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Direktör
Ulrica Karp

Direktörens årsöversikt

Svenska Österbotten – aktivt och kreativt, berikat av regional och lokal mångfald och en öppen
kultur. Så lyder visionen för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. Visionen
fastställdes av samkommunstämman år 2008 och

har tillämpats från och med det inom hela samkommunen.
Samkommunens 16:e verksamhetsår fokuserades på kärnverksamheten d.v.s. utbildningen och
kulturen i organisationen.
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Det andra verksamhetsåret för Yrkesakademin i
Österbotten har varit utmanande med stora studerandegrupper, minskade enhetspriser och hög
aktivitet inom vuxenutbildningen. Mika Jylhä
tillträdde som ny ledande rektor från februari
månads början. Mellanbokslutsrapporterna visade stort underskott för huvudansvarsområdet
men tackvare gemensamma uppoffringar i hela
organisationen kunde årets resultat uppgå nästan
till det budgeterade resultatet. Att hela 95 % av
sista årets studerande varit nöjda med sina studier
vid YA och att studierna gett dem god grund inför
framtida utmaningar är mycket positivt för en organisation som bara har två år på nacken.
Wasa Teaters lyckade satsningar bland annat
i produktionerna Svinalängorna, Utrensning,
Onödiga människor samt musikalen Allt eller
inget bidrog till att teatern nu hade sina högsta
tittarsiffror på flera år. Konstnärligt höll teatern
mycket hög nivå i alla produktioner och fick fin
respons av både publik och press. Seija Metsärinne som tillträdde som teaterchef hösten 2007 avslutade vid årsskiftet sin chefsperiod med bravur.
I KulturÖsterbotten fortsatte litteraturprojektet
Brösttoner och det nya museisamarbetsprojektet
inleddes. Kulturbevakningen sker på många plan
inom huvudansvarsområdet såväl genom den
egna verksamheten som genom de Luckor som
KulturÖsterbotten upprätthåller. Det arbete som
utförs inom KÖ har stor inverkan då det gäller att
få större regionala satsningar inom kulturområdet
till Österbotten. Det regionala danskonstcentret i
Österbotten erhåll under året statsunderstöd och
anslöts till det nationella danscenternätverket.
KulturÖsterbotten har genom sin verksamhet aktivt deltagit i utvecklingsarbetet för detta.
Satsningen i en skild enhet för servicetjänster som
behövs för att stöda kärnverksamheten har visat
sig vara lyckad såväl verksamhetsmässigt som
ekonomiskt. Ekonomiska jämförelser visar att
såväl ekonomiförvaltning, fastighetsförvaltning
som it-förvaltning nu produceras till lägre kostnader än jämförelseåret 2007 då verksamheten
fungerade decentraliserat inom olika förvaltningsgrenar. Detta trots att produktionen ökat
inom kärnverksamhetsområdena. Samkommunens överskott har genererats främst genom den
externa uthyrningsverksamheten av kontors- och
undervisningsutrymmen samt uthyrningen av
bostäder.

Satsningen i de kommande campusområdena i
Vasa, Kungsgården och Brändö, har starkt präglat året. Satsningarna är av stor utbildningspolitisk regional betydelse, genom att tillhandahålla
moderna och tidsenliga utrymmen och apparatur
kan studerande på såväl andra som tredje stadiet
erbjudas ypperliga studiemöjligheter. Projektet
Kungsgården underlättas betydligt efter att satsningen beviljats finansiering av Svenska kulturfonden.
Under året har byggnadslov beviljats för nybygget i Gamla Vasa. Intentionsavtal med Vasa stad
om försäljning av fastigheter i Brändö och markplanering i Gamla Vasa har godkänts av respektive styrelser i slutet av året. Projekt Medibothnia
som drivs med Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt tillsammans med Yrkeshögskolan Novia
och Vasa yrkeshögskola har konkretiserats i en
konceptplan samt en första arkitektvision över
det nya campusområdet i Brändö. Byggstart för
nybygget sker 2011 med ibruktagning i årsskiftet
2012-2013. Genast därefter inleds saneringen av
fastigheterna i Brändö i den nya ägarens regi. Beräknad ibruktagning av de nyrenoverade utrymmena i Brändö är i slutet av år 2014.
Verksamheten år 2010 kan kort sammanfattas så
att Svenska Österbottens förbund för utbildning
och kultur med gott ekonomiskt resultat uppnått
de centrala målsättningarna.
Ett stort tack till alla som bidragit till årets verksamhet och resultat!

