varit möjligt att ordna evene-
mang. 
 
Sammanlagt ca 158 unga har 
mötts via delaktighetsverk-
samhet. I början av året ord-
nades en graffitiverkstad, ett 
möte med elevkårsnätverket, 
ett möte mellan unga och be-
slutsfattare samt ett 
vänelevsmöte.  

På-
gående 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Karleby är en aktiv 
partner för företa-
gen i området;  
målet är att stödja 
företagens tillväxt, 
internationalism 
och uppkomsten 
av nya arbetsplat-
ser 

Tillgång till utbild-
ning och möjlig-
heter att komma ut 
i arbetslivet tryg-
gas och skolav-
hopp förebyggs. 

Inriktat ungdoms-
arbete förebygger 
för sin del avhopp 
från skolan och 
stödjer de unga att 
förbinda sig till 
tjänsterna. 

Antalet klien-
ter inom upp-
sökande ung-
domsarbete 
och vid Navi-
gatorn hålls 
på samma 
nivå som 
2018. Antalet 
sökande till 
och deltagare 
i verksam-
heten Työtre-
eni hålls på 
nuvarande 
nivå. 

Under 2021 möttes samman-
lagt 283 unga inom uppsö-
kande ungdomsarbete. Före 
utgången av augusti 2022 
hade man nått ut till 259 
unga. 
 
693 besök av unga inom hela 
Navigatornätverket. I siffran 
ingår individuella möten och 
möten i grupp, mässor och 
evenemang. Statisksättet har 
ändrats från fjolåret. 

På-
gående 

 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

Ungdomstjänster 
finns att tillgå på 
olika håll i staden. 
Unga erbjuds verk-
samheter och mö-
ten som stärker 
trygghetskänslan, 
t.ex. via Ankar-
verksamheten, det 
uppsökande ung-
domsarbetet och 

Verksamheten 
med skolungdoms-
arbete etableras. 
Mobilt ungdomsar-
bete genomförs i 
olika former i hela 
staden.  

Antalet ung-
domslokaler 
och deras pla-
cering inom 
Karlebyområ-
det. Tillräck-
liga resurser 
allokeras till 
mobilt ung-
domsarbete 
och antalet 
mötta unga. 

Inom Karlebyområdet finns 6 
ungdomslokaler; ungdoms-
centret Vinge, Storträsk ung-
domsgård, ungdomsloka-
lerna i Storby, Lochteå, Kel-
viå och Ullava. 
 
Mobilt ungdomsarbete ge-
nomfördes i juni som en del 
av ungdomstjänsters verk-
samheter på sommaren. 

På-
gående 
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skolungdomsar-
betet. 

Ankarteamet har gett sig ut 
på fältet som en mångpro-
fessionell arbetsgrupp sär-
skilt i samband med evene-
mang, såsom skolavslut-
ningen och Veneziaden. 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

Tröskeln för unga 
att delta i fritidsak-
tiviteter sänks. Mo-
dellen för under-
stödd hobbyverk-
samhet utvecklas. 
Samarbetet mellan 
ungdomstjänster 
och skolor utveck-
las och förebyg-
gande rusmedels-
arbete utförs. 

Ungas hobbyverk-
samhet stöds med 
grenskolor och av-
giftsfria verkstäder. 
Understöd beviljas 
för hobbyverksam-
het enligt prövning. 
Rockskolan erbju-
der musikundervis-
ning utan inträdes-
prov och systemet 
med frielevplatser 
utvecklas. 

Antalet gren-
skolor som 
ungdomarna 
kan prova på 
och antalet 
deltagare. An-
talet under-
stöd som be-
viljats för hob-
byverksam-
het. Antalet 
frielevplatser. 

Inga grenskolor ordnandes i 
början av året på grund av 
coronapandemin. 
 
Understöd har inte beviljats 
för hobbyverksamhet. 
 
Ett system med frielevplatser 
utvecklas. 

På-
gående 

 

Karlebys rykte som 
bildningsstad höjs 

Ungas livskompe-
tens stöds på bred 
basis. De ungas 
delaktighet och 
möjligheter att på-
verka utökas och 
utvecklas. De unga 
får stöd att hitta en 
meningsfull studie-
väg och/eller en 
väg in i arbetslivet. 

Skolungdomsar-
betet stödjer sko-
lans fostringsar-
bete och de ungas 
utveckling. Ungas 
påverkansmöjlig-
heter och engage-
mang för det omgi-
vande samhället 
stöds genom del-
aktighetsverksam-
het. Rockskolan 
förbinder unga till 
målinriktade stu-
dier. 

Antalet unga 
som möts ge-
nom skolung-
domsarbetet 
utökas från 
2018. Antalet 
representan-
ter från olika 
läroanstalter 
och stadsde-
lar i ungdoms-
fullmäktige. 
Ungdomsfull-
mäktiges 
egen erfaren-
het av påver-
kan genom 
delaktighet. 
Antalet elever 
i rockskolan 
och uppfölj-
ning av stu-
dieprestation-
erna. 

Antalet möten inom skolung-
domsarbetet: 4 710. 
 
En del av ungdomsfullmäkti-
ges representanter har över-
gått till andra stadiet från bör-
jan av hössterminen. Man 
fäster uppmärksamhet vid att 
man får representanter från 
alla skolor och ungdomsloka-
ler i samband med valet av 
ungdomsfullmäktige på hös-
ten. Ungdomsfullmäktige 
upplever att den involveras 
och att den kan påverka i frå-
gor som berör den.  
 
Rockskolan hade 138 elever i 
början av året. Höstens verk-
samhetsperiod börjar i sep-
tember. 

På-
gående 

 

Barnets rättigheter 
och barnvänlig-
heten främjas 

Åtgärder enligt den 
godkända verk-
samhetsplanen 
omsätts i prakti-
ken. 

1. Delaktighet 
främjas  
2. Fritidsaktiviteter 
främjas  
3. Kännedomen 
om barnets rättig-
heter utökas 

Antalet ung-
domar som 
nås via ung-
domstjänsters 
delaktighets-
verksamhet 
utökas. Anta-
let grenskolor 
som ordnats 
och antalet 
deltagare.  

Antalet ungdomar som nås 
via delaktighetsverksam-
heten har ökat jämfört med ti-
digare år.  
 
Inga grenskolor ordnandes 
på grund av pandemin. 

På-
gående 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

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

Man stödjer ung-
domsföreningar-
nas och fristående 
ungdomsverksam-
hetsgruppers egen 
aktivitet. 

De lokaler som an-
svarsområdet för-
valtar tas aktivt i 
bruk i förenings- 
och hobbyverk-
samheten. 

Antalet bevil-
jade använd-
ningstillstånd 
hålls på 
samma nivå 
som år 2018 
eller utökas.  

Inga användningstillstånd har 
beviljats i början av året. 

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

Verksamheten hos 
ungdomsför-
eningar och fri-
stående verksam-
hetsgrupper för 
unga stöd. 

Ungas verksam-
hetsgrupper stöds i 
form av understöd. 

Antalet bevil-
jade under-
stöd och hur 
de riktas. 
Mängden 
ärenden som 
behandlas av 
ungdomsfull-
mäktige. 

74 tjänsteinnehavarbeslut har 
fattats om beviljande av un-
derstöd. 
 
Ungdomsfullmäktige har haft 
8 möten och på mötena har 
behandlats 35 egentliga mö-
tesärenden.  
 
Barnfullmäktige har haft 2 
möten och på mötena har be-
handlats 7 egentliga mötes-
ärenden. 

På-
gående 

 

RESURSSMART STAD 

Karleby stad är en 
omtyckt och lock-
ande arbetsgivare 

Arbetshälsan främ-
jas 

Åtgärder enligt den 
godkända välfärds-
planen vidtas. 

Arbetshälso-
enkätens re-
sultat förbätt-
ras. 

Resultaten av den senaste 
arbetshälsoenkäten har be-
handlats vid ett personalmöte 
och en arbetshälsoplan har 
utarbetats. Verkställandet av 
arbetshälsoplanen har be-
dömts vid ett personalmöte i 
augusti.  
 
Följande arbetshälsoenkät 
genomförs hösten 2022. 

På-
gående 

 

Vår kommunorga-
nisation är flexibel 

Bildningsväsen-
dets interna sam-
arbete utvecklas. 

Bildningsväsen-
dets samarbets-
processer utveck-
las tillsammans 
med andra an-
svarsområden. 

Processernas 
utveckling och 
resultaten av 
samarbets-
gruppernas 
arbete utvär-
deras årligen. 

Samarbetet med ansvarsom-
råden som lyder under kultur- 
och fritidsnämnden har inten-
sifierats efter att nämnderna 
omfördelades. 

På-
gående 

 

 
 
Ekonomiska siffror 
 

 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 0 € 0 €  -100,0 % 535 € 544 €
Avgi fts intäkter 50 200 € 19 031 € 37,9 % 13,2 % 16 810 € 29 465 €
Understöd och bidrag 155 000 € 252 248 € 162,7 % 45,5 % 173 333 € 181 085 €
Övriga  verksamhets intäkter 14 950 € 8 576 € 57,4 % 4,9 % 8 172 € 12 879 €
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 220 150 € 279 855 € 127,1 % 40,7 % 198 850 € 223 973 € 
Personalkostnader -1 068 408 € -651 762 € 61,0 % -0,3 % -654 038 € -955 935 €
Köp av tjänster -226 215 € -102 142 € 45,2 % 122,0 % -46 005 € -87 575 €
Materia l , förnöd. och varor -52 310 € -26 489 € 50,6 % 54,1 % -17 188 € -53 503 €
Bidrag -132 600 € -95 212 € 71,8 % 38,9 % -68 543 € -95 358 €
Övriga  verksamhetskostnader -472 100 € -285 313 € 60,4 % 0,7 % -283 321 € -430 298 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -1 951 633 € -1 160 917 € 59,5 % 8,6 % -1 069 096 € -1 622 669 €

VERKSAMHETSBIDRAG -1 731 483 € -881 062 € 50,9 % 1,2 % -870 246 € -1 398 696 €
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3.2.24 Kultur- och fritidsnämnden - Idrottstjänster   

 

Allmänna mål 
 

All-
männa 
mål 

Utgångsnivå Stadsstra-
tegins mål 

Ansvarsområdets åt-
gärd Indikator Utfall 31.8 Status 

1. Bud-
get, drift-
sekonomi 
och inve-
steringar 

 
Budgeten 
hålls, må-
natlig upp-
följning. 

Regelbunden uppfölj-
ning och utvärdering 
av budgetutfallet. 

Budgetut-
fall, net-
toresul-
tat. 

Utfallet av det budgeterade 
verksamhetsbidraget är 68,5 
procent.  
 
Utfallet av inkomster är bara 
50,7 procent på grund av ef-
tereffekterna av coronarestrikt-
ionerna och pandemin. 

På-
gående 

 

2. Sjuk-
frånvaro 

31.12.2017 = 
316 kalender-
dagar,  
11,7 dagar/an-
ställningsför-
hållande.  
Kostnader för 
sjukvikariat 
2017 = 
9 999 €. 

31.12.2018 
= x-10 % 
kalender-
dagar, x 
dagar/an-
ställnings-
förhål-
lande.  
Halvering 
av vikarie-
kostnader. 

Personalens välbefin-
nande i arbetet stöds 
och sjukfrånvaron följs 
upp.  

Antalet 
sjukfrån-
varo 

Antalet sjukfrånvaron under 
perioden 1–8/2022 har varit 
mycket större än under mot-
svarande period under tidigare 
år; sammanlagt 331 kalender-
dagar. 

På-
gående 

 

3. 
Olycksfall 
i arbetet 

31.12.2017 = 
0 kalender- 
dagar 

Inga 
olycksfall 
sker i arbe-
tet. 

Olycksfall i arbetet fö-
rebyggs genom säker-
hetsplanering och om-
sorgsfulla arbetsme-
toder.  

Antalet 
olycksfall 
i arbetet 

Inga olycksfall i arbetet. På-
gående 

 

4. Perso-
nalplan 

Ordinarie = 21 
 
Visstidsan-
ställda = 8  
 
Totalt = 29 

Personal-
planen 
hålls, anta-
let visstids-
anställda 
minskas. 

Personalplanen följs. Personal-
planen 
omsätts i 
praktiken 
i fråga 
om per-
sonalre-
surserna. 

Personalresurser har använts 
enligt planen. 

På-
gående 

 

5. Kund-
nöjdhet 
och 
kundori-
entering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ 
kundre-
spons 
minskas. 

Kundrespons behand-
las aktivt och beaktas 
när tjänster ordnas 
och utvecklas. 

Mängden 
respons 
och dess 
karaktär 
samt re-
sultat av 
enkäter. 

Mängden respons (102 st.) 
som inkommit via responssy-
stemet har ökat något jämfört 
med året innan. Responsen 
har främst varit utvecklings-
idéer och förslag till åtgärder. 
Positiv respons har inkommit 
om Roskarukas näridrottsplats 
och Sandskata vilka förnyats 
framgångsrikt. 

På-
gående 

 

6. Ar-
betstill-
fredsstäl-
lelse 

Resultat av 
enkäten för 
2019 

Arbetshäl-
san för-
bättras i 
den årliga 
arbetshäl-
soenkäten. 

Arbetshälsoplaner ut-
arbetas och omsätts i 
praktiken. 

Positiv 
utveckl-
ing av  
arbets-
hälsoen-
käternas 
resultat. 

Resultaten av enkäten 2021 
som till vissa delar utvecklats 
positivt har behandlats och en-
hetsvisa arbetshälsoplaner har 
utarbetats.  

Utfallit 
 

  
Strategin verkställs 
 

Stadsstra-
tegins mål 

Ansvarsområ-
dets mål 

Ansvarsområ-
dets åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

De möjlig-
heter som 

Man utnyttjar de 
möjligheter som 
digitaliseringen 

Användningen 
av e-tjänster ut-
ökas bl.a. 

Positiv utveckling av 
antalet användare av 
elektroniska tjänster.  

Användningen av elektroniska 
tjänster har utvecklats i enlighet 
med målen. 

Utfallit 
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digitali-
seringen 
erbjuder ut-
nyttjas i 
servicepro-
duktionen 
och 
elektro-
niska tjäns-
ter för kom-
muninvå-
narna ut-
vecklas 

erbjuder och ut-
vidgning av 
elektroniska 
tjänster. 

bokning av turer, 
anmälan till 
grupper samt 
ansökan om och 
handläggning av 
understöd. 
Ibruktagande av 
nytt uppfölj-
ningssystem för 
underhållsupp-
gifter om skid-
spår och isba-
nor. 

Uppföljningssystem 
för underhåll av skid-
spår och isbanor är i 
bruk (ja/nej). 

Uppföljningstjänsten för under-
hållsinformation har genomförts 
med en avskalad version av liikun-
tapaikka.fi-systemet som komplet-
terats med den nya Latuhaukka-
tjänsten, som baserar sig på an-
vändarnas egna bedömningar av 
skidspåret.  

Karleby 
skapar ett 
fungerande 
nätverk 
inom vård- 
och land-
skapstjäns-
ter och har 
ett nära 
samarbete 
med intres-
sentgrup-
perna vid 
anordnan-
det av 
tjänster 

Ett fungerande 
nätverk för 
hälsomotion 
med Soite och 
andra intres-
sentgrupper för 
att i synnerhet 
nå och aktivera 
riskgrupper. 

Tjänsten med 
motionsrådgiv-
ning med låg 
tröskel breddas. 
Deltagande i ut-
vecklingen av 
processen med 
livsstilscoaching. 

Kundantalet inom 
motionsrådgivning ut-
ökas (individuell råd-
givning/rådgivning i 
grupp). 
 
Antalet deltagare i 
ledda motionsgrup-
per. 
 
Användning av tjäns-
ten med specialmot-
ionskort. 

Motionsrådgivning har erbjudits 
endast i begränsad omfattning på 
grund av personalsituationen. 
 
En viktregleringsgrupp ordnades 
på distans under våren i samar-
bete med Soite. 7 personer från 
bildningsväsendet deltog i utbild-
ningen sakkunniga inom livsstils-
coachning. Vi har också deltagit i 
planeringen av ett pilotprojekt för 
livsstilscoachning för familjer. 
 
Ledd verksamhet ordnades på vå-
ren med normal mängd grupper, 
men med begränsat deltagarantal. 
Coronapandemin inverkade på 
användningen av specialmotions-
kortet i början av året.  

På-
gående 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Invånarnas 
hälsa och 
välfärd 
främjas 

Upprätthålla och 
utveckla 
mångsidiga och 
tillgängliga för-
hållanden för 
motion och idrott 
samt utövnings-
platser så att 
delaktighet beto-
nas. 

Planenligt ar-
bete för att ut-
veckla underhål-
let av idrotts- 
och frilufts-
livsnätverket i 
samarbete med 
olika aktörer. 
Reparations- 
och utvecklings-
projekt genom-
förs i enlighet 
med investe-
ringsprogram-
met.  

Utvecklingsplanen för 
motion i naturen blir 
färdig och godkänns 
(ja/nej). 
 
Utveckling av antalet 
förhållanden som ska 
upprätthållas och de-
ras resurser.  
 
Genomförda idrotts-
anläggningsprojekt 
och friluftsprojekt. 

En utvecklingsplan för motion i na-
turen utarbetas 7–12/2022. 
 
Antalet förhållanden som upprätt-
hållits har varit planenligt. 
 
Planeringen, konkurrensutsätt-
ningen och genomförandet av id-
rottsanläggningsprojekten (bl.a. 
skejtplatserna i Roskaruka och 
Björkhagen) har framskridit enligt 
planen. Också andra projekt har 
startat. 

På-
gående 

 

Invånarnas 
hälsa och 
välfärd 
främjas 

Man möjliggör 
att barn och 
unga kan delta i 
både öppen och 
förenings- 
baserad idrotts-
hobbyverksam-
het. 

Fritidsmotion 
ordnas i samar-
bete med olika 
aktörer. Under-
stöd av mindre 
bemedlade 
barns och ungas 
möjligheter att 
utöva idrott och 
motion.  

Positiv utveckling av 
antalet allmänna turer 
och spel för skojs 
skull. 
 
Mängden understöd 
som beviljats för 
barns och ungas hob-
byverksamhet (före-
ningsverksam-
het/självständig mot-
ion och idrott). 
 
Positiv utveckling av 
familjemotion och si-
mundervisning. 

KOHASU-verksamheten har haft 
47 motionsgrupper vid 24 skolor 
med sammanlagt 900 grundskole-
elever. 
 
Kom med!-verksamheten har varit 
aktiv under sommaren. Spel för 
skojs skull har ordnats på somma-
ren på 5 platser, 150 deltagare. 
Det har också ordnats 2 grensko-
lor (parkour och skejtning), 150 
deltagare. Parkskoj har ordnats 
för barnfamiljer på 5 platser, 535 
deltagare. 
 
Skolornas simundervisning och 
baby- och familjesim har ordnats 
med justerat deltagarantal under 

På-
gående 
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hela våren. På sommaren ordna-
des 12 simskolor med samman-
lagt 173 deltagare. 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

Karleby er-
bjuder 
kommunin-
vånarna 
möjligheten 
att utveckla 
sin egen 
boende- 
och livs-
miljö 

Man stödjer 
kommuninvånar-
nas egen aktivi-
tet.  

Förutsättning-
arna för idrotts-
föreningar och 
andra aktörer 
som ordnar mot-
ion och idrott 
tryggas med 
hjälp av lokaler 
och andra akti-
verande åtgär-
der. 

Antalet understödsan-
slag, projekt och eve-
nemang utökas. 
 
Lokalernas använd-
ningsfrekvens och an-
vändningsgrad utö-
kas. 

Coronarestriktionerna i början av 
året har påverkat föreningarnas 
och sällskapens verksamhet och 
möjligheter att använda lokaler. 
 
Evenemangsverksamheten var 
livlig på sommaren. Användnings-
timmarna och användningsgraden 
närmar sig nivån före coro-
napandemin. 

På-
gående 

 

Mångsidiga 
och använ-
darvänliga 
kanaler ut-
nyttjas sys-
tematiskt i 
dialogen 
mellan 
kommunin-
vånarna 
och be-
slutsfat-
tarna 

Mångsidiga och 
användarvänliga 
kanaler utnyttjas 
och delaktig-
heten främjas. 

Elektronisk ser-
vicekommuni-
kation upprätt-
hålls aktivt. 
Andra interak-
tiva möten och 
påverkansmöj-
ligheter erbjuds. 

Positiv utveckling av 
användningen av 
kommunikationska-
naler. 
 
Utveckling av antalet 
åtgärder och evene-
mang som främjar 
kommuninvånarnas 
delaktighet. 

Användningen av kommunikat-
ionskanaler har varit aktivt. 
 
Under perioden 1–8/2022 genom-
fördes en föreningsenkät som 
stöd för utvecklingsplanearbetet 
(N=51, varav 22 var motions-/id-
rottsaktörer) och en enkät i an-
knytning till utvecklingen av Vesi-
Veijaris evenemangsverksamhet 
(N=432). Utöver lagspecifika upp-
följningsmöten har man också 
ordnat föreningskvällar i samar-
bete med Olympiska kommittén 
och Kepli. 

På-
gående 

 

RESURSSMART STAD 

Karlebys 
ekono-
miska hus-
hållning är 
ansvarsfull 

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

Produktion och 
utveckling av 
mångsidiga id-
rottstjänster som 
främjar hälsa 
och välbefin-
nande. Aktiv 
projektverksam-
het. 

Ansvarsområdets 
bokslut i netto, idrotts-
verksamhetens utgif-
ter (€/invånare) och 
övriga nyckeltal för-
bättras 
 
Genomförandet av 
projektverksamhet. 

På grund av coronarestriktionerna 
som berört idrottsanläggningar 
och motionstjänster samt efteref-
fekterna av pandemin har uppfölj-
ningsperiodens inkomstmål inte 
uppnåtts. Utvecklingen var positiv 
på sommaren t.ex. för VesiVeijaris 
del. Antalet besökare 1–8/2022 
låg bara 15 procent efter motsva-
rande tidpunkt 2019. 
 
Statsunderstöd för byggande av 
idrottsanläggningar beviljades för 
Björkhagens familjepark och skejt-
plats (61 962 €) och för en grund-
lig förbättring av Trullöruttens 
första sträcka. Det mångåriga pro-
jektet Kom med! avslutades i juni 
2022.  

På-
gående 

 

Vår kom-
munorgani-
sation är 
flexibel 

Samarbetet 
inom bildnings-
tjänster och med 
andra viktiga 
partner stärks. 

Bildningsväsen-
dets samarbets-
processer för-
bättras tillsam-
mans med 
andra ansvars-
områden. 

Årlig utvärdering av 
processernas utveckl-
ing och arbetet i sam-
arbetsteam. 

Representanter för idrottstjänster 
har deltagit i arbetet i bildningsvä-
sendets välfärds- och delaktig-
hetsteam. Sektorsövergripande 
samarbete har dessutom bedrivits 
i form av välfärdsplanering och i 
projektgrupper. 

På-
gående 
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Ekonomiska siffror 
 

 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 1 137 500 € 513 430 € 45,1 % 24,6 % 412 036 € 875 681 €
Avgi fts intäkter 0 € 90 €  -66,7 % 270 € 270 €
Understöd och bidrag 0 € 10 147 €  -70,3 % 34 210 € 18 729 €
Övriga  verksamhets intäkter 849 600 € 483 763 € 56,9 % 7,4 % 450 228 € 792 846 €
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 1 987 100 € 1 007 431 € 50,7 % 12,3 % 896 744 € 1 687 526 € 
Personalkostnader -959 119 € -579 972 € 60,5 % 4,9 % -552 691 € -860 843 €
Köp av tjänster -1 951 164 € -1 248 261 € 64,0 % 2,1 % -1 223 085 € -1 916 037 €
Materia l , förnöd. och varor -84 500 € -42 658 € 50,5 % 49,7 % -28 491 € -73 537 €
Bidrag -182 800 € -19 595 € 10,7 % 1403,8 % -1 303 € -180 432 €
Övriga  verksamhetskostnader -2 808 780 € -1 854 723 € 66,0 % 2,8 % -1 803 570 € -2 731 952 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -5 986 363 € -3 745 210 € 62,6 % 3,8 % -3 609 140 € -5 762 801 €

VERKSAMHETSBIDRAG -3 999 263 € -2 737 779 € 68,5 % 0,9 % -2 712 396 € -4 075 275 €



Delårsrapport 2/2022 
Karleby stad

 69

3.2.25 Stadsstrukturnämnden   

 

Allmänna mål 
 

All-
männa 
mål 

Ut-
gångsnivå 

Stadsstra-
tegins mål 

Ansvarsom-
rådets åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

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

 
Budgeten 
hålls,  
månatlig 
uppfölj-
ning. 

Budgeten 
bygger på 
budgetramen 
och månatlig 
uppföljning av 
budgetutfallet. 
Investerings-
planer på lång 
sikt anpassas 
efter budget-
målet och 
man förbere-
der sig med 
planerna på 
att minska det 
eftersatta un-
derhållet. 

Budgeten 
hålls. Kost-
nadsutveckl-
ingen följs upp 
på arbetsplat-
ser och i sy-
stemet Unit4. 
Korrigerande 
åtgärder vidtas 
vid behov. 

Inkomsterna har utfallit något över bud-
getmålet. Inkomster har influtit ca 
750 000 euro mer än året innan. 
 
Det osäkra världsläget har höjt priserna 
i verksamhetskostnader. Det har gått åt 
ca 110 800 euro mer i bränsle och 
smörjmedel, ca 205 200 euro mer i upp-
värmningskostnader och ca 155 500 
euro mer i el än vid samma tidpunkt året 
innan. Förutom dessa syns kostnadsök-
ningen också i byggmaterialkostna-
derna. Det har använts 136 500 euro 
mer i byggmaterial i år än vid motsva-
rande tidpunkt året innan. Ibruktagandet 
av den nya skolan i Yxpila och den nya 
brandstationen syns i hyreskostnaderna 
i och med att man börjat betala leasing-
avgifterna. Hyreskostnaderna har stigit 
med 458 900 euro jämfört med året in-
nan. Trots dessa kostnadsökningar 
överensstämde utfallet av verksamhets-
kostnader i slutet av augusti med bud-
geten. I detta skede är det svårt att be-
döma hur kostnadsökningen kommer att 
påverka utfallet i slutet på året.  
 
Användningsgraden för investeringsan-
slag (16,9 %) är låg med tanke på tid-
punkten, men den påverkas av bl.a. att 
mottagandet av Villa skola flyttades 
fram ca 4 månader. 
 
Användningsgraden för reparationsan-
slag var 50,6 procent. 
 
På årsnivå har 27,5 procent av ansla-
gen använts. Överföringen av ishallen 
till Karleby Idrottspark Ab minskar på 
den totala anslagsnivån i procent. Kar-
leby stad har överlåtit ishallen till Kar-
leby Idrottspark Ab i form av ett kapital-
tillskott med ett balansvärde på 
1 222 952,78 euro, vilket antecknats en-
ligt balansvärdet som inkomst. 

På-
gående 

 

2. 
Sjuk-
från-
varo 

31.12.2017 
= 10 699 
kalender-
dagar 
 
31.12.2018 
= 9 132 
kalender-
dagar 
 
31.12.2019 
= 10 934 
kalender-
dagar 
 
31.12.2020 
= 10 418 

31.12.2018 
= x-10 % 
kalender-
dagar,  
x dagar/ 
anställ-
ningsför-
hållande. 
Halvering 
av vikarie-
kostnader. 

Åtgärder  
presenteras 
noggrannare 
enligt an-
svarsområde. 
Åtgärderna 
omfattar i  
huvudsak  
följande hel-
heter: förbätt-
ring av arbets-
förhållandena, 
arbetshälso-
verkstäder, 
mentorsverk-
samhet, ar-
betshandled-
ning, 

Sjukfrånvaron 
minskar med 
20 procent. 

Sjukfrånvaro: 4 755 kalenderdagar. På-
gående 
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kalender-
dagar 
31.12.2021 
= 10 030 
kalender-
dagar 

granskning av 
arbetets di-
mensionering, 
utbildning, ar-
betsrotation. 

3. 
Olycks-
fall i ar-
betet 

31.12.2017 
= 530 ka-
lenderda-
gar. 
 
31.12.2018 
= 372 ka-
lenderda-
gar. 
 
31.12.2019 
= 316 ka-
lenderda-
gar. 
 
31.12.2020 
= 252 ka-
lenderda-
gar. 
 
31.12.2021 
= 583 ka-
lenderda-
gar. 

Inga 
olycksfall 
sker i arbe-
tet. 

Åtgärder  
presenteras 
noggrannare 
enligt an-
svarsområde. 
Åtgärderna 
omfattar i  
huvudsak  
följande  
helheter:  
satsning på 
hjälpmedel 
som förbättrar 
arbetssäker-
heten och fö-
rebyggande 
arbete samt 
chefsarbete 
och handled-
ning, upp-
märksamhet 
fästs vid ar-
bete i par. 

Frånvaro på 
grund av 
olycksfall i  
arbetet/anställ-
ningsförhål-
lande;  
noggrannare 
analys av 
olycksfall i ar-
betet årligen. 

Olycksfall i arbetet totalt: 117 kalender-
dagar (85 % gäller ett olycksfall) 

På-
gående 

 

4. Per-
sonal-
plan 

Se ovan Personal-
planen 
hålls,  
antalet 
visstidsan-
ställda 
minskas. 

Åtgärder pre-
senteras nog-
grannare en-
ligt ansvars-
område. Verk-
samheten och 
tjänsterna an-
passas efter 
den nivå som 
kan upprätt-
hållas med 
personalstyr-
kan i perso-
nalplanen. 
Köptjänster 
utnyttjas för 
att jämna ut 
arbetsmäng-
den. 

Antalet ordina-
rie anställda 
och anställda 
för viss tid. 

I enlighet med personalplanen. 
 
Beskrivs närmare ansvarsområdesvis. 

På-
gående 

 

5. 
Kund-
nöjdhet 
och 
kundo-
riente-
ring 

Stadsinvå-
narnas och 
samarbets-
parternas 
nöjdhet 
med tjäns-
terna. 

Negativ 
kundre-
spons 
minskas. 

Respons och 
utvecklings-
idéer som 
kommer in via 
kundrespons-
systemet ut-
nyttjas för att 
utveckla och 
förbättra verk-
samheten.  

Antalet kund-
respons utö-
kas och re-
sponskvali-
teten följs upp 
regelbundet i 
teamen och 
responsen 
analyseras år-
ligen i nämn-
derna. Kund-
nöjdheten 
överstiger 3,5 

Kundresponssystemet har varit i bruk i 
tre år 15.5.2022. En sammanställning 
av responssystemets resultat presente-
rades för nämnderna i juni (stadsstruk-
turnämnden 31.8.2022 § 117).  

På-
gående 
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6. Ar-
betstill-
freds-
stäl-
lelse 

Resultat av 
enkäten för 
2017. 

Arbetshäl-
san för-
bättras i 
den årliga 
arbetshäl-
soenkäten. 

Åtgärder pre-
senteras nog-
grannare en-
ligt ansvars-
område.  
Utvecklingsåt-
gärder vidtas i 
enlighet med 
resultaten av 
arbetshälso-
verkstäderna 
som ordnats 
på basis av 
arbetshälso-
enkäten. Per-
sonalens 
kompetens 
identifieras 
och inriktas 
rätt samt 
teamtänkande 
vidareutveck-
las. 

Arbetshälsore-
sultaten för-
bättras. Resur-
sallokeringen 
följs upp samt 
respons som 
inkommer. 

Arbetshälsoenkäten har ännu inte ge-
nomförts. Utvecklingssamtalen har på-
börjats. 

På-
gående 

 

  
Ekonomiska siffror 
 

 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 18 483 701 € 12 108 806 € 65,5 % 1,4 % 11 942 574 € 18 863 205 €
Avgi fts intäkter 1 205 525 € 867 563 € 72,0 % 6,3 % 816 342 € 1 050 238 €
Understöd och bidrag 167 000 € 296 008 € 177,3 % -25,4 % 396 733 € 441 379 €
Övriga  verksamhets intäkter 33 988 427 € 24 069 168 € 70,8 % 2,8 % 23 402 383 € 34 702 978 €
Ti l lverkning för eget bruk 1 931 853 € 245 593 € 12,7 % -12,0 % 279 128 € 1 773 913 €

VERKSAMHETSINTÄKTER 55 776 506 € 37 587 139 € 67,4 % 2,0 % 36 837 161 € 56 831 713 € 
Personalkostnader -18 570 069 € -12 211 185 € 65,8 % -0,8 % -12 310 271 € -18 192 401 €
Köp av tjänster -17 190 529 € -11 663 755 € 67,8 % 1,7 % -11 465 807 € -18 494 062 €
Materia l , förnöd. och varor -9 096 859 € -6 200 664 € 68,2 % 12,1 % -5 531 364 € -9 836 295 €
Bidrag -78 500 € -618 € 0,8 % -98,6 % -44 236 € -61 230 €
Övriga  verksamhetskostnader -8 569 155 € -5 258 831 € 61,4 % 10,8 % -4 744 351 € -7 385 422 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -53 505 111 € -35 335 054 € 66,0 % 3,6 % -34 096 028 € -53 969 409 €

VERKSAMHETSBIDRAG 2 271 394 € 2 252 085 € 99,1 % -17,8 % 2 741 132 € 2 862 304 €
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3.2.26 Stadsstrukturnämnden - Markområden   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål Utgångsnivå Stadsstra-

tegins mål 
Ansvarsområ-
dets åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

1. Budget, 
driftsekonomi 
och investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, må-
natlig upp-
följning. 

Uppföljning av 
anslagen för 
markanskaffning 
och driftsekono-
min. 

Budgeten 
hålls. 

Verksamhetsintäkterna för 
driftsekonomin hade redan i 
slutet av augusti utfallit till 
över 90 procent av budgeten. 
Vid samma tidpunkt året in-
nan var inkomstutfallet ca 
189 000 euro mindre. Detta 
förklaras främst av de ökade 
inkomsterna från tomtar-
rende. 
 
Utfallet av verksamhetskost-
nader var ca 63,5 procent i 
slutet av augusti och därmed 
kommer också kostnaderna 
att överensstämma med den 
fastställda budgeten. 

På-
gående 

 

2. Sjukfrån-
varo 

31.12.2017 = 
174 kalender-
dagar 
 
31.12.2018 = 
181 kalender-
dagar 
 
31.12.2019 = 
293 kalender-
dagar. 

31.12.2018 
= x-10 % 
kalenderda-
gar,  
x dagar/an-
ställnings-
förhållande. 
Halvering 
av vikarie-
kostnader. 

Satsningar på  
arbetshälsan; ut-
bildning, arbets-
rotation och ef-
fektiverat aktivt 
stöd. 

Uppfölj-
ning av 
sjukfrån-
varo,  
särskilt  
1–3 da-
gars från-
varo. 

Sjukfrånvaro: 113 kalender-
dagar 

På-
gående 

 

3. Olycksfall i 
arbetet 

31.12.2017 = 
12 kalenderda-
gar. 
 
31.12.2018 = 9 
kalenderdagar 
 
31.12.2019 = 5 
kalenderdagar 

Inga olycks-
fall sker i ar-
betet. 

Man sörjer för ar-
betssäkerheten 
samt påminner 
om säkerheten 
på vägen till och 
från arbetet. 

Uppfölj-
ning av 
olycksfall i 
arbetet 

Sjukfrånvaro på grund av 
olycksfall i arbetet: 100 ar-
betsdagar. 

På-
gående 

 

4. Personal-
plan 

Se ovan Personal-
planen 
hålls, anta-
let visstids-
anställda 
minskas. 

Personalplanen 
hålls. Visstidsan-
ställda tas in 
bara vid långva-
rig frånvaro, t.ex. 
i samband med 
alterneringsledig-
het. 

Antalet 
anställda. 

För närvarande är en befatt-
ning som skogsarbetare le-
dig. 

På-
gående 

 

5. Kundnöjd-
het och kund-
orientering 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ 
kundre-
spons mins-
kas. 

Man förhåller sig 
öppet och kon-
struktivt till kun-
dernas förbätt-
ringsförslag. 

Uppfölj-
ning av 
kvantite-
ten och 
kvaliteten 
på erhål-
len kund-
respons 
samt åt-
gärder 
som vidta-
gits med 
anledning 
av dem. 

Kundresponssystemet har va-
rit i bruk i tre år 15.5. I juni 
presenterades en samman-
ställning av responssyste-
mets resultat för nämnderna 
(stadsstrukturnämnden 
31.8.2022 § 117).  
 
Ansvarsområdet Markområ-
den har inte samlat in annan 
respons systematiskt. 

På-
gående 
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6. Arbetstill-
fredsställelse 

Resultat av en-
käten för 2020 

Arbetshäl-
san förbätt-
ras i den år-
liga arbets-
hälsoenkä-
ten. 

Åtgärder som 
vidtas med an-
ledning av ar-
betshälsoenkä-
ten. 

Uppfölj-
ning av 
åtgärder. 

Inga utvecklingssamtal har 
hållits. 

Inte 
påbör-
jad 

 

 
  

Byggandet har blivit livligare under sommaren och utmärkningen av byggnadens plats har ökat. Förfarandet för att få 
tillstånd att fotografera med drönare har visat sig vara svårare än väntat, men ansökan om tillståndet är under ar-
bete. Antalet styckningar avspeglar att samtliga arrendeområden i Brudskär har bildats till egna fastigheter under 
granskningsperioden 
 
Man har överlåtit småhustomter och småhustomter har reserverats i samma takt som vanligt. Ett nytt område som 
öppnats är Sjötullens område som ligger bredvid bostadsmässområdet. Utbudet av tomter avsedda för byggande i 
bolagsform har varit magert, men läget har förbättrats något. 
 
Köpet av den gamla depån (985 000 euro) var det mest betydande markförvärvet under granskningsperioden. Försälj-
ningen av en del av en höghustomt till Kokkolan Terästalo Oy (732 800 euro) var den största enskilda försäljningen på 
inkomstsidan. Försäljningen av tomterna i Budskär före slutet av året ger inkomster på 4 miljoner euro. 
 
Det finns ett stort utbud av industritomter runtom i staden. 
 
Skogsinkomsterna har utfallit enligt budgeten. Det har varit uppenbart att det funnits en skogsarbetare för lite under en 
del av året. 
 
I projektet för att kartlägga fastigheter har man på skatteförvaltningens begäran utrett uppgifterna om ägarunderlaget 
för koloniträdgården i Yxpila i början av året. Med tanke på likvärdig beskattning ska samma uppgifter om övriga kolo-
niträdgårdar utredas. 
 
Strategin verkställs 
 

Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsområ-
dets mål 

Ansvarsområ-
dets åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

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

Kunder aktive-
ras att an-
vända elektro-
niska tjänster. 

Mängden e-
tjänster utökas 
ytterligare. 

Elektroniska tjänster 
används till 100 pro-
cent. 

Arbete för att möjliggöra elektro-
nisk ansökan om tomtindelning 
och fastighetsförrättning pågår. 

På-
gående 

 

Tydliga ser-
viceprocesser 
och kundorien-
tering 

Terrängmät-
ningstjänster 
utvecklas och 
informationens 
aktualitet samt 
lagstadgad 
service erbjuds 
inom ett kort 
tidsspann. 

Kommuninvå-
narna erbjuds 
effektiv, funge-
rande och re-
surssmart ser-
viceverksam-
het. Man strä-
var efter att ge-
nomföra bygg-
entreprenörer-
nas servicebe-
gäran inom 1-2 
dagar. Kön 
inom fastig-
hetsförrättning 
avklaras. Sta-
dens kart-
material hålls 
uppdaterat. 