Ulrica Karp
Direktör
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1.Förvaltning
1.1 Samkommunen i korthet
Svenska Österbottens förbund för utbildning och
kultur skn grundades år 1995 och ägs av 15 kommuner. Samkommunen upprätthåller Yrkesakademin i Österbotten, Wasa Teater–Österbottens
regionteater och KulturÖsterbotten. Samkommunen är största delägare i Fastighets Ab Brändö

Laboratorier som äger verksamhetsutrymmena
för tekniklaboratorierna i Technobothnia. Samkommunen är största delägaren i Förlagsaktiebolaget Scriptum och en av minoritetsägarna i Ab
Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi.

Befolkningsunderlag i ägarkommunerna 1.1.2010
Kommun
Jakobstad
Karleby
Korsholm
Kaskö
Korsnäs
Kristinestad
Kronoby
Larsmo
Malax
Nykarleby
Närpes
Oravais
Pedersöre
Vasa
Vörå-Maxmo
Totalt

Hela befolkningen

Svenskspråkiga

%

19 627
45 896
1 442
18 338
2 239
7 254
6 720
4 719
5 614
7 452
9 464
2 207
10 821
59 175
4 479

11 074
6 312
407
12 795
2 010
4 085
5 594
4 368
4 915
6 625
8 292
1.746
9 734
14 602
3 781

56,4
13,8
28,2
69,8
89,8
56,3
83,2
92,6
87,5
88,9
87,6
79,1
90,0
24,7
84,4

205 447

96 340
Källa: Statistikcentralen

Nyckeltal
SÖFUK
Omsättning
Balansomslutning
Soliditet
Personal
Fastigheter, egna
Hyrda utrymmen
Uthyrda utrymmen
Åker
Trädgård
Varav under glas
Skog
Nyttjanderätt skog

31,3 M €
47,7 M €
85,6 %
451 nettoårsarbeten
68.000 m2
10.000 m2
14.000 m2
125 ha
2,8 ha
2600 m2
340,9 ha
587 ha
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Verksamhetspunkter

Larsmo

Karleby

Jakobstad

Kronoby
Pedersöre

Nykarleby
Oravais
Vörå-Maxmo

Vasa

Korsholm
Malax
Korsnäs

Närpes

Kaskö
Kristinestad

Karleby: 		

Luckan/KulturÖsterbotten

Jakobstad:

YA! Yrkesakademin i Österbotten

Pedersöre:

YA! Yrkesakademin i Österbotten

Nykarleby:

YA! Yrkesakademin i Österbotten

Vasa: 		

YA! Yrkesakademin i Österbotten

		

Wasa Teater

		

KulturÖsterbotten

Korsholm:

Ateljé Stundars/KulturÖsterbotten

Korsnäs: 		

YA! Yrkesakademin i Österbotten

Närpes: 		

YA! Yrkesakademin i Österbotten

Kaskö: 		

Luckan/KulturÖsterbotten

Kristinestad:

YA! Yrkesakademin i Österbotten

		

Luckan/KulturÖsterbotten
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1.2 Samkommunens organisation
1.2.1 Organisationsschema

Samkommunstämman
33 representanter, 15 medlemskommuner

Revisionsnämnden
5 ledamöter, ordförande Roger Bergström

Samkommunstyrelsen
13 ledamöter, ordförande Alice Lillas

Enheten för samkommunal förvaltning
och servicetjänster
Direktör Ulrica Karp
YA! Yrkesakademin i Österbotten
Direktion
Ordförande Christer Rosengren
T.f. ledande rektor Linda Öhman-Vikberg 1.1–31.1.2010
Ledande rektor Mika Jylhä 1.2.2010–