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

Tomtindelningar: 16 st., med 29 
tomter 
 
Utbrytning av tomter: 43 st., där 
102 tomter bildats 
 
Servitutsförrättningar, 1 st. 
 
Rågång: 0 st. 
 
Övriga förrättningar: 2 st. (änd-
ring av fastighetens art, ägobyte) 
 
Bygglovskartor: 526 st. 
 
Utmärkning av byggnadens 
plats: 87 objekt (+ 2 ommärk-
ningar) 
 
Lägesbesiktningar: 89 objekt 
 

Utfallit 
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Utmärkning av bygg-
nadens plats st. 
 
Lägesbesiktningar st. 
 
Markutredningar st. 
 
Upprätthållande av 
stomkartan/timmar 
 
Fotografering med 
drönare st./ha 

Förhandsutsättning: 68 objekt (+ 
1 utsättning på nytt) 
 
Redogörelser för markbeskaffen-
het: 2 objekt, med 5 platser 
 
Granskning av stomkartan: 
3 097 platser 
 
Fotografering med drönare: 3 
objekt, 63,3 ha 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Karleby har-
moniserar sin 
stadsbild och 
beaktar livs-
kraften på hela 
kommunens 
område 

Stabilisering av 
stadens egen 
tomtreserv och 
överlåtelser. 

Styrning av ny-
byggnationen 
på stadens och 
privatas mark. 

Uppföljning av antalet 
överlåtna småhustom-
ter. 

22 nya småhustomter har överlå-
tits, varav 10 har arrenderats. 2 
tomter har sålts för byggande i 
bolagsform. Ett nytt område som 
öppnats är Sjötullens område. 

Utfallit 
 

Karleby har-
moniserar sin 
stadsbild och 
beaktar livs-
kraften på hela 
kommunens 
område 

Säkerställande 
av tillgången 
till mångsidiga 
byggnadsplat-
ser/tomter 
inom hela Kar-
lebyområdet. 

Pålitlig och för-
utseende 
markpolitik. Att 
överlåta tomter 
i syfte att för-
enhetliga om-
råden på alla 
detaljplane-
rade områden 
och i tätorten 
samt också i 
de största by-
arna som har 
en general-
plan. Mark 
skaffas för 
planläggning, 
som utbytes-
mark samt för 
skogsbruk  

Antalet överlåtna/le-
diga tomter (reserven 
av småhustomter) st. 
 
Utgifter för markför-
värv, €. 
 
Inkomster av markför-
värv, miljoner €. 
 
Inkomster av tomtar-
rende, miljoner €. 

Det finns 18 tomter (Kilsbäcken 
9, Sjötullen 8 och Vikå 1) inom 
området för centrala Karleby 
som kan reserveras, 20 i Kelviå, 
29 i Lochteå och 10 i Ullava. Det 
råder brist på tomter i bolags-
form. 
 
Markförvärv (utan byggnader): 
1,2 miljoner euro 
 
Inkomster för försäljning av mark 
(utan byggnader): 2,27 miljoner 
euro. 
 
Arrendeinkomster: 4,36 miljoner 
euro. 

Utfallit 
 

Karleby är en 
aktiv partner 
för företagen i 
området; målet 
är att stödja fö-
retagens till-
växt, internat-
ionalism och 
uppkomsten av 
nya arbetsplat-
ser 

Mångsidigt ut-
bud av alterna-
tiva företags-
tomter. 

Reserven av 
industri- och 
affärstomter ut-
ökas 
mångsidigt i 
olika områden. 

Överlåtelse av indu-
stritomter, st. 
 
Överlåtelse av affärs-
tomter, st. 
 
Det finns kontinuerligt 
ett utbud av industri-
tomter runtom i sta-
den. 

Industritomter: 1 
 
Affärstomter: 1 
 
Det finns ett stort utbud av indu-
stritomter runtom i staden. 

Utfallit 
 

Invånarnas 
hälsa och väl-
färd främjas 

Säkerställande 
av ett 
mångsidigt ut-
bud av närsko-
gar och rekre-
ationsskogar 
som ligger 
nära till hands 
för kommunin-
vånarna. 

Högklassig 
skötsel av 
närskogar och 
rekreations-
skogar. 

Åtgärder i enlighet 
med skogsvårdspro-
grammet vidtas och 
följs upp. 
 
Mängden skyddsom-
råden, ha 

Mängden skogsvårdsarbeten: 
106,5 ha. 
 
Iståndsättningsdikning: 0 m. 
 
Förnyelseavverkning: 1,1 ha. 
 
Specialavverkning: 3,3 ha. 
 
Beståndsvårdande avverkning: 
24,6 ha. 
 
Gagnvirke/energived som över-
låtits: 4 850/1 586 m3 

Utfallit 
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Invånarbegäran/genomförda: 
74/64 st. 
Interna tjänster (objekt): 11 
st./370 timmar 
 
Externa tjänster (objekt): 5 
st./142 timmar 
 
Arboristtjänster: 15 st. 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

RESURSSMART STAD 

Karleby balan-
serar sin ba-
lansräkning 

Aktiv markför-
ädling på om-
råden som ägs 
av staden. 

Planläggning 
och annan pla-
nering av mar-
kanvändningen 
samt markan-
vändningsav-
tal. 

Uppföljning av mar-
kanvändningsavtal 
och utveckling av av-
talsinnehållet. 

Ett markanvändningsavtal har 
tecknats i början av året (381 
895 euro). 

På-
gående 

 

  
Ekonomiska siffror 
 

 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 381 555 € 226 771 € 59,4 % -46,4 % 423 372 € 452 669 €
Avgi fts intäkter 318 531 € 156 355 € 49,1 % 43,3 % 109 081 € 230 173 €
Understöd och bidrag       
Övriga  verksamhets intäkter 4 569 690 € 4 395 226 € 96,2 % 8,7 % 4 042 563 € 4 700 731 €
Ti l lverkning för eget bruk 24 483 € 9 182 € 37,5 % -61,1 % 23 608 € 69 578 €

VERKSAMHETSINTÄKTER 5 294 258 € 4 787 534 € 90,4 % 4,1 % 4 598 623 € 5 453 150 € 
Personalkostnader -1 185 191 € -720 194 € 60,8 % -2,6 % -739 557 € -1 144 583 €
Köp av tjänster -272 560 € -217 158 € 79,7 % 7,3 % -202 417 € -315 651 €
Materia l , förnöd. och varor -59 850 € -23 767 € 39,7 % 22,7 % -19 371 € -38 009 €
Bidrag       
Övriga  verksamhetskostnader -212 232 € -137 040 € 64,6 % 29,8 % -105 617 € -161 604 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -1 729 833 € -1 098 159 € 63,5 % 2,9 % -1 066 961 € -1 659 848 €

VERKSAMHETSBIDRAG 3 564 425 € 3 689 374 € 103,5 % 4,5 % 3 531 662 € 3 793 302 €
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3.2.27 Stadsstrukturnämnden - Planering   

 

Allmänna mål 
 

All-
männa 
mål 

Utgångsnivå Stadsstra-
tegins mål 

Ansvarsområ-
dets åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

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

 
Budgeten 
hålls, må-
natlig upp-
följning. 

Månatlig uppfölj-
ning. 

Budgeten 
hålls. 

Utfallet av verksamhetsintäkter upp-
gick till ca 81,4 procent i slutet av au-
gusti. Inkomsterna är ca 74 300 euro 
mindre jämfört med motsvarande tid-
punkt året innan. Verksamhetskost-
naderna har också hållits inom bud-
getramarna i och med att utfallet är 
54,2 procent, och kostnaderna är ca 
27 100 euro mindre än vid motsva-
rande tidpunkt året innan.  

På-
gående 

 

2. 
Sjuk-
från-
varo 

31.12.2018 = 
349 kalender-
dagar. 
 
31.12.2019 = 
276 kalender-
dagar. 
 
31.12.2020 = 
360 kalender-
dagar. 
 
31.12.2021 = 
440 kalender-
dagar 

31.12.2018 
= x-10 % 
kalender-
dagar,  
x da-
gar/anställ-
ningsför-
hållande. 
Halvering 
av vikarie-
kostnader. 

Uppföljning och 
diskussioner 
med personalen 
och Työplus. Or-
ganisering av ar-
betet. Effektivare 
användning av 
köptjänster. 

Antalet 
sjukfrånva-
rodagar 

Sjukfrånvaro: 72 kalenderdagar. 
 
Antalet sjukdagar ökade åter på som-
maren på grund av två längre sjuk-
frånvaro. Corona har också fortfa-
rande förekommit i enheten. 

På-
gående 

 

3. 
Olycks-
fall i ar-
betet 

31.12.2017 = 0 
kalenderdagar 
 
31.12.2018 = 0 
kalenderdagar 
 
31.12.2019 = 0 
kalenderdagar 

Inga 
olycksfall 
sker i arbe-
tet. 

Användning av 
Pro24 och upp-
följning, gransk-
ning av arbetsut-
rustningens 
skick. 

Antalet 
olycksfall i 
arbetet. 

Inga olycksfall har inträffat i arbetet. Utfallit 
 

4. Per-
sonal-
plan 

Se ovan Personal-
planen 
hålls, anta-
let visstids-
anställda 
minskas. 

Effektivare rekry-
tering och an-
vändning av 
köptjänster i situ-
ationer där per-
sonal inte finns 
att tillgå. 

Personal-
styrkan 
uppnås vid 
utgången 
av 2022 
eller mot-
svarande 
arbetsin-
sats fås 
genom ef-
fektivare 
använd-
ning av 
köptjäns-
ter. 

Personalstyrkan hade inte nåtts un-
der sommaren. Resursbristen har 
kompenserats med köptjänster. För 
närvarande försöker man rekrytera 
en planläggningsarkitekt och en plan-
läggare. 

Upp-
nåddes 
inte 

 

6. Ar-
betstill-
freds-
stäl-
lelse 

Resultaten av 
enkäten för 
2018. 

Arbetshäl-
san för-
bättras i 
den årliga 
arbetshäl-
soenkäten. 

Genomgång av 
arbetshälsoav-
snittet vid an-
svarsområdenas 
möten (1/vecka). 

Arbetshäl-
soresultat. 

En arbetshälsoworkshop ordnades 
19.5.2022. På basis av den anteck-
nades många nya punkter som rör 
välmående och som tas upp på an-
svarsområdesmötet varje vecka. 

På-
gående 

 

5. 
Kund-
nöjdhet 
och 

Invånarnas 
nöjdhet med 
tjänsterna 

Negativ 
kundre-
spons 
minskas. 

tillställningar för 
allmänheten, 
verkstäder, hö-
randen, respons, 
enkäter 

Mängden 
respons 
som in-
kommer i 

Två detaljplaner (sammanlagt 21 st. 
2021) + 1 generalplan hölls fram-
lagda under rapporteringsperioden. 8 
utlåtanden (delårsrapport 1 = 16 st.; 
sammanlagt 65 st. 2021) och 5 åsik-
ter (delårsrapport 1 = 37 st.) inkom 

På-
gående 
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kundo-
riente-
ring 

förslagsfa-
sen mins-
kas. 

om dessa. Alla åsikter gällde utkastet 
till detaljplanen för Puntusstranden. 
 
9 gatuplaner var framlagda under 
rapporteringsperioden, varav Bis-
kopsbackens trafikarrangemang var 
den mest betydande. 1 parkplan var 
framlagd. 

  
Inga stora förändringar har skett i verksamheten under den andra rapporteringsperioden 2022. Inga nya befattningar 
har inrättats, ändringen i personalantalet beror på att antalet har korrigerats i enlighet med interna flyttningar inom 
stadsmiljösektorn. Antalet sjukdagar ökade åter på sommaren på grund av två längre sjukfrånvaro. Corona har också 
fortfarande förekommit i enheten. Personalbristen är fortfarande en utmaning. Inom planläggningen finns två lediga 
vakanser och målet är att de tillsätts under hösten (platserna är lediganslagna för närvarande).  Den viktigaste detalj-
planen som vann laga kraft under sommaren 2022 gällde Kronoporten. 
 
Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområ-
dets mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

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

Det finns ett ut-
bud av service-
kvarter och tom-
ter på rätta plat-
ser både för sta-
dens egna be-
hov och för 
andra tjänstepro-
ducenter 

Tillräckligt med 
servicekvarter och 
tomter reserveras 
under planlägg-
ningen och vid an-
nan planering av 
markanvändningen 

Hur bra 
lämplig tomt-
mark kan an-
visas tjänste-
producenter. 
Huruvida 
och i vilken 
utsträckning 
det har varit 
möjligt att er-
bjuda alter-
nativa tom-
ter. 

Det finns ett måttligt utbud av 
tomtmark för serviceproducenter. 
Med tanke på stadens eget ser-
viceutbud blev ändringen av de-
taljplanen för Kyrkbackens före 
detta skola, där det ska byggas ett 
daghem, färdig under rapporte-
ringsperioden. Gatuplanen för om-
givningen vid Biskopsbackens all-
aktivitetshus håller på att färdig-
ställas. Markområden leder för-
handlingarna vid överlåtelse av 
tomter. 

På-
gående 

 

De möjligheter 
som digitali-
seringen erbju-
der utnyttjas i 
serviceprodukt-
ionen och 
elektroniska 
tjänster för kom-
muninvånarna 
utvecklas 

Effektiv använd-
ning av digitala 
och snabba del-
aktighetssätt. 

Effektivt ibrukta-
gande av enkätpro-
grammet Mapt-
ionnaire som del-
aktighetskanal 

Antalet en-
käter i Mapt-
ionnaire 
samt antalet 
svar 

En enkät om principerna för om-
givningen vid gamla vattentornet 
genomfördes under rapporterings-
perioden (8-22.6.2022). 163 svar 
inkom. Planändringen har väckt 
mycket uppmärksamhet. Mängden 
respons har fortfarande varit på en 
lägre nivå än året innan. 

På-
gående 

 

Tydliga tjänste-
processer och 
kundorientering 

Planeringspro-
cesserna är tyd-
liga och delta-
gandet otvunget 

Fullödigt delta-
gande i projekt och 
möten som ankny-
ter till utveckling av 
verksamhetssätt. 
Verkstadsverksam-
heten utvecklas 
bl.a. med en kort 
responsenkät efter 
verkstaden. Re-
sponstjänsten ut-
nyttjas. 

Antalet sätt 
att delta och 
respons på 
dessa. 

Det har fortfarande ordnats färre 
möten för allmänheten och verk-
städer än normalt. Ett möte om 
bullerbekämpningen på riksväg 8 
hölls för allmänheten 30.8. Verk-
städer hölls om utvecklingen av 
Åströms kvarter (10.5) och av sa-
lutorget (22.6). 

På-
gående 

 

Karleby skapar 
ett fungerande 
nätverk inom 
vård- och land-
skapstjänster 
och har ett nära 
samarbete med 

Nära samarbete 
i landskapsför-
bundets projekt 
speciellt vad gäl-
ler landskaps-
planläggning, 
planeringen av 

Aktivt deltagande i 
styrgruppssamar-
betet vad gäller 
projekt på land-
skapsnivå 

Redogörelse 
för möten 
och evene-
mang som 
hålls med 
Mellersta 
Österbottens 
förbund och 

Landskapsplanläggningens föl-
jande faser av håller på att bere-
das. Vindkraftsområdena ligger i 
fokus. Förbundet har också fått en 
resurs till regionplaneringen så det 
finns alltså planer på att fortsätta 
landskapsplanläggningen. Plane-
ring deltar i 

På-
gående 
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intressentgrup-
perna vid anord-
nandet av tjäns-
ter 

trafikarrange-
mang och andra 
utvecklingspro-
jekt 

deras karak-
tär. Gäller 
det utveckl-
ingsprojekt, 
styrning av 
landskaps-
planen eller 
något annat 
samarbete. 

landskapsplanläggningen via styr-
gruppsarbete. Styrgrupperna har 
inte heller samlats under den 
andra rapporteringsperioden. 

Karleby skapar 
ett fungerande 
nätverk inom 
vård- och land-
skapstjänster 
och har ett nära 
samarbete med 
intressentgrup-
perna vid anord-
nandet av tjäns-
ter 

Kontakten med 
serviceprodu-
center och -an-
vändare är konti-
nuerlig och leder 
till ett välfunge-
rande och till-
räckligt service-
nät bl.a. när de-
taljplaner utarbe-
tas 

Verkstäder och 
andra kontakter 
samt delaktighet i 
särskilda detaljpla-
neprojekt 

Antalet eve-
nemang för 
deltagande. 

se ovan På-
gående 

 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Karleby harmo-
niserar sin 
stadsbild och be-
aktar livskraften 
på hela kommu-
nens område 

Projekt pågår 
kontinuerligt i 
centrumområdet 

Planläggningen 
och andra planer 
för centrum och 
genomförandet av 
dem prioriteras för 
att öka invånaran-
talet i centrum. 

En redogö-
relse för lä-
get vad gäl-
ler utveckl-
ingen av 
centrum fo-
gas till plan-
läggningsö-
versikten. 
Bedömning 
av antalet 
bostadslä-
genheter 
som ska 
byggas. 
Dessutom 
beskrivs de-
taljplanepro-
jekt som be-
rörs av be-
svärspro-
cess 
(st./ha/ny 
m2-vy). 

Projekt för att utveckla stadens 
centrum har framskridit under den 
andra rapporteringsperioden. Tre 
möten som gällde stationsområdet 
och industriområden har hållits 
med Trafikledsverket. Utarbetan-
det av en gemensam utrednings-
plan med VR-Group och Handels-
laget KPO inleddes vid ingången 
av 2022, planen har nått utkast-
skedet. Niemis tomt och Fenixtom-
ten som ligger i centrum och dess 
närhet blev färdiga, Atomokvarte-
ret håller på att byggas. Byggan-
det i Beckbruket fortsätter med ett 
till punkthöghus som har nått tak-
lagshöjden. Det kommer att finnas 
cirka 250 nya bostäder i dessa ob-
jekt när de blir färdiga. 
 
En stranddetaljplan (Försvarsmak-
tens logistikverk överklagade 
stranddetaljplanen för Ohtakari) 
och en del av detaljplanen för Lin-
nusperä berördes av en besvärs-
process i slutet av året. Vad gäller 
gatuplaner berörs ett kvarter på 
Långbrogatan av besvär. Situat-
ionen vad gäller besvär är alltså 
rätt bra. 

På-
gående 

 

Karleby harmo-
niserar sin 
stadsbild och be-
aktar livskraften 
på hela kommu-
nens område 

Flexibla och 
mångsidiga de-
taljplaner med 
ringa avvikelse-
behov. 

Gamla och begrän-
sande detaljplaner 
förnyas 

Kort skriftlig 
beskrivning 
av plane-
ringsläget i 
planlägg-
ningsöver-
sikten. 
 
Slutförda de-
taljplanpro-
jekt 
(st./ha/ny 
m2-vy). 
 

Under den andra rapporteringspe-
rioden 2022 vann 3 detaljplaner 
laga kraft (3 st. första rapporte-
ringsperioden/sammanlagt 9 st. 
2022). Detaljplanerna omfattar en 
yta som uppgår till 135,27 ha. 
Största delen av denna är ny på 
grund av den omfattande detalj-
planen för Kronporten. I planerna 
ingick ca 1 031 520 m2 våningsyta 
byggrätt (147 600 m2-vy 2021), 
den var också ny på grund av 
Kronporten (63 400 m2-vy 2021). 
För planerna fakturerades 4 000 
euro (Kronporten är stadens eget 

På-
gående 
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Färdigställda 
kommunal-
tekniska pla-
ner (st.) 
 
Färdigställda 
park- och 
grönområ-
desplaner 
(st.) 
 
Avgiftsbe-
lagda detalj-
planer (st./€) 

projekt och har därför inte fakture-
rats). 
 
Inga generalplaner godkändes un-
der rapporteringsperioden. 
 
7 kommunaltekniska planer har 
färdigställts, dvs. 9 i början av året 
(totalt 12 st. 2022) och inga park-
planer har framskridit till beslutsfa-
sen. 

Karleby är en 
aktiv partner för 
företagen i om-
rådet; målet är 
att stödja företa-
gens tillväxt, in-
ternationalism 
och uppkomsten 
av nya arbets-
platser 

Verksamhetsför-
utsättningarna 
för företag tryg-
gas. 

Tillräckligt utbud av 
alternativa före-
tagstomter. 

Diskussioner 
som förts 
med företa-
gen beskrivs 
på allmän 
plan; vilka 
tomter är ef-
terfrågade 
och var. An-
talet lediga 
tomter. 

Tomtreserven är rimlig tack vare 
området invid riksväg 13, utvidg-
ningen av Topparbacken och Måt-
tis som fastställts tidigare. Också i 
Lahdenperä är tomtreserven rätt 
omfattande. 

På-
gående 

 

Det går smidigt 
och tryggt att ta 
sig fram i Kar-
leby 

Med hänsyn till 
resurserna har 
staden en funkt-
ionellt effektiv 
och tillräckligt 
täckande kollek-
tivtrafik 

Uppföljning av kol-
lektivtrafiken i 
stadsmiljön som 
startade 12.8.2020. 
Utvecklingsidéer 
behandlas tillsam-
mans med trafikfö-
retaget. 

Uppskatt-
ningar av an-
talet passa-
gerare samt 
responsens 
karaktär och 
relevans. 

Den nya kollektivtrafiken har star-
tat 12.8.2020 med fem stamlinjer 
och fyra basförbindelser. Ingen 
enkätundersökning genomfördes 
under rapporteringsperioden. Pas-
sagerarantalet har dock börjat 
stiga. Den tydligaste toppen var i 
juli 2022 då passagerarantalet 
uppgick till ca 1 300 (knappa 300 
året innan). Man har också plane-
rat kampanjer (bilfria dagen 22.9). 

På-
gående 

 

Det går smidigt 
och tryggt att ta 
sig fram i Kar-
leby 

Nätverket av 
gång- och cykel-
trafik är tryggt 
och täckande till 
sin omfattning 

Planeringen av ge-
nomförandet av 
planen för nätver-
ket av gång- och 
cykeltrafik (2021) 
kan genomföras 
inom budgetra-
marna. 

Projekt i an-
slutning till 
nätverkspla-
nen (an-
tal/längd) 

Programmet för att främja cykling 
godkändes i stadsstrukturnämn-
den 24.11.2021. Planen har följts i 
fråga om Långbrogatan som håller 
på att ombyggas och principerna 
för planeringen av Strandgatan. 
Under rapporteringsperioden har 
också en preliminär plan utarbe-
tats för gång- och cykelleden vid 
Karlebygatan. I dess ingår ett linje-
avsnitt för cykeltrafiken på sam-
manlagt ca 1 000 meter. 

På-
gående 

 

Goda järnvägs-, 
väg-, flyg- och 
hamnförbindel-
ser säkerställer 
Karlebys till-
gänglighet 

Förutsättningar 
skapas för att 
främja projektet 
med dubbelspå-
ret Yxpila–Kar-
leby samt ban-
gårdsbyggen. En 
utredningsplan 
utarbetas tillsam-
mans med Tra-
fikledsverket. 

Aktivt främjande av 
markanvändnings-
planer i samarbete 
med olika aktörer 
Samarbetet med 
Trafikledsverket 
och VR koncernen 
fortgår särskilt i 
fråga om stations-
området nu när 
området som äg-
des av Senatsfas-
tigheter har över-
förts på staden. 

Förhandling-
arna i an-
knytning till 
ärendet samt 
i synnerhet 
planeringen 
av underfar-
ten vid Kosil 
framskrider. 

Projekt för att utveckla stadens 
centrum har framskridit, särskilt i 
fråga om stationsområdet. Vägpla-
nen för riksväg 8 torde bli färdig i 
oktober 2022. Båda projekten in-
går i statens investeringsprogram. 
I början av året har det ordnats ca 
15 möten i anknytning till pro-
jekten. 

På-
gående 

 

Invånarnas 
hälsa och välfärd 
främjas 

Antalet trafiko-
lyckor minskas. 

Uppföljning av an-
talet trafikolyckor 
samt förebyggande 

Antalet trafi-
kolyckor per 
år. 

Olycksfallsstatistik publiceras inte 
under tertialen. 

På-
gående 
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och korrigerande 
åtgärder på basis 
av uppföljningen. 

 
Antalet trafi-
kolyckor som 
lett till dö-
den. 
 
Antalet 
olyckor som 
lett till per-
sonskador. 
 
Antalet 
olyckor som 
lett till egen-
domsskador. 

Invånarnas 
hälsa och välfärd 
främjas 

Vad gäller mar-
kanvändning 
fortskrider id-
rottsprojekten ef-
fektivt och utbu-
det är tillräckligt 
mångsidigt (sett 
ur markanvänd-
ningsperspektiv) 

Deltagande i styr-
ningen och plane-
ringen av id-
rottsparken - 
evenemangspar-
ken. Planeringen 
av de delhelheter 
som tillfaller staden 
inleds. 

Hur plane-
ringen och 
förverkligan-
det av id-
rottsparken 
har fortskridit 

Evenemangsparken togs i bruk i 
juli 2021. Området användes aktivt 
under rapporteringsperioden som-
maren 2022 (evenemang ordna-
des nästan varje veckoslut). Par-
ken har också fått mycket positiv 
respons. Utvecklingen av Id-
rottsparken har överförts på Kar-
leby Idrottspark Ab. 

På-
gående 

 

Barnets rättig-
heter och barn-
vänligheten 
främjas 

Barnkonsekven-
ser har beaktats 
i centrala plane-
ringsprojekt 

Barnkonsekvens-
bedömning i cen-
trala planeringspro-
jekt  

Uppföljning 
och analys 
av barnkon-
sekvensbe-
dömningar. 

Separata barnkonsekvensbedöm-
ningar har inte utarbetats under 
rapporteringsperioden, men texten 
i fråga togs med i den nya detalj-
planebeskrivningen för Pun-
tusstranden. 

På-
gående 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

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

Möten för all-
mänheten och 
andra sätt att 
delta (t.ex. Mapt-
ionnaire och 
verkstäder) i an-
knytning till pla-
ner utvecklas. 

Delaktighet inte-
greras i viktiga pla-
neringsprojekt. 

Antalet till-
fällen att 
delta och an-
talet enkäter. 
 
Respons på 
dessa (kvan-
titet och kva-
litet) 

se ovan På-
gående 

 

RESURSSMART STAD 

Karlebys ekono-
miska hushåll-
ning är ansvars-
full 

I stadsplane-
ringen beaktas 
samhällsekono-
miska kostnader; 
områden plane-
ras med beak-
tande av hel-
hetsekonomin 

Samhällsekono-
miska konsekven-
ser bedöms i vik-
tiga planeringspro-
jekt och vid behov 
ändras planerna i 
en kostnadseffekti-
vare riktning 

Kostnaderna 
för verkstäl-
landet av 
kommunal-
tekniska pla-
ner följs upp 
(tillsammans 
med an-
svarsområ-
det Infra-
struktur) > 
jämförelse 
av kostnads-
nivån med ti-
digare år 

Det har gått bra att ordna gemen-
samma möten tillsammans med 
ansvarsområdet Infrastruktur. Mö-
ten ordnas regelbundet med två 
veckors mellanrum och separata 
projektspecifika möten ordnas 
varje vecka. 

Utfallit 
 

Vår kommunor-
ganisation är 
flexibel 

Alla anställda 
har en tydlig bild 
av den egna 
uppgiften och 
sina ansvar. 

Årliga utvecklings-
samtal som kom-
pletteras med mel-
lanmöten. Utbild-
ningsverksam-
heten upprätthålls 

Utvecklings-
samtal (an-
tal); utbild-
ningsdagar 
(antal) 

Utvecklingssamtal har inte hållits 
under rapporteringsperioden, de 
hålls oftast på hösten. Man har 
deltagit i några webinarier under 
den andra rapporteringsperioden. 

På-
gående 
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enligt en enhetlig 
linje 

Karleby stad är 
en omtyckt och 
lockande arbets-
givare 

Arbetsmiljön 
motsvarar bra 
planeringsar-
betets krav. Ak-
tivt deltagande i 
arbetshälsoverk-
samhet 

Uppföljning av ar-
betslokalerna och 
förhållandena samt 
åtgärder vid even-
tuella problem. Ar-
betshälsofräm-
jande verksamhet 
ordnas så att den 
så bra som möjligt 
betjänar hela per-
sonalen. 

Tyhy-dagar 
(antal) 

Inga tyhy-dagar har ordnats under 
rapporteringsperioden, dessa har 
planerats till hösten (14-
15.9.2022). 

På-
gående 

 

Vår kommunor-
ganisation är 
flexibel 

Ansvaret för det 
egna arbetets in-
nehåll förankras 
på alla nivåer. 

Projekt har efter-
strävade tidsplaner 
och uppföljning 

Antalet pro-
jektstyrda 
projekt 

Man utarbetade en mer detaljerad 
projektplan än normalt för Strand-
gatans gatuplan där man fast-
ställde tidsplaner på dagsnivå för 
de viktigaste faserna. Projektet 
framskred enligt den planerade 
tidsplanen under den andra rap-
porteringsperioden. 

Utfallit 
 

Karleby stad är 
känd för god och 
högklassig kom-
petens 

Påbyggnadsut-
bildning och fort-
bildning 

På planerarnivå 
minst 2 utbildnings-
dagar per år + yt-
terligare 2 enligt 
skilt övervägande  

Antalet ut-
bildningsda-
gar. 

se ovan På-
gående 

 

Vår kommunor-
ganisation är 
flexibel 

Projekt/projekt-
specifik tanke-
modell i plane-
ringen. Effektivt 
arbete i teamen. 

Regelbundna 
teammöten med 
beaktande av tea-
mets karaktär. Pro-
jektmöten ordnas 
varje vecka. 

Teammöten, 
projektmöten 

Teammöten har hållits varje 
vecka. 

Utfallit 
 

 
 
Ekonomiska siffror 
 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 131 256 € 120 931 € 92,1 % 46,8 % 82 363 € 171 736 €
Avgi fts intäkter 35 594 € 13 062 € 36,7 % 47,6 % 8 847 € 39 967 €
Understöd och bidrag 167 000 € 284 895 € 170,6 % -27,9 % 395 000 € 395 000 €
Övriga  verksamhets intäkter 12 200 € 0 € 0,0 % -100,0 % 6 100 € 12 200 €
Ti l lverkning för eget bruk 168 826 € 0 € 0,0 % -100,0 % 842 € 143 475 €

VERKSAMHETSINTÄKTER 514 876 € 418 889 € 81,4 % -15,1 % 493 151 € 762 378 € 
Personalkostnader -1 259 629 € -669 958 € 53,2 % -4,1 % -698 932 € -1 020 726 €
Köp av tjänster -1 737 845 € -962 764 € 55,4 % 0,9 % -954 487 € -1 653 056 €
Materia l , förnöd. och varor -27 150 € -4 134 € 15,2 % -41,8 % -7 103 € -11 402 €
Bidrag       
Övriga  verksamhetskostnader -162 214 € -90 680 € 55,9 % -3,6 % -94 067 € -141 233 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -3 186 838 € -1 727 535 € 54,2 % -1,5 % -1 754 589 € -2 826 417 €

VERKSAMHETSBIDRAG -2 671 962 € -1 308 647 € 49,0 % 3,7 % -1 261 437 € -2 064 038 €
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3.2.28 Stadsstrukturnämnden - Byggnation   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål 

Ut-
gångsnivå 

Stadsstra-
tegins mål 

Ansvarsområ-
dets åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

1. Budget, 
driftsekonomi 
och investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, må-
natlig upp-
följning. 

Investerings-
planer på lång 
sikt anpassas 
efter budget-
målet och man 
förbereder sig i 
planerna på att 
minska det ef-
tersatta under-
hållet. 

Kostnadsut-
vecklingen 
följs upp på 
arbetsplat-
ser och i 
programmet 
Unit. Korri-
gerande åt-
gärder vid-
tas vid be-
hov. 

Utfallet av inkomster i januari-au-
gusti var 54,2 procent i förhål-
lande till budgeten. Inkomsterna 
är ca 62 000 euro större än vid 
motsvarande tidpunkt året innan. 
 
Utgifterna har utfallit till ca 66 
procent, dvs. utfallet av kostna-
der överensstämmer med budge-
ten, och kostnaderna har minskat 
med ca 265 500 euro jämfört 
med året innan. 
 
På årsnivå har 27,5 procent an-
slagen använts. Överföringen av 
ishallen till Karleby Idrottspark Ab 
minskar på den totala anslagsni-
vån i procent. Karleby stad har 
överlåtit ishallen till Karleby Id-
rottspark Ab i form av ett kapital-
tillskott med ett balansvärde på 
1 222 952,78 euro, vilket anteck-
nats enligt balansvärdet som in-
komst. 
 
Användningsgraden för reparat-
ionsanslag var 50,6 procent. 

På-
gående 

 

2. Sjukfrån-
varo 

Byggnation 
31.12.2017 
= 475 ka-
lenderda-
gar. 
 
31.12.2018 
= 274 ka-
lenderda-
gar. 
 
31.12.2019 
= 339 ka-
lenderda-
gar. 
 
Infrastruk-
tur 
31.12.2017 
= 2 022 ka-
lenderda-
gar 
 
31.12.2018 
= 1 335 ka-
lenderda-
gar 
 
31.12.2019 
= 1 961 ka-
lenderda-
gar 

31.12.2018 
= x-10 % 
kalenderda-
gar,  
x dagar/an-
ställnings-
förhållande. 
Halvering 
av vikarie-
kostnader. 

Satsningar på 
arbetshälsan. 
Utbildning,  
arbetsrotation, 
utveckling av 
aktivt stöd. 

Utveckl-
ingen av 
sjukfrånva-
ron följs 
upp. Sär-
skild upp-
följning av 
1–3 dagars 
frånvaro. 
Kalender-
dagar. 

Byggnation 
Sjukfrånvaro: 1 kalenderdag 
 
Infrastruktur 
Sjukfrånvaro: 264 kalenderdagar 

På-
gående 

 

3. Olycksfall i 
arbetet 

Byggnation 
31.12.2017 
= 224 

Inga olycks-
fall sker i 
arbetet. 

Utbildning och 
uppföljning: er-
gonomi- och 

Kalender-
dagar/år 

Byggnation - inga olycksfall har 
inträffat i arbetet. 
 
Infrastruktur - 

På-
gående 
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kalender-
dagar. 
 
31.12.2018 
= 22 kalen-
derdagar. 
 
31.12.2019 
= 12 kalen-
derdagar. 
 
Infrastruk-
tur 
31.12.2017 
= 13 kalen-
derdagar. 
 
31.12.2018 
= 97 kalen-
derdagar 
 
31.12.2019 
= 145 ka-
lenderda-
gar. 

arbetssäker-
hetsutbildning. 
Satsningar på 
chefsarbete 
och handled-
ning. 

Sjukfrånvaro på grund av olycks-
fall i arbetet: 7 kalenderdagar 

4. Personal-
plan 

Se ovan Personal-
planen 
hålls, anta-
let visstids-
anställda 
minskas. 

Rekrytering i 
enlighet med 
personalpla-
nen. 

Antalet an-
ställda. 

I enlighet med personalplanen. På-
gående 

 

5. Kundnöjd-
het och kund-
orientering 

Stadsinvå-
narnas och 
samarbets-
parternas 
nöjdhet 
med tjäns-
terna. 

Negativ 
kundre-
spons mins-
kas. 

Kundrespons 
beaktas då 
verksamheten 
utvecklas. 

Mängden 
kundre-
spons. 

Mängden mottagen kundre-
spons: 234 
 
Kundresponssystemet har varit i 
bruk i tre år 15.5. En samman-
ställning av responssystemets re-
sultat presenterades för nämn-
derna i juni (stadsstrukturnämn-
den 31.8.2022 § 117).  

På-
gående 

 

6. Arbetstill-
fredsställelse 

Resultaten 
av enkäten 
för 2018. 

Arbetshäl-
san förbätt-
ras i den år-
liga arbets-
hälsoenkä-
ten. 

Utvecklings-
samtal. Arbets-
hälsoverkstä-
der på basis av 
enkäten. Ut-
vecklingsobjekt 
identifieras. 

Uppföljning 
av hur ut-
vecklings-
objekt åt-
gärdats un-
der året. Ut-
vecklings-
samtal en 
gång per år. 

Utvecklingssamtal har hållits årli-
gen. Utvecklingssamtal hålls 
2022 i november och december. 
 
Granskning och beaktande av ut-
vecklingsfrågor som framkommit 
vid utvecklingssamtalen. 

På-
gående 

 

  
Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområdets 
mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

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

Samarbetet med 
den tredje sektorn 
fortsätter. Kundre-
spons beaktas då 
verksamheten ut-
vecklas. 

Verksamhetsmo-
deller och samar-
betsavtal utveck-
las. 

Uppföljning av 
samarbetsav-
talstrender samt 
uppföljning av kva-
liteten på kundre-
sponsen som 
grund för utveckl-
ingen av verksam-
heten. 

Mängden mottagen kun-
drespons: 234 
 
Kundresponssystemet 
har varit i bruk i tre år 
15.5. En sammanställ-
ning av responssyste-
mets presenterades re-
sultat för nämnderna i 

På-
gående 
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juni (stadsstrukturnämn-
den 31.8.2022 § 117).  

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Det går smidigt 
och tryggt att ta sig 
fram i Karleby 

Gång- och cykel-
trafiken främjas 
och gång- och cy-
kelleder byggs i 
samband med be-
byggandet av nya 
områden. 

Säkerheten och 
funktionaliteten för-
bättras genom 
konkret byggnation 
och/eller konkreta 
ändringsåtgärder. 

Genomförda bygg-
nationsåtgärder. 
 
Mängd: 
- gång- och cykel-
leder som staden 
har hand om, 
längd  
 
- plogningar av 
gång- och cykelle-
der, st. 

Nya och ersättande 
gång- och cykelleder 
byggs i enlighet med 
byggnationsprogrammet 
som nämnden godkänt. 
 
Längden på gång- och 
cykelleder som staden 
har hand om: 142,2 km. 
 
Plogningar av gång- och 
cykelleder: 10 st. 

På-
gående 

 

 
Gatorna beläggs 
inom tre år efter 
byggandet.  

Eftersläpningen i 
beläggningsar-
beten minskas 
planenligt genom 
att välja rätt ytbe-
handling och be-
läggning. Efter-
släpningen i be-
läggningsarbeten 
har minskat men 
finansieringsnivån 
ska hållas på en 
tillräcklig nivå för 
att målet ska nås. 

Uppföljning av be-
läggningsarbeten. 
 
Mängd: 
- investeringar, € 
- trafikleder som 
beläggs, km/år 

Beläggningsarbetena 
påbörjades 16.5.2022 
 
Samtliga planerade be-
läggningsarbeten ge-
nomfördes. 

På-
gående 

 

 
Man satsar vin-
terunderhållets 
kvalitet. Välskötta 
och trygga trafikle-
der. 

Kvaliteten på vin-
terunderhållet upp-
fyller kraven, kund-
nöjdheten ökar. 
Trafiklederna och 
trafikområdena 
hålls i sådant skick 
som standarden 
för vinterunderhåll 
förutsätter (körba-
norna plogas när 
snödjupet är 7 cm 
och cykelvägarna 
när snödjupet är 3 
cm). 

Uppföljning av re-
spons som inkom-
mit om underhållet 
av trafikleder. 
 
Mängd: 
- vägar som under-
hålls, km. 
 
- trafikleder som 
underhålls vinter-
tid, €/km. 
 
- plogningar med 
full plogningsut-
rustning, st. 

- vägar som underhålls: 
Gator 310 km, cykelle-
der 142,2 km, enskilda 
vägar 550 km. Därtill 
parkleder 7 km. 
 
- Vinterunderhåll av tra-
fikleder, 707 €/km. 
 