Wasa Teater–Österbottens regionteater
Direktion
Ordförande Birger Enges
Teaterchef Seija Metsärinne

KulturÖsterbotten
Kulturnämnd
Ordförande Tom Gullberg
Kulturchef Vivan Lygdbäck
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1.2.2 Representanter i samkommunstämman
		
Jakobstad
		
		

Ordinarie				
Märta-Lisa Westman
(2/2)		
Christer Tonberg		
(2/2)		
Bengt Kronqvist		
(2/2)		

Ersättare
Carola Sundqvist
Harald Wester
Annika Bergvik-Forsander

Karleby		
		

Christer Sourander
Rainer Smedman		

(0/2)		
(0/2)		

Kerstin Peltola		
Max Björkskog		

Kaskö		

Jesper Wikström		

(2/2)		

Stig-Göran Häggblom

Korsholm
		
		
		

Lena Gammelgård
Bruno Köhler		
Carola Lithén		
Per-Henrik Lithén

(1/2)		
(1/2)		
(2/2)		
(2/2)		

Leif Bengs		
Alf Burman		
Marita Backlund
Sanna Backholm

Korsnäs		

Sven-Erik Bernas		

(2/2)		

Ann-Sofi Backgren

Kristinestad
		

Yngve Storsved		
Carina Storhannus

(1/2)		
(2/2)		

Alexandra Teir		
(1/1)
Jessica Bårdsnes-Malinen

Kronoby
		

Liane Byggmästar
Stefan Dahlvik		

(2/2)		
(0/2)		

Ann-Catrin Hagnäs
Sonja Sandbacka		

(0/2)

Larsmo		
		

Leif Svenfelt		
Bernhard Bredbacka

(1/2)		
(1/2)		

Gun Haglund		
Kurt Byggmästar		

(0/1)
(1/1)

Malax		
		

Christina Nygård
Margareta Björkholm

(2/2)		
(2/2)		

Carola Bengs-Lattunen
Margaretha Nyman-Klemets

Nykarleby
		

Bo Kronqvist		
Rita Linqvist		

(1/2)		
(2/2)		

Ulf Sourander		
Nils-Johan Englund

(0/1)

Närpes		
		
		

Eivor Becker		
Åsa Snickars		
Stefan Träskvik		

(1/2)		
(2/2)		
(2/2)		

Sam Lindén		
Olav Sjögård
Maj-Len Hertsbacka

(1/1)

Oravais		

Ann-Britt Björkström

(0/2)		

Hans Holmström

(0/2)

Pedersöre
		
		
		
Vasa		
		
		
		

Sixten Snellman		
Roger Eriksson		
Susanne Back		

(0/2)		
(1/2)		
(2/2)		

Helena Berger		
Pia Kass-Anttila		
Nils-Erik Björkskog

(2/2)
(1/1)

Barbro Kloo		
Erkki Mendelin		
Karita Blom		
Henrik Fågelbärj		

(1/2)		
(2/2)		
(2/2)		
(2/2)		

Katarina Andersson
Esa Laikka
Anna Sundback
Leif Paulin

(0/1)

Vörå-Maxmo

Björn Helsing		

(1/2)		

Anna-Lena Blusi		

(1/1)

(0/2)
(0/2)

(0/1)
(0/1)
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1.2.3 Revisionsnämnden
Ordinarie				
Roger Bergström, ordförande		
Linda Holm, viceordförande		
Christian Dahlin				
Christine Gullström-Louhi		
Maria Norrgård				

Ersättare
Susanne Salmela
Peter Portin
Ulrika Storbacka
Gustav Mannfolk
Gallina Sandås