- Plogningar med full 
plogningsutrustning: 5 
st. och plogningar av cy-
kelleder med full plog-
ningsutrustning: 5 st. 
 
- Mängden kundrespons 
från ingången av året: 
85 st. 

På-
gående 

 

 
Det byggs ett täck-
ande nätverk för 
gång- och cykeltra-
fik. 

Gång- och cykel-
trafiken integreras i 
stadsplaneringen. 

Åtgärder som vid-
tagits och respons 
på dessa. 

Genomförs i enlighet 
med mål. 

På-
gående 

 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

Parkplanens aktu-
alitet. 

Parker sköts i 
överensstämmelse 
med en godkänd 
klassificering.  

Parkerna sköts en-
ligt kraven. 
 
Kundnöjdhet. 
 
Skötta parker, ha. 

Parkerna sköts enligt 
kraven. 
 
Parker i ha som sköts: 
170 ha 
 
Parker och gång- och 
cykelleder samt utflykts-
rutter har använts ex-
ceptionellt mycket. 

På-
gående 
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Karlebys position 
som landskaps-
centrum stärks 

Sörja för organise-
ringen, produkt-
ionen och sche-
maläggningen av 
arbetena som gäl-
ler byggande och 
underhåll, byggled-
ning, planering och 
genomförande när 
det gäller stadens 
lokaliteter och fas-
tigheter. Med be-
aktande av en 
sund och trygg 
verksamhetsmiljö 
samt planering och 
byggande enligt 
energihushållning 
och hållbar ut-
veckling. I verk-
samheten beaktas 
interna och ex-
terna intressent-
grupper. 

Högklassig plane-
ring och styrning 
av den i varje pla-
neringsskede. 
Kostnadseffektiva 
lösningar i pro-
jektets samtliga 
delområden. Över-
enskommen tids-
plan hålls. Extra 
arbeten och änd-
ringsarbeten i an-
slutning till byg-
gande. Åtgärder 
under garantitiden. 

Användarenkäter 
om projektet och 
projektets produkt 
efter att projektet 
blivit färdigt och 
garantitiden gått 
ut. 
 
Budgeten hålls. 
 
- användning av in-
vesteringsanslag i 
%.  
 
- användning av 
reparationsanslag i 
%. 
 
- användning av 
anslag på årsnivå i 
% 
 
Hantering av tids-
planen för byggan-
det. 
 
- framgångsrikt ut-
förda projekt 
 
Extra arbeten och 
ändringsarbeten i 
betydande bygg-
nadsobjekt i % 

Användarenkäter om 
projekt och projektets 
produkt efter att pro-
jektet blivit färdigt och 
garantitiden gått ut har 
ännu inte framskridit. 
 
Månatlig uppföljning av 
budgeten. 
 
Användningsgraden för 
investeringsanslag (16,9 
%) är låg med tanke på 
tidpunkten, men den på-
verkas av bl.a. att motta-
gandet av Villa skola 
flyttades fram ca 4 må-
nader. 
 
Användningsgraden för 
reparationsanslag var 
50,6 procent. 
 
Användningen av anslag 
på årsnivå var 27,5 pro-
cent. Överföringen av 
ishallen till Karleby Id-
rottspark Ab minskar på 
den totala anslagsnivån 
i procent. Karleby stad 
har överlåtit ishallen till 
Karleby Idrottspark Ab i 
form av ett kapitaltillskott 
med ett balansvärde på 
1 222 952,78 euro, vilket 
antecknats enligt ba-
lansvärdet som inkomst. 
 
Tidsplanen för byggan-
det följs upp vid arbets-
platsmöten och entre-
prenörsmöten. 
 
Användarna ger snabbt 
respons på hur utförda 
projekt har lyckats. 
 
Extra arbeten och änd-
ringsarbeten i bety-
dande byggobjekt: Den 
procentuella andelen ex-
tra arbeten och änd-
ringsarbeten vad gäller 
Villa skola är ca 8,8 pro-
cent för närvarande. 
Markarbeten och gårds-
planen står för 3,1 pro-
cent av dessa och bygg-
nadstekniska arbeten för 
5,7 procent. 

På-
gående 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

RESURSSMART STAD 

Vår kommunorga-
nisation är flexibel 

Förnuftig och plan-
mässig byggnation 
av infrastruktur. 

Planerna utarbetas 
enligt arbetspro-
grammen så att de 
är klara tre 

Uppföljning av 
verkställandet av 
tillsynsplanen. 

Objekt inom Infrastruktur 
har genomförts i enlig-
het med en utarbetad 
arbetstidsplan. 

På-
gående 
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månader före ge-
nomförandet. Ef-
fektivare 3D-plane-
ring. De kommu-
naltekniska arbe-
tena utförs i de ob-
jekt som ingår i ar-
betsprogrammet 
och även extra ob-
jekt beaktas. 

 
När det gäller planerna 
lever man fortfarande 
”ur hand i mun”. Målet i 
budgeten för 2023 är att 
ändra i programmet för 
byggnation och plane-
ring för Infrastruktur så 
att det motsvarar pro-
grammet för byggnation 
och planering för Lokali-
teter. Efter ändringen 
kommer planernas ge-
nomförandeår och två 
planeringsår framläggas 
redan när budgeten ut-
arbetas. 

 
  
Ekonomiska siffror 
 

 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 3 890 176 € 2 435 587 € 62,6 % 3,6 % 2 351 261 € 4 385 130 €
Avgi fts intäkter 851 400 € 698 189 € 82,0 % 0,0 % 698 496 € 780 288 €
Understöd och bidrag 0 € 2 845 €   0 € 35 232 €
Övriga  verksamhets intäkter 333 065 € 212 999 € 64,0 % -2,5 % 218 511 € 1 532 737 €
Ti l lverkning för eget bruk 1 539 200 € 235 331 € 15,3 % -7,6 % 254 678 € 1 472 968 €

VERKSAMHETSINTÄKTER 6 613 841 € 3 584 951 € 54,2 % 1,8 % 3 522 946 € 8 206 356 € 
Personalkostnader -5 244 657 € -3 594 904 € 68,5 % -0,9 % -3 627 094 € -5 406 323 €
Köp av tjänster -3 332 253 € -2 578 686 € 77,4 % -11,2 % -2 902 552 € -4 792 241 €
Materia l , förnöd. och varor -1 558 368 € -1 070 925 € 68,7 % 21,7 % -879 835 € -1 716 789 €
Bidrag -78 500 € -618 € 0,8 % -98,6 % -44 236 € -61 230 €
Övriga  verksamhetskostnader -2 060 871 € -859 089 € 41,7 % -6,2 % -915 985 € -1 360 988 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -12 274 649 € -8 104 223 € 66,0 % -3,2 % -8 369 703 € -13 337 569 €

VERKSAMHETSBIDRAG -5 660 808 € -4 519 272 € 79,8 % -6,8 % -4 846 757 € -5 131 213 €
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3.2.29 Stadsstrukturnämnden - Lokaliteter   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål 

Ut-
gångsnivå 

Stadsstra-
tegins mål 

Ansvarsområ-
dets åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

1. Budget, 
driftseko-
nomi och in-
vesteringar 

 
Budgeten 
hålls, må-
natlig upp-
följning. 

 
Budgeten 
hålls. 

Utfallet av verksamhetsintäkter var 
ca 66,6 procent av budgeten i slutet 
av augusti. Intäkterna har utfallit en-
ligt budgeten och situationen har va-
rit nästan densamma vid motsva-
rande tidpunkt året innan. 
 
Trots att Lokaliteters kostnader på-
verkas av det osäkra världsläget har 
verksamhetskostnaderna i sin hel-
het legat bara strax över det budge-
terade (67,2 %).  
 
Uppvärmningskostnaderna har stigit 
med ca 205 300 euro från året in-
nan och elkostnaderna har ökat 
med 152 400 euro. Kostnaderna för 
byggnadsunderhållet har också på-
verkats negativt bl.a. på grund av att 
materialkostnaderna stigit. I slutet 
av augusti hade man använt ca 
81 700 euro mer i byggnadsmaterial 
än vid motsvarande tidpunkt året in-
nan. Anslagen som reserverats för 
det här året för underhåll av områ-
den har överskridits med ca 
125 900 euro. Jämfört med fjolårets 
kostnader har underhållet av områ-
den krävt 43 900 euro mer. Detta 
beror på den rikliga snömängden 
och de svåra väderförhållandena i 
början av året. 

På-
gående 

 

2. Sjukfrån-
varo 

31.12.2017 
= 7 736 
kalender-
dagar 
 
31.12.2018 
= 6 740 
kalender-
dagar 
 
31.12.2019 
= 7 622 
kalender-
dagar  
 
31.12.2020 
= 6 507 
kalender-
dagar 
 
31.12.2021 
= 6 349 
kalender-
dagar 

31.12.2018 
= x-10 % 
kalender-
dagar, x 
dagar/an-
ställnings-
förhål-
lande.  
Halvering 
av vikarie-
kostnader. 

Satsningar på 
arbetshälsan. 
Lediga befatt-
ningar tillsätts 
enligt personal-
planen. Utbild-
ning, arbetsro-
tation, effekti-
verat aktivt 
stöd. 

Utveckl-
ingen av 
sjukfrånva-
ron följs 
upp.  
Särskild 
uppföljning 
av 1–3 da-
gars från-
varo. Kalen-
derdagar. 
 
Uppföljning 
av hur reha-
biliterande 
åtgärder 
vidtagits (yr-
kesinriktad 
rehabilite-
ring och 
partiell sjuk-
ledighet) i 
enlighet 
med de mål 
som upp-
ställts vid 
förhand-
lingar kring 
arbetshäl-
san. Hur 
många av 
de personer 

Verksamhetslokaler 
Sjukfrånvaro: 195 kalenderdagar 
 
Städ- och matservice 
Sjukfrånvaro: 1 626 kalenderdagar 
(delårsrapport 1)  
 
Sjukfrånvaro: 786 kalenderdagar 
(delårsrapport 2)  
 
(obs. tre långvariga frånvaron på 
grund av allvarlig sjukdom, vilka lett 
till eller leder till att arbetsförhållan-
dena upphör genom pensionering 
eller andra arrangemang). 

På-
gående 
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som rehabi-
literas kan 
fortsätta i 
arbetet på 
deltid eller 
heltid? Ef-
fektivisering 
av möjlig-
heten av att 
använda er-
sättande ar-
bete.  

3. Olycksfall 
i arbetet 

31.12.2017 
= 141 ka-
lenderda-
gar 
 
31.12.2018 
= 266 ka-
lenderda-
gar 
 
31.12.2019 
= 147 ka-
lenderda-
gar. 
 
31.12.2020 
= 278 ka-
lenderda-
gar 
 
31.12.2021 
= 385 ka-
lenderda-
gar 

Inga 
olycksfall 
sker i arbe-
tet. 

Utbildning och 
uppföljning: er-
gonomi- och ar-
betssäkerhets-
utbildning. Man 
följer upp regi-
streringen av 
olycksfall i ar-
betet i systemet 
PRO24 och ser 
till att åtgärder 
vidtas. Sats-
ningar på 
chefsarbete 
och handled-
ning. 

Hur många 
på varandra 
följande ar-
betsdagar 
utan olycks-
fall under 
kalenderå-
ret?  
 
På ingångs-
sidan till 
intra finns 
en sifferta-
bell. 

Verksamhetslokaler 
 
Fastighetsförvaltning 
 
Sjukfrånvaro på grund av olycksfall i 
arbetet: 6 kalenderdagar (delårsrap-
port 1 och 2) 
 
Städ- och matservice 
 
Sjukfrånvaro på grund av olycksfall i 
arbetet: 7 kalenderdagar inom städ-
service (delårsrapport 1) 
 
Sjukfrånvaro på grund av olycksfall i 
arbetet: 5 kalenderdagar (delårsrap-
port 1); 3 kalenderdagar inom städ-
service och 2 kalenderdagar inom 
matservice 

På-
gående 

 

4. Personal-
plan 

Se ovan Personal-
planen 
hålls, anta-
let visstids-
anställda 
minskas. 

Rekrytering i 
enlighet med 
personalplanen 
och på basis av 
ekonomipro-
grammet. Plan-
enlig använd-
ning av reserv-
personal vid 1–
3 dagars från-
varo.  

Visstidsan-
ställda/ 
ordinarie 
personal i 
% under 
personal-
planeperi-
oden (år 
2021, 2022 
och 2023). 

I enlighet med personalplanen. 
 
Delårsrapport 2. Utmaningarna på 
grund av covid och sjukfrånvaro 
samt allmänna svårigheter som 
sammanhänger med tillgången på 
arbetskraft har präglat personal-
strukturen i maj-augusti och bidragit 
till att perioden varit svår. Resurs-
bristen är kännbar.  

På-
gående 

 

5. Kundnöjd-
het och 
kundoriente-
ring 

Invånarnas 
nöjdhet 
med tjäns-
terna 

Negativ 
kundre-
spons 
minskas. 

Servicebeskriv-
ningar utarbe-
tas och tas i 
bruk och funkt-
ioner i leveran-
tör-/användar-
gränssnittet 
omdefinieras. 
Regelbundna 
kundmöten. 
Kvalitetsmät-
ning. Kundnöjd-
hetsenkäter. 
Kvalitetsavvi-
kelser åtgärdas 
och man reage-
rar på kundre-
spons. 

Mängden 
kundmöten 
per år. Upp-
nåendet av 
svarstiderna 
för service-
begäran 
och rekla-
mationer. 

Delårsrapport 1. Servicebeskriv-
ningarna för daghem och skolor i 
fråga om ansvarsfördelningstabellen 
uppdateras inom städservice före 
hösten 2022. 
 
Servicebeskrivningarna för kök har 
färdigställts inom matservice. Man 
har ännu inte gått igenom service-
beskrivningarna med kunden.  
 
Servicebeskrivningar utarbetas 
inom fastighetsförvaltningen under 
2022.  
 
Delårsrapport 2. Servicebeskriv-
ningarna och ansvarsfördelningsta-
bellerna har uppdaterats, med un-
dantag av avsnittet som gäller an-
svaret för skötseln av skolornas och 

På-
gående 
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daghemmens mattor som håller på 
att utarbetas.  
 
Situationen är oförändrad i fråga om 
matservice och fastighetsförvaltning 
jämfört med delårsrapport 1.  

6. Arbetstill-
fredsstäl-
lelse 

Arbetshäl-
soenkä-
tens resul-
tat. 

Arbetshäl-
san för-
bättras i 
den årliga 
arbetshäl-
soenkäten. 

Utvecklings-
samtal. Arbets-
hälsoverkstä-
der på basis av 
enkäten. Ut-
vecklingsobjekt 
identifieras. Ut-
vecklingsåtgär-
der vidtas. 
Chefsarbete ut-
förs oftare på 
fältet.  

Utvecklings-
samtal en 
gång per år 
(mål: 100 
%). 
 
Uppföljning 
av uppnå-
endet av de 
mål som 
angetts i 
verkstä-
derna.  

Utvecklingssamtalen har påbörjats, 
men har inte slutförts i fråga om 
2022.  
 
Av förvaltningens utvecklingssamtal 
har 7/18 genomförts. 
 
Gruppsamtal inom städ- och mat-
service 2022. Påbörjat. 

På-
gående 

 

  
Strategin verkställs 
 

Stadsstrate-
gins mål 

Ansvarsområ-
dets mål 

Ansvarsområ-
dets åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

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

Kvaliteten på 
fastighetsför-
valtning, städ- 
och matservice 
bibehålls (trots 
den strama 
ekonomin). 
Användningen 
av elektroniska 
tjänster utökas 
i förvaltningen 
av stadens fas-
tigheter. 

Ansvarsområ-
dets tjänster 
utvecklas inom 
ramen för verk-
samhetsstad-
gan och bud-
geten. 
(Pris/kvalitet 
och kundre-
spons) 

Uppnåendet av det efter-
strävade förhållandet mel-
lan pris och kvalitet. 
 
Fastighetsförvaltning: 
 
Mängden servicebegäran 
som gäller kommundels-
kontor, fastighetsskötsel 
och användartjänster.  
 
1. Reagerande 
 
2. Uppdrag sköts enligt ser-
vicebegäran. 

Servicebegäran, fastig-
heter: sammanlagt 1 816, 
varav 1 683 är färdiga och 
76 är under arbete.  

På-
gående 

 

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

Kvaliteten på 
fastighetsför-
valtning, städ- 
och matservice 
bibehålls (trots 
den strama 
ekonomin). 
Användningen 
av elektroniska 
tjänster utökas 
i förvaltningen 
av stadens fas-
tigheter. 

Ansvarsområ-
dets tjänster 
utvecklas inom 
ramen för verk-
samhetsstad-
gan och bud-
geten. 
(Pris/kvalitet 
och kundre-
spons) 

Uppnåendet av det efter-
strävade förhållandet mel-
lan pris och kvalitet. 
 
Städservice: 
 
1. Mängden renhetsmät-
ningar i lokaliteter med 
höga hygienkrav.  
 
2. Godkända inspektioner i 
förhållande till genomförda 
inspektioner.  
 
3. Resultat av insta800-
kvalitetsinspektioner i sko-
lor och daghem (god-
kända/antalet inspektioner) 

Antalet mätningar i Vesi-
Veijari under delårsrapport 
1 och 2: 4 mätningar, god-
kända resultat 4 av 4 

På-
gående 

 

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

Kvaliteten på 
fastighetsför-
valtning, städ- 
och matservice 
bibehålls (trots 
den strama 
ekonomin). 

Ansvarsområ-
dets tjänster 
utvecklas inom 
ramen för verk-
samhetsstad-
gan och bud-
geten. 

Uppnåendet av det efter-
strävade förhållandet mel-
lan pris och kvalitet. 
 
Matservice: 
 

Oiva-inspektioner (delårs-
rapport 1): 8 st, varav 7 ut-
märkta. 1 ny mätning efter 
korrigerande åtgärder: ut-
märkt.  
 

På-
gående 
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kommunala 
ekonomins vill-
kor 

Användningen 
av elektroniska 
tjänster utökas 
i förvaltningen 
av stadens fas-
tigheter. 

(Pris/kvalitet 
och kundre-
spons) 

1. Resultat av Oiva-inspekt-
ioner (smileymätare) och 
resultat av mätningar av 
ytornas renhet (god-
kända/tagna prov) samt re-
sultat och uppföljning av re-
sponsapplikationen i pro-
duktionsstyrningssystemet 
Jamix.  
 
2. Minskat antal tillag-
ningskök (centraliserad till-
lagning). Måltidspriset följs 
upp med hjälp av verktyget 
för verksamhetskalkylering. 
 
3. Serveringskök ändras till 
uppvärmningskök. 
 
4. Kvaliteten på skol- och 
daghemsmaten (smaklig-
heten följs upp genom upp-
följning av mängden svinn-
mat) 
 
5. Resultat av skolmatsen-
käten. 

Oiva-inspektioner (delårs-
rapport 2): 8 st, varav 7 ut-
märkta. Situationen har åt-
gärdats, en ny mätning har 
inte genomförts än.  
 
Man har gjort ändringar i 
basmenyn på basis av en 
enkät om skolmaten.  

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Karlebys posit-
ion som land-
skapscentrum 
stärks 

Servicenätet 
stöds i mar-
kanvändnings- 
och lokalitets-
lösningar. Aktiv 
roll i organise-
ringen av loka-
liteter för att 
svara mot be-
hovet inom 
stadens olika 
sektorer.  

Samarbetet ut-
vecklas i hus-
byggprojekt 
som gäller ser-
vicenätet och i 
planeringen av 
markanvänd-
ningen med 
beaktande av 
framtida be-
hov. 

Ansvarsområdet Lokaliteter 
deltar i projekt från plane-
ring till utförande. 
 
Antalet projekt i vilkas pla-
nering Lokaliteter deltagit 
jämfört med pågående pro-
jekt. 
 
Begäran om lokalitetsbe-
hov/ordnade lokalitetslös-
ningar. 