1.2.4 Samkommunstyrelsen
Ordinarie				
Alice Lillas, ordförande			
Märta-Lisa Westman, viceordförande
Christer Bogren				
Helena Boucht-Lindeman			
Kurt Hellstrand				
Måns Holming				
Ingmar Holmstedt			
Helena Lundman-Evars 			
Stefan Mannsén				
Erkki Mendelin				
Hans Snellman				
Gunilla Snickars				
Cathrine Stenberg			

Ersättare
Per Thomasfolk
Liane Byggmästar
Stefan Sjöberg
Alf Häggblom
Marina Bock
Helena Emaus
Lars-Johan Andersson
Leif Lundell
Margareta Nyman-Klemets
Timo Häggblom
Roger Eriksson
Carita Stenberg
Kariné Harald

Bakre raden från vänster: Måns Holming, Hans Snellman, Stefan Sjöberg, Ingmar Holmstedt,
Stefan Mannsén, Kurt Hellstrand, Erkki Mendelin
Främre raden från vänster: Gunilla Snickars , ordförande Alice Lillas, Helena Lundman-Evars,
vice ordförande Märta-Lisa Westman, Helena Boucht-Lindeman, Cathrine Stenberg
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1.2.5 Direktionen för Yrkesakademin i Österbotten
Ordinarie				
Christer Rosengren, ordförande		
Karita Blom, viceordförande		
Sven-Erik Bernas				
Ing-Marie Björkstrand			
Bo Kronqvist				
Peter Nygård				
Johanna Nyman				
Åsa Snickars				
Lasse Östergård				

Ersättare
Maria Storgård
Erik Cederholm
Anita Ismark
Björn Öst
Märta-Lisa Westman
Ulf Grindgärds
Anders Grannas
Carola Bengs-Lattunen
Tiina Kangas

Personalens representanter
Karl-Gustav Ingo			
Tia Sundvall				

Frejvid Niemi
Thomas Fant

Studerandes representanter
Willy Lågas
			
Johan Perjus 				

Johanna Löfqvist
Sebastian Ehrström

Styrelsens representant
Märta-Lisa Westman			

Stefan Mannsén

Stående från vänster: Ing-Marie Björkstrand, Bo Kronqvist, Tia Sundvall, Lasse Östergård,
Johanna Löfqvist, Sven-Erik Bernas, Carola Bengs-Lattunen, Karl-Gustav Ingo.
Sittande från vänster: Viceordförande Karita Blom, ordförande Christer Rosengren, Johanna Nyman.
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1.2.6 Direktionen för Wasa Teater–Österbottens regionteater
Ordinarie				
Birger Enges, ordförande		
Mikael Gädda, vice ordförande		
Sixten Lindfors				
Annika Makarevitch			
Lotta Saarikoski			
Carola Sundqvist			
Karl-Henrik Wahlfors			

Ersättare
Karl Eklund
Kerstin Knip
Steven Frostdahl
Carl-Gustav Mangs
Jessica Bårdsnäs-Malinen
Kristina Saari
Margaretha Sillander

Personalens representanter
Lina Ekblad				
Anne-Lie Haglund			

Jonas Bergqvist
Jeremy Crotts

Styrelsens representant
Cathrine Stenberg			

Christer Bogren

Från vänster: Jeremy Crotts, Karl-Henrik Wahlfors, ordförande Birger Enges, Lotta Saarikoski,
Carola Sundqvist, Jonas Bergqvist, Annika Makarevitch, vice ordförande Mikael Gädda,
Christer Bogren, Sixten Lindfors.
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1.2.7 Kulturnämnden
Ordinarie				
Ersättare
Tom Gullberg, ordförande		
Mats Ståhl
Annika Bergvik-Forsander, viceordförande Lilian Thel-Nybäck
Per-Elof Boström				
Marianne Surma-Aho
Rose-Marie Engwall			
Peter Grannas
Gunilla Geberg				
Marghareta Sillander
Christina Nygård			
Alf Burman
Christer Tonberg				
Leif Svenfelt
Styrelsens representant
Erkki Mendelin 				