Lokaliteter deltagit i: 
 
Biskopsbackens allaktivi-
tetshus 
 
Donnerska skolan 
 
Villa skola (färdig, tagits i 
bruk i augusti 2022) 
 
Isokylä (färdig i mars 2022) 
 
Halkokari 

På-
gående 

 

RESURSSMART STAD 

Karlebys eko-
nomiska hus-
hållning är an-
svarsfull 

Lokaliteternas 
värde bevaras. 

Åtgärder i loka-
litetsplanen 
vidtas. Fastig-
hetsbesikt-
ningar för att 
kontrollera lo-
kaliteternas 
skick och repa-
rationsbehov.  

Genomförande och uppfölj-
ning av åtgärder som pla-
nerats på basis av fastig-
hetsbesiktningar.  

Fastighetsbesiktningar har 
inletts. 
 
Fastighetsbesiktningar har 
genomförts vid Rahkosen 
koulu och Kälviän kirkon-
kylän koulu under 2022.  
 
En undersökning av Vesi-
Veijaris skick har genom-
förts under sommaren 
2022. Resultaten fås sen-
ast 15.10.2022. 

På-
gående 

 

Karleby balan-
serar sin ba-
lansräkning 

Lokaliteterna 
tillfredsställer 
såväl tekniskt 
som kvalitativt 
och kvantitativt 
användarnas 
behov. Sta-
dens egen-
dom, som är 
bunden i 

Förbättring av 
underhållet av 
lokaliteter och 
lokalitetstjäns-
ters effektivitet 
och resultat. 

Ibruktagande av ett fastig-
hetsförvaltningssystem. 
 
Uppföljning av effektivitet 
och resultat med hjälp av 
fastighetsförvaltningssyste-
met. 
 
Användningen av personal-
dimensioneringssystemet 

Ett fastighetsförvaltningssy-
stem har skaffats, ibrukta-
gandet har påbörjats.  
 
Dimensionerade objekt, 
städning: 23 (januari-au-
gusti 2022) 
 

På-
gående 
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fastigheter, be-
varas. 

breddas inom fastighetsför-
valtning samt städ- och 
matservice.  
 
Dimensionerade kvadrat-
meter/år.  

Dimensionerade objekt, 
kök: 11 (januari-augusti 
2022) 
 
Dimensionerade objekt, 
fastighetsskötsel: 10 st. (ja-
nuari-augusti 2022) 

Karleby balan-
serar sin ba-
lansräkning 

Antalet fastig-
heter som sta-
den äger mins-
kas aktivt och i 
enlighet med 
lokalplanen.  

Man strävar 
aktivt efter att 
bli av med 
verksamhetslo-
kaler som är 
onödiga ge-
nom att sälja 
och riva lokali-
tetsegendom 
enligt lokali-
tetsplanen eller 
genom att 
framlägga 
ärendet i 
stadsstyrelsen. 
När en lokal 
blir tom säljs 
den inom 9 
månader eller 
rivs inom 6 
månader. 

Antalet sålda/rivna verk-
samhetslokaler/fastigheter, 
st/år. 
 
Användningsgraden i % 
vad gäller lokaler som kan 
hyras. 
 
Tidsfrist för försäljning och 
rivning. 

Delårsrapport 1: 
 
Sålda 2022: Humupekka 
as.1, Humupekka as.2 och 
Ridantie A1 
 
Rivna: Karlebygatan 53 
 
Delårsrapport 2: 
 
Sålda 2022: Asunto Oy Ka-
tariinan katu 52, bostad 9. 
Mariegatan 19 (apotekshu-
set)  
 
Uleåborgsvägen 56, (13 
bostäder) 
 
Försäljning av testamentgå-
vor: Anders Chydenius gata 
100 (småhus) Ridantie 12 
(småhus).  
 
Rytikarintie 53 (fiskar-
stuga). As Oy Taskulanaho 
as. B 12. 

På-
gående 

 

 
  
Ekonomiska siffror 
 

 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 13 999 827 € 9 293 328 € 66,4 % 2,8 % 9 044 578 € 13 763 336 €
Avgi fts intäkter 0 € -42 €  -48,3 % -81 € -189 €
Understöd och bidrag 0 € 8 268 €  377,0 % 1 733 € 11 147 €
Övriga  verksamhets intäkter 28 752 350 € 19 248 362 € 66,9 % 0,7 % 19 107 174 € 28 400 938 €
Ti l lverkning för eget bruk 141 000 € 1 080 € 0,8 %  0 € 36 502 €

VERKSAMHETSINTÄKTER 42 893 177 € 28 550 995 € 66,6 % 1,4 % 28 153 404 € 42 211 733 € 
Personalkostnader -10 480 554 € -6 935 545 € 66,2 % -0,7 % -6 986 096 € -10 314 160 €
Köp av tjänster -11 540 904 € -7 724 427 € 66,9 % 7,0 % -7 217 269 € -11 444 866 €
Materia l , förnöd. och varor -7 440 289 € -5 101 221 € 68,6 % 10,3 % -4 624 223 € -8 068 994 €
Bidrag       
Övriga  verksamhetskostnader -6 081 888 € -4 138 893 € 68,1 % 15,3 % -3 588 813 € -5 661 788 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -35 543 635 € -23 900 086 € 67,2 % 6,6 % -22 416 402 € -35 489 808 €

VERKSAMHETSBIDRAG 7 349 542 € 4 650 909 € 63,3 % -18,9 % 5 737 002 € 6 721 925 €
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3.2.30 Byggnads- och miljönämnden - Tillstånd   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål 

Ut-
gångsnivå 

Stadsstra-
tegins mål 

Ansvars-
områdets 
åtgärd 

Indikator Utfall 31.8 Status 

1. Budget, 
driftseko-
nomi och 
investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, må-
natlig upp-
följning. 

Tät uppfölj-
ning. Man 
reagerar 
snabbt på 
föränd-
ringar. 

Månads-
rapporte-
ring/ ut-
fallsupp-
gifter. 

Verksamhetsintäkterna ligger under det 
budgeterade i slutet av augusti, utfallet var 
48,2 procent. Jämfört med motsvarande 
tidpunkt året innan hade det dock influtit 
166 300 euro mer i verksamhetsintäkter. 
 
Inflödet av intäkter för parkeringsövervak-
ning låg i slutet av augusti ca 180 400 
euro under det budgeterade, men inkoms-
ter har influtit 23 400 euro mer än vid mot-
svarande tidpunkt året innan.  
 
Utfallet av miljöintäkter var 41 procent. In-
täktsutfallet ligger på samma nivå som i 
slutet av augusti 2021. Tillsynsavgifterna 
inflyter vanligen först i slutet av året, då de 
tillståndspliktiga inrättningarnas årsrappor-
ter blir färdiga i början av året. 
 
Verksamhetskostnaderna för byggnads- 
och miljönämnden har i motsvarande grad 
understigit det budgeterade, utfallet var 
59,2 procent. Jämfört med motsvarande 
tidpunkt året innan har dock kostnaderna 
ökat med ca 44 700 euro. 

På-
gående 

 

2. Sjukfrån-
varo 

31.12.2019 
= 213 ka-
lenderda-
gar. 
 
31.12.2018 
= 174 ka-
lenderda-
gar. 
 
31.12.2017 
= 126 ka-
lenderda-
gar. 

31.12.2018 
= x-10 % 
kalender-
dagar, x 
dagar/an-
ställnings-
förhål-
lande. 
Halvering 
av vikarie-
kostnader. 

 
Månads-
rapporte-
ring/ 
utfalls-
uppgifter. 

Sjukfrånvaro: 41 kalenderdagar. På-
gående 

 

3. Olycks-
fall i arbetet 

31.12.2017 
= 0 kalen-
derdagar 
 
31.12.2018 
= 0 kalen-
derdagar 
 
31.12.2019 
= 0 kalen-
derdagar 

Inga 
olycksfall 
sker i arbe-
tet. 

Kartlägg-
ning och fö-
rebyggande 
av risker. 
Minimering 
av risker. 

Månads-
rapporte-
ring/  
utfalls-
uppgifter. 

Inga olycksfall har inträffat i arbetet under 
januari-augusti 2022. En säkerhetsprome-
nad har genomförts. 

På-
gående 

 

4. Perso-
nalplan 

Ordinarie = 
21 
 
Visstidsan-
ställda = 0  
 
Totalt = 21 

Personal-
planen 
hålls, anta-
let visstids-
anställda 
minskas. 

 
Personal-
rapporter/ 
utfalls-
uppgifter. 

I januari-april rekryterades en tillståndsin-
spektör i anställningsförhållande till bygg-
nadstillsynen. Tillståndschefen har sagt 
upp sig i början av april och tjänsten är 
fortfarande ledig. I synnerhet behand-
lingen av miljöskyddsärenden har fördröjts 
på grund av vikariat. 

På-
gående 

 

5. Kund-
nöjdhet och 
kundorien-
tering 

Invånarnas 
nöjdhet 
med tjäns-
terna 

Negativ 
kundre-
spons 
minskas. 

Kundnöjd-
hetsenkäter 

Resultat 
av kund-
nöjdhets-
enkäter 

Inriktade kundnöjdhetsenkäter har ännu 
inte påbörjats. 
 

På-
gående 
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Kundresponssystemet har varit i bruk i tre 
år 15.5. Av responssystemets resultat ut-
arbetas en sammanställning som lämnas 
till nämnderna för behandling. 

6. Arbetstill-
fredsstäl-
lelse 

Resultaten 
av enkäten 
för 2018. 

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

Åtgärdspla-
ner omsätts 
i praktiken 
och följs 
upp. 

Resultat 
av enkä-
ten. 

På basis av arbetshälsoenkäten (2021) 
har arbetstillfredsställelsen förbättrats nå-
got inom Tillstånd. 

På-
gående 

 

 
  
Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvars-
områdets 
mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

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

Utökade 
elektro-
niska tjäns-
ter vad gäl-
ler tillstånd 
och anmäl-
ningar. 

Byggnadstillsynens 
samtliga tillstånd via 
det elektroniska sy-
stemet. Trimbles 
elektroniska till-
stånds- och anmäl-
ningsförfaranden tas 
i bruk i större ut-
sträckning även 
inom miljö- och häl-
soskyddet. Begäran 
om omprövning av 
parkeringsövervak-
ningens beslut och 
parkeringstillstånd 
via det elektroniska 
systemet. 

Antalet tillstånds- 
och anmälningsä-
renden samt begä-
ran om ompröv-
ning vilka kan läm-
nas in elektroniskt, 
st. 

Inga nya elektroniska till-
ståndsförfaranden har tagits i 
bruk efter hösten 2022. Digitali-
seringen av miljöskyddstill-
stånd har visat sig vara utma-
nande eftersom tillståndsan-
sökningarna är omfattande do-
kumenthelheter med många bi-
lagor. Digitaliseringen av 
mindre tillståndshelheter och 
anmälningsförfaranden fortsät-
ter. 

På-
gående 

 

Tydliga servicepro-
cesser och kundo-
rientering 

Tillstånd 
handläggs 
utan dröjs-
mål. 

Utveckling av upp-
följningssystemet för 
ärenden som hand-
läggs. 

Antalet tillstånd, 
anmälningar och 
utlåtanden, st. 

Behandlade tillstånds- och till-
synsärenden inom byggnads-
tillsyn, parkeringsövervakning, 
allmänna områden och miljö-
skydd framgår av bilagetabel-
len. Mängden felparkeringsav-
gifter minskar fortfarande. En 
orsak är att parkeringen i sta-
dens centrum har frigjorts. 
Mängden behandlade tillstånd, 
anmälningar och övriga ären-
den har hållits på samma nivå 
som under motsvarande period 
tidigare år. Inom miljöskyddet 
har man också tagit i bruk sta-
tistikföring av kundrådgivnings-
tillfällen (samtal, e-postsvar, 
kundbesök). 

Utfallit 
 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

Miljöfost-
ran och na-
turskol-
verksam-
heten 
stöds. 

Naturskolans fad-
derklassavtal. 

Antalet ordnade 
naturskole- och 
fadderklassdagar, 
st. 

Fadderklasserna för läsåret 
2022 - 2023 (11 st.) valdes i 
slutet av augusti 2021. Fadder-
klasserna har sammanlagt 197 
barn. 
 
Skolornas sommarlovsperiod 
är i maj-augusti, i maj ordna-
des inga fadderklassbesök. 

Utfallit 
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Antalet barn i naturskolan totalt 
(4 timmar eller fler) var 285. 
Finskspråkig ambulerande na-
turskoleverksamhet: 86 besö-
kare. 
 
Svenskspråkig ambulerande 
naturskoleverksamhet: 133 be-
sökare. 
 
Sammanlagda antalet besö-
kare vid naturskolan i maj-au-
gusti 2022: 504 besökare. 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

Främjande 
av att den 
byggda 
miljön inte 
skärpas 
ner. 

Syner Anmälan om ned-
skräpning st. 
 
Nämndens syner 
st. 

Under maj-augusti 2022 be-
handlades 8 nedskräpningsfall 
som uppmaningar eller åläg-
gande att städa upp. 29 för-
frågningar eller anmälningar i 
anslutning till avfallslagen sköt-
tes per e-post eller telefon som 
rådgivningsärenden. Nämnden 
genomförde inga syner. 

Utfallit 
 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

RESURSSMART STAD 

Karlebys ekono-
miska hushållning 
är ansvarsfull 

Uppdate-
rade taxor. 

Justering av till-
stånds- och tillsyns-
avgifter och felpar-
keringsavgifter. Pris-
sättning av parke-
ringstillstånd. 

Uppgifter om utfal-
let av avgifter, €. 

I utfallet januari-augusti var av-
giftsintäkterna mindre än van-
ligt. Miljöskyddets tillsynsavgif-
ter inflyter vanligen först i slutet 
av året, då de tillståndspliktiga 
anläggningarnas årsrapporter 
blir färdiga i början av året. 

Utfallit 
 

  
Ekonomiska siffror 
 

 

 
 
 
 
 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 1 230 422 € 802 503 € 65,2 % -4,4 % 839 674 € 1 300 768 €
Avgi fts intäkter 322 800 € 295 798 € 91,6 % 98,8 % 148 788 € 225 051 €
Understöd och bidrag       
Övriga  verksamhets intäkter 56 250 € 21 496 € 38,2 % 0,0 % 21 496 € 32 244 €
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 1 609 472 € 1 119 798 € 69,6 % 10,9 % 1 009 958 € 1 558 063 € 
Personalkostnader -1 851 227 € -1 216 341 € 65,7 % 5,4 % -1 153 820 € -1 890 788 €
Köp av tjänster -199 005 € -95 134 € 47,8 % -9,0 % -104 555 € -186 241 €
Materia l , förnöd. och varor -121 400 € -47 750 € 39,3 % -15,6 % -56 550 € -90 709 €
Bidrag -68 700 € -24 902 € 36,2 % 6,6 % -23 369 € -65 993 €
Övriga  verksamhetskostnader -297 100 € -178 021 € 59,9 % -1,5 % -180 731 € -272 758 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -2 537 432 € -1 562 148 € 61,6 % 2,8 % -1 519 025 € -2 506 489 €

VERKSAMHETSBIDRAG -927 960 € -442 350 € 47,7 % -13,1 % -509 067 € -948 425 €
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Statistik 
 

Byggnadstillsyn 1.1–
30.4.2022 1.5–31.8.2022 

Bygglov, totalt* 86 100 
- fristående småhus 13 10 
- rad- och kedjehus 0 0 
- flervåningshus 0 0 
- fritidsbostäder 4 5 
- övriga byggnader: 35 58 
Åtgärdstillstånd 45 75 
Rivningslov och -anmälan 3 7 
Anmälan enligt byggnadsordningen 3 16 
Undantagsbeslut och avgörande som gäller planeringsbehov 20 16 
* innehåller samtliga bygglov; nybyggnader, utvidgningar, reparat-
ions- och ändringsarbeten osv.      
Parkeringsövervakning 1.1–

30.4.2022 1.5–31.8.2022 
Felparkeringsavgifter 1 852 1950 
Flyttning av fordon 3 3 
Företagsparkeringstillstånd 5 1 
Boendeparkeringstillstånd 59 2 
Parkeringstillstånd 10 2 
Hemvårdens parkeringstillstånd 25 1 
Kortvariga parkeringstillstånd 3 0 
Muntliga anmärkningar och anvisningar 463 550 
Anvisningar om gatuområdestillstånd 4 18    
Tillstånd på allmänna områden 1.1–

30.4.2022 1.5–31.8.2022 
Grävtillstånd 17 50 
Tillstånd att använda gatuområde eller annat allmänt område 11 28 
Tillstånd att använda allmänt område för ordnande av evenemang 21 30 
Tillstånd för anslutning till dagvattennätet 1 4 
Samhällstekniska utlåtanden 23 49 
Kiosk- och försäljningsplatser 4 2 
Markägarens tillstånd för placering 0 6 
Anmälningsförfarande för användning av allmänna områden 15 13 
Rådgivning, kundbesök, e-postsvar 254 279    
Miljöskydd  1.1–

30.4.2022 1.5–31.8.2022 
Behandlade lov och registreringar (MSL, Avfallslagen) 12 4 
Behandlade lov (Marktäktslagen) 0 0 
Behandlade anmälningar (nitratanmälan, bulleranmälan) 14 8 
Tillstånd för/befrielse från avledning av avloppsvatten 21 27 
MKB- och gruvärenden, PIMA-ärenden, andra beslut av Regionför-
valtningsverket 23 8+ byggnads- och miljönämnden, 

stadsstyrelsen 
Myndighetsutlåtanden 16 23 
Behandlade tillsynsärenden (MSL, Avfallslagen) 12 13 
Behandlade tillsynsärenden (Vattenlagen) 17 12 
Behandlade tillsynsärenden (Marktäktslagen) 3 2 
Tillstånd för och utlåtande om miljöåtgärd 14 22 

     
Rådgivning, kundbesök, e-postsvar     
Ärenden som gäller miljöskyddslagen och marktäktslagen 148 111 
Ärenden som gäller vatten, grundvatten och avloppsvatten 72 59 
Naturskydd och användning av naturen för rekreation 40 26 
Ärenden som gäller avfallslagen 21 29 
Klimatärenden/hållbar utveckling 20 13 
Markanvändning, MKB mm. 21 10 
Kommunikation vid övervakning av luftkvaliteten  16 12 
Besök vid mätstationer för luftkvalitet 55 21 
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3.2.31 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. Därför genomför 
räddningsverket kommunstrategierna genom att sörja för säkerhetstjänsterna för invånarna och 
näringslivet i området. I delårsrapporten granskas genomförandet av tjänster också till de delar som 
räddningsverket på basis av ett samarbetsavtal ansvarar för tillhandahållandet av tjänster till en 
annan sektor och som vid övergången till välfärdsområden är prehospital akutsjukvård inom Soites 
område och området för Österbottens välfärdssamkommun. 
 
 
Uppnåendet av verksamhetsmålen 1.1–30.8.2022 

Hindrade olyckor 

Utfallet i fråga om det inbyggda brandskyddet överensstämmer med beslutet om servicenivån. 
Tillsynsverksamheten ligger något efter målen i tillsynsplanen, på grund av resursbrist. Övervakning 
av handlingar och objekt som verksamhetsmodeller. Offentliga tillställningar har börjat ordnas efter 
coronatiden, räddningsverket deltar för egen del i tillställningarnas säkerhetstillsyn. 

Räddade människor och räddad egendom 

Insatstiden för räddningsverksamheten har i regel genomförts i enlighet med beslutet om 
servicenivå och de riksomfattande resultatmålen. Toholampi centrum har inte nått rutan för 
riskklass II i enlighet med servicenivåbeslutet. För att åtgärda situationen behövs i princip en ny 
brandstation inom området för rutan i fråga. 

Antalet larmuppdrag har varit något högre än under de två föregående åren. Antalet egendom som 
hotats och skador som uppstått vid byggnadsbränder har legat över genomsnittet. Personskador 
vid olyckor och antalet personer som räddningsverket räddat har legat på en normal nivå. Antalet 
markbränder och skador till följd av markbränder har legat på en låg nivå. 

Aktuellt 

Ibruktagandet av nya underhålls- och verksamhetssätt har fortsatt efter att Karleby brandstation 
färdigställdes i slutet av 2021.  Beredskapen att leda räddningsverksamheten har vid behov också 
stått till förfogande för att stödja kommunerna i samhällets allvarliga störningssituationer. 
Räddningsverket har bjudit in räddningsområdets kommuner och samarbetsmyndigheter att delta i 
videomöten som ordnats nästan varje vecka via Mellersta Österbottens regionala säkerhetsnät.  

Räddningsverket sköter sin ekonomi på samma ansvarsfulla sätt som under tidigare år, dock med 
iakttagande av de förpliktelser som föreskrivs i räddningslagen i enlighet med det som bestäms i 
servicenivåbeslutet. Räddningsväsendet deltar i beredningen av välfärdsområdena (Mellersta 
Österbotten och Österbotten) där social- och hälsovården sammanslås med räddningsväsendet till 
en gemensam organisation i början av 2023.  Räddningsverkets personalresurser är otillräckliga 
särskilt när det gäller skötseln av lagstadgade planeringsskyldigheter och beredningen av 
välfärdsområden. 
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Ekonomi 

Det ekonomiska utfallet 1.1–30.8.2022 
 
Utfallet av de anslag som reserverats för köp av tjänster ligger långt under det budgeterade, eftersom 
de planerade uppdateringarna av IKT-systemen inte har genomförts enligt den ursprungliga 
tidsplanen. När det gäller personalkostnaderna har reformen av ersättningssystemet för 
avtalspersonal visat sig vara förmånligare i fråga om kostnadseffekterna än beräknat och 
beredskapen har inte förverkligats i den planerade omfattningen. Antalet arbetstimmar i samband 
med markbränder har varit färre än normalt. 
 
 

 
 
 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 11 684 925 € 7 748 509 € 66,3 % -5,9 % 8 232 999 € 11 434 547 €
Avgi fts intäkter 271 700 € 94 775 € 34,9 % 35,2 % 70 081 € 160 333 €
Understöd och bidrag       
Övriga  verksamhets intäkter 10 800 € 75 534 € 699,4 % 107,7 % 36 360 € 91 052 €
Ti l lverkning för eget bruk       

VERKSAMHETSINTÄKTER 11 967 425 € 7 918 817 € 66,2 % -5,0 % 8 339 440 € 11 685 932 € 
Personalkostnader -7 406 976 € -4 220 051 € 57,0 % -18,5 % -5 180 507 € -7 886 150 €
Köp av tjänster -1 689 419 € -686 700 € 40,6 % -13,2 % -790 715 € -1 490 434 €
Materia l , förnöd. och varor -607 035 € -395 768 € 65,2 % 23,8 % -319 710 € -609 060 €
Bidrag -59 700 € -23 843 € 39,9 % 23,9 % -19 241 € -56 881 €
Övriga  verksamhetskostnader -2 204 295 € -1 396 720 € 63,4 % 26,8 % -1 101 925 € -1 643 408 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -11 967 425 € -6 723 082 € 56,2 % -9,3 % -7 412 099 € -11 685 932 €

VERKSAMHETSBIDRAG 0 € 1 195 735 € 298933668,6 % 28,9 % 927 341 € 0 €



 98 Delårsrapport 2/2022
 Karleby stad

3.2.32 Karleby Vatten   

 

Allmänna mål 
 

Allmänna 
mål Utgångsnivå Stadsstrate-

gins mål 
Ansvarsområ-
dets åtgärd 

Indika-
tor Utfall 31.8 Status 

1. Budget, 
driftseko-
nomi och 
investe-
ringar 

 
Budgeten 
hålls, månat-
lig uppfölj-
ning. 

Regelbunden 
uppföljning och 
utvärdering av 
budgetutfallet. 

Budge-
ten hålls. 

Utfallet av inkomster är 7,2 
procent mindre än vid mot-
svarande period på 8 måna-
der 2021. Detta beror främst 
på att anslutningsavgifterna 
ännu inte har fakturerats 
2022. Utfallet av utgifter är 
6,5 procent mindre än vid 
motsvarande period på 8 må-
nader 2021. 

På-
gående 

 

2. Sjuk-
frånvaro 

31.12.2017 = 985 
kalenderdagar. 
 
31.12.2018 = 289 
kalenderdagar. 
 
31.12.2019 = 513 
kalenderdagar. 
 
31.12.2020 = 271 
kalenderdagar. 

31.12.2018 = 
x-10 % kalen-
der-dagar,  
x dagar/an-
ställningsför-
hållande. Hal-
vering av vi-
kariekostna-
der. 

Personalens väl-
befinnande i arbe-
tet stöds och sjuk-
frånvaron följs 
upp. 

Antalet 
sjukfrån-
varo 

Sjukfrånvaro 8/2022: 12,45 
kalenderdagar/ 
anställd (8/2021: 7,20 kalen-
derdagar/anställd) 

På-
gående 

 

3. Olycks-
fall i arbe-
tet 

31.12.2017 = 45 
kalenderdagar. 
 
31.12.2018 = 2 
kalenderdagar. 
 
31.12.2019 = 28 
kalenderdagar. 
 
31.12.2020 = 51 
kalenderdagar. 

Inga olyckor 
sker i arbetet. 

Man sörjer för ar-
betssäkerheten 
genom säkerhets-
planering och 
med omsorgsfulla 
arbetsmetoder. 

Antalet 
olycksfall 
i arbetet 

Inga olyckor har inträffat i ar-
betet. 

Utfallit 
 

4. Perso-
nalplan 

Se ovan Personalpla-
nen hålls, an-
talet visstids-
anställda 
minskas. 

Personalplanen 
följs. 

Antalet 
an-
ställda. 

Karleby Vattens organisation 
och verksamhetsstadga har 
uppdaterats. 

På-
gående 

 

5. Kund-
nöjdhet 
och kund-
oriente-
ring 

Invånarnas nöjd-
het med tjäns-
terna 

Negativ kund-
respons 
minskas. 

Kundrespons be-
aktas då verk-
samheten utveck-
las. 

Mängden 
kundre-
spons. 

Utarbetandet av en kundre-
sponsenkät har påbörjats.  

På-
gående 

 

6. Arbets-
tillfreds-
ställelse 

Resultaten av 
enkäten för 2018. 

Arbetshälsan 
förbättras i 
den årliga ar-
betshälsoen-
käten. 

Åtgärder som vid-
tas med anled-
ning av resultaten 
av arbetshälsoen-
käten. 

Uppfölj-
ning av 
åtgärder. 

En arbetshälsogrupp har 
grundats och gruppen har 
samlats. 
 
En arbetshälsoplan som 
grundar sig på arbetshälso-
enkäten 2021 har utarbetats. 

På-
gående 

 

 
  
Strategin verkställs 
 

Stadsstrategins 
mål 

Ansvarsområdets 
mål 

Ansvarsområdets 
åtgärd Indikator Utfall 31.8 Status 

LÄMPLIGT NÄRA 

De möjligheter 
som digitali-
seringen erbjuder 

Digitaliseringen ut-
vecklas. 

Antalet vattenmä-
tare som kan avlä-
sas på distans 

Bytta mätare, st. 
 

Bytet av vattenmätare 
som planerats för 2022 

På-
gående 
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utnyttjas i service-
produktionen och 
elektroniska tjäns-
ter för kommunin-
vånarna utvecklas 

utökas, modelle-
ring av nätverk, 
elektronisk kund-
betjäning utökas 

Modellerna fär-
diga, ja/nej 
 
Byggandet av 
elektronisk arbets-
styrning klar, ja/nej 

inleds i september-okto-
ber. 
 
Nätverksmodellerna har 
tagits i bruk.  
 
Användningen av 
elektronisk arbetshand-
ledning (Buildie) har in-
letts. Den inledande ut-
bildningen har hållits. 
 
UTG:s service- och un-
derhållsverktyg har ta-
gits i bruk. 

LOCKANDE & ATTRAKTIV 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

Vattenförsörjnings-
processen i 
Karhinkangas 
framskrider 

Erhållande av vat-
tenförsörjningstill-
stånd. 

Vattenförsörjnings-
tillstånd. 

Färdigställandet av vat-
tenförsörjningstillståndet 
pågår. Tillståndsansö-
kan lämnas in i septem-
ber till Regionförvalt-
ningsverket för behand-
ling.  

På-
gående 

 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

Utveckling av vat-
tenreningsanlägg-
ningen i Patamäki 

Ny vattenrenings-
anläggning 

Planering av an-
läggning 
 
Byggande av an-
läggning 

Anläggningens kon-
struktionsprojektering 
pågår. Bygglovsproces-
sen har startat (undan-
tag + bygglov) 

På-
gående 

 

Invånarnas hälsa 
och välfärd främjas 

Minskning av spill-
vatten och förbätt-
ring av funktions-
säkerheten. 

Byggnation av vat-
tenledningsnät och 
spillvattennät. 

Byggda rör i meter Vattenledningar 3 850 m 
 
Spillvatten 1 420 m 

På-
gående 

 

TILLSAMMANS LYCKAS VI 

RESURSSMART STAD 

 
Ekonomiska siffror 
 

 

 

Budget 2022 + 
avvikelse

Utfall 2022 Utfall % 
Budget

Avvikelse % 
22/21

Kumulativt 
utfall 
2021

Bokslut 2021

Försä l jnings intäkter 8 500 635 € 5 102 562 € 60,0 % -7,2 % 5 499 336 € 8 192 650 €
Avgi fts intäkter       
Understöd och bidrag 0 € 0 €   0 € 24 736 €
Övriga  verksamhets intäkter 12 000 € 5 674 € 47,3 % -57,9 % 13 493 € 20 187 €
Ti l lverkning för eget bruk 100 000 € 23 701 € 23,7 % 32,5 % 17 889 € 37 405 €

VERKSAMHETSINTÄKTER 8 612 635 € 5 131 937 € 59,6 % -7,2 % 5 530 718 € 8 274 979 € 
Personalkostnader -2 184 511 € -1 381 039 € 63,2 % -2,0 % -1 409 134 € -2 091 224 €
Köp av tjänster -1 159 609 € -507 923 € 43,8 % -21,2 % -644 215 € -1 039 667 €
Materia l , förnöd. och varor -1 135 577 € -661 998 € 58,3 % -3,1 % -683 182 € -1 132 321 €
Bidrag       
Övriga  verksamhetskostnader -81 700 € -52 030 € 63,7 % 10,3 % -47 162 € -76 504 €

VERKSAMHETSKOSTNADER -4 561 397 € -2 602 989 € 57,1 % -6,5 % -2 783 694 € -4 339 716 €

VERKSAMHETSBIDRAG 4 051 238 € 2 528 948 € 62,4 % -7,9 % 2 747 024 € 3 935 262 €
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BILAGOR
Utfall, staden utan affärsverk

(1000) Budget 
2022 + 

avvikelse 

Utfall 
2022 

Utfall %  
Budget 

Avvikelse 
%  

22/21 

Kumulativt 
utfall 
2021 

Bokslut 
2021 

Försäljningsintäkter 38 146 € 24 689 € 65 % -1 % 24 912 € 37 879 € 
Avgiftsintäkter 5 524 € 3 437 € 62 % 5 % 3 275 € 5 175 € 
Understöd och bidrag 1 656 € 2 747 € 166 % 12 % 2 458 € 4 295 € 
Övriga verksamhetsintäkter 39 419 € 27 489 € 70 % 6 % 25 950 € 38 660 € 
Tillverkning för eget bruk 1 932 € 246 € 13 % -12 % 280 € 1 775 € 
VERKSAMHETSINTÄKTER 86 677 € 58 608 € 68 % 3 % 56 874 € 87 784 € 
Personalkostnader -102 113 € -68 844 € 67 % 1 % -68 452 € -101 515 € 
Köp av tjänster -229 831 € -154 736 € 67 % 4 % -148 098 € -225 355 € 
Material, förnödenheter och varor -12 762 € -8 750 € 69 % 9 % -8 059 € -13 550 € 
Understöd -10 910 € -6 923 € 63 % -1 % -6 970 € -11 218 € 
Övriga verksamhetskostnader -36 929 € -23 869 € 65 % 8 % -22 143 € -33 617 € 
VERKSAMHETS KOSTNADER -392 544 € -263 122 € 67 % 4 % -253 722 € -385 255 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
VERKSAMHETSBIDRAG -305 867 € -204 514 € 67 % 4 % -196 848 € -297 471 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
Kommunens inkomstskatt 175 600 € 123 570 € 70 % 3 % 119 787 € 171 522 € 
Fastighetsskatt 14 696 € 8 325 € 57 % 5 % 7 923 € 16 074 € 
Andel av samfundsskattens avkastning  19 443 € 18 649 € 96 % 6 % 17 574 € 24 651 € 
SKATTEINKOMSTER 209 739 € 150 543 € 72 % 4 % 145 283 € 212 247 € 
Allmän statsandel 108 857 € 73 246 € 67 % 5 % 69 794 € 104 686 € 
Statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet -900 € -713 € 79 % 9 % -656 € -1 356 € 
Övriga statsandelar tot. 0 € -151 €   -69 % -490 € -736 € 
STATSANDELAR 107 957 € 72 382 € 67 % 5 % 68 647 € 102 594 € 
Ränteintäkter 68 € 29 € 43 % 38 % 21 € 102 € 
Övriga finansiella intäkter 3 070 € 2 826 € 92 % 81 % 1 562 € 2 456 € 
Räntekostnader -2 410 € -1 244 € 52 % -6 % -1 325 € -2 714 € 
Övriga finansiella kostnader -20 € -121 € 604 % 100 % -60 € -74 € 
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 708 € 1 490 € 211 % 652 % 198 € -231 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
ÅRSBIDRAG 12 537 € 19 901 € 159 % 15 % 17 281 € 17 140 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -13 506 € -8 451 € 63 % 6 % -7 946 € -12 016 € 
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER 0 € 0 €     0 € 212 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
RESULTAT -969 € 11 450 € -1182 % 23 % 9 335 € 5 336 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS 128 € 129 € 101 % -1 % 130 € 195 € 
FÖRÄNDRING AV RESERVER 200 € 0 € 0 %   0 € -294 € 
FÖRÄNDRING AV FONDER 0 € 0 €     0 € -750 € 

       
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
ÖVER-/UNDERSKOTT -641 € 11 578 € -1807 % 22 % 9 465 € 4 487 € 
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Utfall, Karleby Vatten

(1000) Budget 2022 
+ avvikelse 

Utfall 2022 Utfall 
%  

Budget 

Avvikelse 
%  

22/21 

Kumulativt 
utfall 
2021 

Bokslut 2021 

Försäljningsintäkter 8 501 € 5 103 € 60 % -7 % 5 499 € 8 193 € 
Avgiftsintäkter             
Understöd och bidrag 0 € 0 €     0 € 25 € 
Övriga verksamhetsintäkter 12 € 6 € 47 % -58 % 13 € 20 € 
Tillverkning för eget bruk 100 € 24 € 24 % 32 % 18 € 37 € 
VERKSAMHETSINTÄKTER 8 613 € 5 132 € 60 % -7 % 5 531 € 8 275 € 
Personalkostnader -2 185 € -1 381 € 63 % -2 % -1 409 € -2 091 € 
Köp av tjänster -1 160 € -508 € 44 % -21 % -644 € -1 040 € 
Material, förnödenheter och varor -1 136 € -662 € 58 % -3 % -683 € -1 132 € 
Understöd             
Övriga verksamhetskostnader -82 € -52 € 64 % 10 % -47 € -77 € 
VERKSAMHETS KOSTNADER -4 561 € -2 603 € 57 % -6 % -2 784 € -4 340 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
VERKSAMHETSBIDRAG 4 051 € 2 529 € 62 % -8 % 2 747 € 3 935 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
Ränteintäkter 160 € 102 € 64 % 6 % 96 € 163 € 
Övriga finansiella intäkter 35 € 13 € 37 % 0 % 13 € 17 € 
Räntekostnader -28 € -2 € 7 % -85 % -14 € -16 € 
Övriga finansiella kostnader -500 € -333 € 67 % 0 % -334 € -500 € 
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -333 € -221 € 66 % -8 % -239 € -337 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
ÅRSBIDRAG 3 718 € 2 308 € 62 % -8 % 2 508 € 3 598 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -2 603 € -1 739 € 67 % 1 % -1 721 € -2 593 € 
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER             
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
RESULTAT 1 116 € 568 € 51 % -28 % 787 € 1 005 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS 190 € 126 € 67 % 0 % 126 € 189 € 
FÖRÄNDRING AV RESERVER             
FÖRÄNDRING AV FONDER             
              
ÖVER-/UNDERSKOTT 1 305 € 695 € 53 % -24 % 913 € 1 194 € 
ÖVER-/UNDERSKOTT             
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Utfall, staden och Karleby Vatten

(1000) Budget 
2022 + 

avvikelse 

Utfall 2022 Utfall 
%  

Budget 

Avvikelse 
%  

22/21 

Kumulativt 
utfall 
2021 

Bokslut 
2021 

Försäljningsintäkter 21 187 € 12 864 € 61 % -10 % 14 230 € 21 550 € 
Avgiftsintäkter 5 467 € 3 398 € 62 % 5 % 3 246 € 5 069 € 
Understöd och bidrag 1 656 € 2 745 € 166 % 12 % 2 457 € 4 313 € 
Övriga verksamhetsintäkter 13 596 € 9 645 € 71 % 4 % 9 245 € 13 521 € 
Tillverkning för eget bruk 2 032 € 270 € 13 % -9 % 298 € 1 812 € 
VERKSAMHETSINTÄKTER 43 939 € 28 922 € 66 % -2 % 29 476 € 46 265 € 
Personalkostnader -104 297 € -70 225 € 67 % 1 % -69 861 € -103 606 € 
Köp av tjänster -205 273 € -138 188 € 67 % 4 % -132 582 € -202 010 € 
Material, förnödenheter och varor -13 503 € -9 262 € 69 % 8 % -8 584 € -14 282 € 
Understöd -10 910 € -6 920 € 63 % -1 % -6 970 € -11 212 € 
Övriga verksamhetskostnader -11 772 € -6 312 € 54 % 13 % -5 579 € -8 691 € 
VERKSAMHETS KOSTNADER -345 754 € -230 907 € 67 % 3 % -223 576 € -339 800 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
VERKSAMHETSBIDRAG -301 815 € -201 985 € 67 % 4 % -194 101 € -293 535 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
Kommunens inkomstskatt 175 600 € 123 570 € 70 % 3 % 119 787 € 171 522 € 
Fastighetsskatt 14 696 € 8 325 € 57 % 5 % 7 923 € 16 074 € 
Andel av samfundsskattens avkastning  19 443 € 18 649 € 96 % 6 % 17 574 € 24 651 € 
SKATTEINKOMSTER 209 739 € 150 543 € 72 % 4 % 145 283 € 212 247 € 
Allmän statsandel 108 857 € 73 246 € 67 % 5 % 69 794 € 104 686 € 
Statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet -900 € -713 € 79 % 9 % -656 € -1 356 € 
Övriga statsandelar tot. 0 € -151 €   -69 % -490 € -736 € 
STATSANDELAR 107 957 € 72 382 € 67 % 5 % 68 647 € 102 594 € 
Ränteintäkter 68 € 34 € 50 % 39 % 24 € 106 € 
Övriga finansiella intäkter 2 605 € 2 505 € 96 % 102 % 1 241 € 1 973 € 
Räntekostnader -2 278 € -1 149 € 50 % -8 % -1 246 € -2 572 € 
Övriga finansiella kostnader -20 € -121 € 605 % 99 % -61 € -75 € 
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 375 € 1 269 € 339 % -3157 % -41 € -568 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
ÅRSBIDRAG 16 255 € 22 209 € 137 % 12 % 19 789 € 20 738 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -16 108 € -10 191 € 63 % 5 % -9 667 € -14 609 € 
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER 0 € 0 €     0 € 212 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
RESULTAT 147 € 12 018 € 8171 % 19 % 10 122 € 6 341 € 
KÄÄNNÖS PUUTTUU             
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS 318 € 255 € 80 % 0 % 256 € 384 € 
FÖRÄNDRING AV RESERVER 200 € 0 € 0 %   0 € -294 € 
FÖRÄNDRING AV FONDER 0 € 0 €     0 € -750 € 
              
ÖVER-/UNDERSKOTT 665 € 12 273 € 1847 % 18 % 10 378 € 5 681 € 
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Finansieringsanalys, staden utan affärsverk

 

1 - 8 / 2022 1 - 8 / 2021

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde
Internt ti l lförda medel

Årsbidrag 19 900 934,31 17 280 984,12
Extraordinära poster 0,00 0,00
Korrektivposter ti l l  internt ti l lförda medel -2 460 566,28 17 440 368,03 -1 432 019,77 15 848 964,35

Investeringar
Investeringar i  anläggningstil lgångar -9 821 093,07 -8 379 475,42 
Finansieringsandelar för investeringsutgifter 352 384,00 415 433,96
Försäljningsinkomster av anläggningstil lgångar 4 087 389,25 -5 381 319,82 1 707 459,00 -6 256 582,46 

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde 12 059 048,21 9 592 381,89

Kassaflödet för finansieringens del
Förändringar i  utlåningen

Ökning av utlåningen 0,00 -20 000,00 
Minskning av utlåningen 100 000,00 100 000,00 0,00 -20 000,00 

Förändringar i  lånebeståndet
Ökning av långfristiga lån 41 000 000,00 53 200 000,00
Minskning av långfristiga lån 0,00 0,00
Förändring av kortfristiga lån -16 028 500,26 24 971 499,74 -41 124 313,38 12 075 686,62

0,00 0,00
Övriga förändringar av l ikviditeten

Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital 77 416,10 33 879,02
Förändringar av omsättningstil lgångar -55 727,29 10 298,97
Förändring av långfristiga fordringar 15 652,11 18 650,00
Förändring av kortfristiga fordringar -3 434 194,73 -1 968 446,66 
Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder -5 238 134,97 -8 634 988,78 -7 814 322,85 -9 719 941,52 

Finansieringens nettokassaflöde 16 436 510,96 2 335 745,10

Förändring av kassamedel 28 495 559,17 11 928 126,99

Förändring av kassamedel
Kassamedel 31.8 40 940 316,09 55 456 753,81
Kassamedel 1.1 -12 444 756,92 28 495 559,17 -43 528 626,82 11 928 126,99

0,00 0,00

Förändringar i  eget kapital
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Finansieringsanalys, Karleby Vatten

 

1 - 8 / 2022 1 - 8 / 2021

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde
Internt ti l lförda medel

Årsbidrag 2 307 894,86 2 507 541,91
Extraordinära poster 0,00
Korrektivposter ti l l  internt ti l lförda medel 0,00 2 307 894,86 0,00 2 507 541,91

Investeringar
Investeringar i  anläggningstil lgångar -890 477,60 -1 294 206,96 
Finansieringsandelar för investeringsutgifter -31,40 18 864,54
Försäljningsinkomster av anläggningstil lgångar 0,00 -890 509,00 0,00 -1 275 342,42 

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde 1 417 385,86 1 232 199,49

Kassaflödet för finansieringens del
Förändringar i  utlåningen

Ökning av utlåningen 0,00 0,00
Minskning av utlåningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Förändringar i  lånebeståndet
Ökning av långfristiga lån 0,00 0,00
Minskning av långfristiga lån 0,00 0,00
Förändring av kortfristiga lån -400 000,00 -400 000,00 -600 000,00 -600 000,00 

0,00 0,00
Övriga förändringar av l ikviditeten

Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital 0,00 0,00
Förändringar av omsättningstil lgångar 0,00 0,00
Förändring av långfristiga fordringar 0,00 0,00
Förändring av kortfristiga fordringar -1 110 762,77 -2 825 234,66 
Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder -325 888,98 -1 436 651,75 1 041 192,35 -1 784 042,31 

Finansieringens nettokassaflöde -1 836 651,75 -2 384 042,31 

Förändring av kassamedel -419 265,89 -1 151 842,82 

Förändring av kassamedel
Kassamedel 31.8 16 522 638,01 15 493 759,59
Kassamedel 1.1 -16 941 903,90 -419 265,89 -16 645 602,41 -1 151 842,82 

-0,00 0,00

Förändringar i  eget kapital
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Finansieringsanalys, staden och Karleby Vatten

 

1 - 8 / 2022 1 - 8 / 2021

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde
Internt ti l lförda medel

Årsbidrag 22 208 563,89 19 788 525,71
Extraordinära poster 0,00 0,00
Korrektivposter ti l l  internt ti l lförda medel -2 460 566,28 19 747 997,61 -1 432 019,77 18 356 505,94

Investeringar
Investeringar i  anläggningstil lgångar -10 711 570,67 -9 673 682,38 
Finansieringsandelar för investeringsutgifter 352 352,60 434 298,50
Försäljningsinkomster av anläggningstil lgångar 4 087 389,25 -6 271 828,82 1 707 459,00 -7 531 924,88 

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde 13 476 168,79 10 824 581,06

Kassaflödet för finansieringens del
Förändringar i  utlåningen

Ökning av utlåningen 0,00 -20 000,00 
Minskning av utlåningen 100 000,00 100 000,00 0,00 -20 000,00 

Förändringar i  lånebeståndet
Ökning av långfristiga lån 41 000 000,00 53 200 000,00
Minskning av långfristiga lån 0,00 0,00
Förändring av kortfristiga lån -16 428 500,26 24 571 499,74 -41 724 313,38 11 475 686,62

0,00 0,00
Övriga förändringar av l ikviditeten

Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital 77 416,10 33 879,02
Förändringar av omsättningstil lgångar -55 727,29 10 298,97
Förändring av långfristiga fordringar 15 652,11 18 650,00
Förändring av kortfristiga fordringar -1 972 239,97 -2 441 212,17 
Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder -7 360 687,01 -9 295 586,06 -7 735 710,42 -10 114 094,60 

Finansieringens nettokassaflöde 15 375 913,68 1 341 592,02

Förändring av kassamedel 28 852 082,47 12 166 173,08

Förändring av kassamedel
Kassamedel 31.8 41 338 452,59 55 752 730,47
Kassamedel 1.1 -12 486 370,12 28 852 082,47 -43 586 557,39 12 166 173,08

0,00 0,00

Förändringar i  eget kapital
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Balansräkning, staden (extern / intern)

 

1.1.2022 Avvikelse 31.8.2022
Datorprogramvaror 1 460 509,85 -202 096,19 1 258 413,66
Övriga utgifter med lång verkningstid 2 086 842,63 -297 035,88 1 789 806,75
Immateriella tillgångar TOTALT 3 547 352,48 -499 132,07 3 048 220,41
Mark- och vattenområden 52 758 852,60 1 016 824,62 53 775 677,22
Byggnader 133 869 280,48 -5 255 344,59 128 613 935,89
Fasta konstruktioner och anordningar 56 166 289,25 -808 135,63 55 358 153,62
Maskiner och inventarier 2 953 488,09 -343 572,51 2 609 915,58
Övriga materiella tillgångar 1 902 331,34 -270,81 1 902 060,53
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar4 654 536,25 4 221 839,41 8 876 375,66
Materiella tillgångar TOTALT 252 304 778,01 -1 168 659,51 251 136 118,50
Aktier och andelar 174 927 485,14 1 058 380,83 175 985 865,97
Övriga lånefordringar 8 844 445,34 -100 000,00 8 744 445,34
Övriga fordringar 397 340,80 0,00 397 340,80
Placeringar TOTALT 184 169 271,28 958 380,83 185 127 652,11
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 440 021 401,77 -709 410,75 439 311 991,02
Förvaltade medel TOTALT 1 324 950,33 -30 000,00 1 294 950,33
Omsättningstillgångar TOTALT 239 503,05 55 727,29 295 230,34
Fordringar TOTALT 8 604 494,25 3 418 542,62 12 023 036,87
Kassa och bank TOTALT 12 444 756,92 28 495 559,17 40 940 316,09
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 21 288 754,22 31 969 829,08 53 258 583,30
AKTIVA totalt 462 635 106,32 31 230 418,33 493 865 524,65
Grundkapital TOTALT 127 834 202,07 0,00 127 834 202,07
Uppskrivningsfond TOTALT 19 121 425,61 0,00 19 121 425,61
Övriga egna fonder TOTALT 6 576 807,17 0,00 6 576 807,17
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder TOTALT6 944 739,41 0,00 6 944 739,41
Räkenskapsperiodens över-/underskott TOTALT 0,00 11 578 343,15 11 578 343,15
EGET KAPITAL TOTALT 160 477 174,26 11 578 343,15 172 055 517,41
Avskrivningsdifferens TOTALT 3 784 545,13 -128 705,69 3 655 839,44
Reserver TOTALT 24 640 100,58 0,00 24 640 100,58
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER TOTALT28 424 645,71 -128 705,69 28 295 940,02
AVSÄTTNINGAR TOTALT 69 000,00 0,00 69 000,00
FÖRVALTAT KAPITAL TOTALT 2 965 270,36 47 416,10 3 012 686,46
Masskuldebrevslån 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter164 670 785,00 41 000 000,00 205 670 785,00
Lån från offentliga samfund 12 523,09 0,00 12 523,09
Lån från övriga kreditgivare 3 027,38 0,00 3 027,38
Övriga skulder 712 858,52 -19 765,04 693 093,48
Långfristigt TOTALT 195 399 193,99 40 980 234,96 236 379 428,95
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter30 615 527,00 -16 008 501,00 14 607 026,00
Lån från offentliga samfund 16 992,92 -19 999,26 -3 006,34 
Erhållna förskott 0,00 2 572 452,25 2 572 452,25
Skulder till leverantörer 8 815 734,35 -6 936 879,69 1 878 854,66
Övriga skulder 18 585 329,52 2 570 816,23 21 156 145,75
Resultatregleringar 17 266 238,21 -3 424 758,72 13 841 479,49
Kortfristigt TOTALT 75 299 822,00 -21 246 870,19 54 052 951,81
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 270 699 015,99 19 733 364,77 290 432 380,76
PASSIVA totalt 462 635 106,32 31 230 418,33 493 865 524,65

0,00 0,00 0,00
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Balansräkning, Karleby Vatten

 

1.1.2022 Avvikelse 31.8.2022
Immateriella rättigheter 755 099,00 -60 595,37 694 503,63
Övriga utgifter med lång verkningstid 27 137,43 -6 104,08 21 033,35
Immateriella tillgångar TOTALT 782 236,43 -66 699,45 715 536,98
Mark- och vattenområden 87 868,44 0,00 87 868,44
Byggnader 6 506 544,60 -288 357,18 6 218 187,42
Fasta konstruktioner och anordningar 27 520 831,47 -447 408,14 27 073 423,33
Maskiner och inventarier 199 272,80 -46 466,47 152 806,33
Materiella tillgångar TOTALT 34 314 517,31 -782 231,79 33 532 285,52
Aktier och andelar 68 000,00 0,00 68 000,00
Placeringar TOTALT 68 000,00 0,00 68 000,00
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 35 164 753,74 -848 931,24 34 315 822,50
Kortfristigt fordringar 571 284,08 1 110 762,77 1 682 046,85
Fordringar TOTALT 571 284,08 1 110 762,77 1 682 046,85
Kassa och bank 16 941 903,90 -419 265,89 16 522 638,01
Kassa och bank TOTALT 16 941 903,90 -419 265,89 16 522 638,01
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 17 513 187,98 691 496,88 18 204 684,86
AKTIVA totalt 52 677 941,72 -157 434,36 52 520 507,36
Grundkapital 22 826 576,47 0,00 22 826 576,47
Grundkapital TOTALT 22 826 576,47 0,00 22 826 576,47
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 22 790 992,47 0,00 22 790 992,47
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder TOTALT22 790 992,47 0,00 22 790 992,47
Räkenskapsperiodens över-/underskott 0,00 694 740,30 694 740,30
Räkenskapsperiodens över-/underskott TOTALT 0,00 694 740,30 694 740,30
EGET KAPITAL TOTALT 45 617 568,94 694 740,30 46 312 309,24
Avskrivningsdifferens 3 529 714,29 -126 285,68 3 403 428,61
Avskrivningsdifferens TOTALT 3 529 714,29 -126 285,68 3 403 428,61
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER TOTALT3 529 714,29 -126 285,68 3 403 428,61
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
Övriga skulder 31 616,16 0,00 31 616,16
Långfristigt TOTALT 2 031 616,16 0,00 2 031 616,16
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter800 000,00 -400 000,00 400 000,00
Skulder till leverantörer 379 636,39 -323 680,17 55 956,22
Övriga skulder 4 372,91 -2 208,81 2 164,10
Resultatregleringar 315 033,03 0,00 315 033,03
Kortfristigt TOTALT 1 499 042,33 -725 888,98 773 153,35
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 3 530 658,49 -725 888,98 2 804 769,51
PASSIVA totalt 52 677 941,72 -157 434,36 52 520 507,36

0,00 0,00 0,00
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Balansräkning, hela staden (extern)

 

1.1.2022 Avvikelse 31.8.2022
Immateriella rättigheter 755 099,00 -60 595,37 694 503,63
Datorprogramvaror 1 460 509,85 -202 096,19 1 258 413,66
Övriga utgifter med lång verkningstid 2 113 980,06 -303 139,96 1 810 840,10
Immateriella tillgångar TOTALT 4 329 588,91 -565 831,52 3 763 757,39
Mark- och vattenområden 52 846 721,04 1 016 824,62 53 863 545,66
Byggnader 140 375 825,08 -5 543 701,77 134 832 123,31
Fasta konstruktioner och anordningar 83 687 120,72 -1 255 543,77 82 431 576,95
Maskiner och inventarier 3 152 760,89 -390 038,98 2 762 721,91
Övriga materiella tillgångar 1 902 331,34 -270,81 1 902 060,53
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar4 654 536,25 4 221 839,41 8 876 375,66
Materiella tillgångar TOTALT 286 619 295,32 -1 950 891,30 284 668 404,02
Aktier och andelar 152 168 908,67 1 058 380,83 153 227 289,50
Övriga lånefordringar 8 844 445,34 -100 000,00 8 744 445,34
Övriga fordringar 397 340,80 0,00 397 340,80
Placeringar TOTALT 161 410 694,81 958 380,83 162 369 075,64
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 452 359 579,04 -1 558 341,99 450 801 237,05
Förvaltade medel TOTALT 1 324 950,33 -30 000,00 1 294 950,33
Omsättningstillgångar TOTALT 239 503,05 55 727,29 295 230,34
Fordringar TOTALT 9 175 778,33 1 956 587,86 11 132 366,19
Kassa och bank TOTALT 12 486 370,12 28 852 082,47 41 338 452,59
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 21 901 651,50 30 864 397,62 52 766 049,12
AKTIVA totalt 475 586 180,87 29 276 055,63 504 862 236,50
Grundkapital 127 834 202,07 0,00 127 834 202,07
Uppskrivningsfond TOTALT 19 121 425,61 0,00 19 121 425,61
Övriga egna fonder TOTALT 6 576 807,17 0,00 6 576 807,17
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder TOTALT29 735 731,88 0,00 29 735 731,88
Räkenskapsperiodens över-/underskott TOTALT 0,00 12 272 818,17 12 272 818,17
EGET KAPITAL TOTALT 183 268 166,73 12 272 818,17 195 540 984,90
Avskrivningsdifferens TOTALT 7 314 259,42 -254 991,37 7 059 268,05
Reserver TOTALT 24 640 100,58 0,00 24 640 100,58
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER TOTALT31 954 360,00 -254 991,37 31 699 368,63
AVSÄTTNINGAR TOTALT 69 000,00 0,00 69 000,00
FÖRVALTAT KAPITAL TOTALT 2 965 270,36 47 416,10 3 012 686,46
Masskuldebrevslån 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter166 670 785,00 41 000 000,00 207 670 785,00
Lån från offentliga samfund 12 523,09 0,00 12 523,09
Lån från övriga kreditgivare 3 027,38 0,00 3 027,38
Övriga skulder 744 474,68 -19 765,04 724 709,64
Långfristigt TOTALT 197 430 810,15 40 980 234,96 238 411 045,11
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter31 415 527,00 -16 408 501,00 15 007 026,00
Lån från offentliga samfund 16 992,92 -19 999,26 -3 006,34 
Skulder till leverantörer 9 195 370,74 -7 260 559,86 1 934 810,88
Övriga skulder 1 689 411,73 3 344 396,61 5 033 808,34
Resultatregleringar 17 581 271,24 -3 424 758,72 14 156 512,52
Kortfristigt TOTALT 59 898 573,63 -23 769 422,23 36 129 151,40
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 257 329 383,78 17 210 812,73 274 540 196,51
PASSIVA totalt 475 586 180,87 29 276 055,63 504 862 236,50

0,00 0,00 0,00
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Verksamhetsbidrag / organ investeringar

  Budget 2022 
+ avvikelse 

Utfall 2022 Utfall 
%  

Budget 

Avvikelse 
%  

22/21 

Kumulativt 
utfall 
2021 

Bokslut 2021 

VERKSAMHETSINTÄKTER 3 300 000 € 2 860 436 € 87 % 68 % 1 707 459 € 2 171 356 € 
VERKSAMHETS KOSTNADER -4 020 000 € -2 634 656 € 66 % 583 % -385 906 € -10 836 388 € 
STADSSTYRELSEN INV. -720 000 € 225 781 € -31 % -83 % 1 321 554 € -8 665 032 € 
VERKSAMHETSINTÄKTER         
VERKSAMHETS KOSTNADER -735 000 € -314 022 € 43 % 2 % -308 846 € -898 319 € 
NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH FOSTRAN -735 000 € -314 022 € 43 % 2 % -308 846 € -898 319 € 
VERKSAMHETSINTÄKTER 170 000 € 120 000 € 71 %   0 € 182 742 € 
VERKSAMHETS KOSTNADER -911 000 € -383 942 € 42 % 87 % -205 866 € -691 371 € 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN -741 000 € -263 942 € 36 % 28 % -205 866 € -508 629 € 
VERKSAMHETSINTÄKTER 0 € 1 226 953 €     0 € 23 067 € 
VERKSAMHETS KOSTNADER -15 640 750 € -6 256 089 € 40 % -9 % -6 853 423 € -16 322 292 € 
STADSSTRUKTURNÄMNDEN INV. -15 640 750 € -5 029 136 € 32 % -27 % -6 853 423 € -16 299 224 € 
VERKSAMHETSINTÄKTER 2 626 000 € 232 384 € 9 % -44 % 415 434 € 1 064 248 € 
VERKSAMHETS KOSTNADER -2 766 000 € -232 384 € 8 % -63 % -625 434 € -1 387 248 € 
RÄDDNINGSNÄMNDEN INV. -140 000 € 0 € 0 % -100 % -210 000 € -323 000 € 
VERKSAMHETSINTÄKTER 0 € 0 €   -100 % 18 865 € 18 865 € 
VERKSAMHETS KOSTNADER -3 785 000 € -430 926 € 11 % -33 % -641 669 € -1 149 411 € 
VATTENVERKET INV. -3 785 000 € -430 926 € 11 % -31 % -622 804 € -1 130 547 € 
VERKSAMHETSINTÄKTER  -31 €       
VERKSAMHETS KOSTNADER -1 685 000 € -459 552 € 27 % -30 % -652 538 € -986 893 € 
AVLOPPSVERKET INV. -1 685 000 € -459 583 € 27 % -30 % -652 538 € -986 893 € 
  19 667 400 €       -2 090 270 € -13 242 931 € 
  -23 446 750 € -6 271 829 € 27 % -17 % -7 531 925 € -28 811 643 € 
              

 