Helena Boucht-Lindeman

Stående från vänster: Christer Tonberg, Lilian Thel-Nybäck, Per-Elof Boström, Erkki Mendelin.
Sittande från vänster: Rose-Marie Engvall, ordförande Tom Gullberg, Christina Nygård.
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1.2.8 Samarbetskommittén
Ordinarie				
Arbetstagarnas representanter
FOSU
Birgitta Schoulz-Ekblad
Seppo Säätelä
		
Ulf Hagner
		
Birgitta Södergård
		

Ersättare

Maria Lund
Kenneth Cederborg
Jonas Bagge
Tommy Lindedahl

Kommunfackets union (JHL + JYTY)
Johnny Nordström (JHL)
Katarina Smeds (JHL)
Göran Östberg (JYTY)

Jimmy Östervik (JHL)
NN (JYTY)
Gustav Nordmyr (JYTY)

Samarbetsombud för personalen vid
Wasa Teater-Österbottens regionteater
Ulf Johansson
		

Mats Antell

Arbetsgivarens representanter
Ulrica Karp, direktör
Yvonne Holmlund, personalchef
					
Ossian Westlin, arbetarskyddschef

Marina Vikberg-Grönlund, chefsekon.
Linda Öhman-Vikberg, tf led rektor YA 1.1–31.1.2010
Mika Jylhä, led rektor YA 1.2–31.12.2010
Seija Metsärinne, teaterchef

1.2.9 Representation i ägar- och intressesamfund
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi
Alice Lillas
Bo Kronqvist 1.1–26.5.2010
Cathrine Stenberg 27.5–31.12.2010
Fastighets Ab Brändö Laboratorier
Hasse Stagnäs
Örjan Andersson
Förlagsaktiebolaget Scriptum
Ordinarie				
Bo Riska				
Vivan Lygdbäck				
Märta-Lisa Westman			

Ersättare
Kaj Björni
Holger Wester
Tom Gullberg

Bostads Ab Närpes Klockarback
Ordinarie				
Rainer Böling				

Ersättare
Birgitta Sundqvist
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Första steget i projekt Campus Kungsgården är saneringen av B-huset som startade i november 2010.

1.3 Verksamhetsidé, vision och målsättningar

Verksamhetsidé
Samkommunen Svenska Österbottens förbund
för utbildning och kultur (SÖFUK) har som uppgift att upprätthålla och utveckla svenskspråkig
yrkesutbildning på andra stadiet och annan utbildning efter läropliktsskolan i Svenska Österbotten.
Svenska Österbottens förbund för utbildning och
kultur ansvarar för svenskspråkig professionell
teaterverksamhet i Svenska Österbotten och upprätthåller i detta syfte Wasa Teater–Österbottens
regionteater.

Svenska Österbottens förbund för utbildning och
kultur fungerar som ett samarbetsorgan för medlemskommunerna i kultur- och utbildningsfrågor
och bevakar den svenskösterbottniska befolkningens gemensamma intressen.
Svenska Österbottens förbund för utbildning och
kultur ordnar läroavtalsutbildning och kan sköta
gemensamma förvaltningsuppgifter som gäller
utbildning och kultur för den svenskspråkiga befolkningen i medlemskommunerna.
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Samkommunen skall vara en aktiv delägare i Ab
Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi och bevaka
medlemskommunernas intressen för den svenskspråkiga yrkeshögskoleutbildningen.

Vision
Svenska Österbotten – aktivt och kreativt, berikat av regional och lokal mångfald med en stark
identitet och en öppen kultur.
Svenska Österbottens förbund för utbildning och
kultur är den sammanhållande offentliga institutionen för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna i Österbotten. Svenska Österbottens förbund
för utbildning och kultur deltar som upprätthållare av Yrkesakademin i Österbotten (YA!), Wasa
Teater–Österbottens regionteater (WT) och KulturÖsterbotten (KÖ) i utvecklandet av verksam-

heten, befrämjar samarbets- och synergiprocesser
mellan dem, ger administrativ service och kunskap och bidrar därmed till att dessa är ledande
inom sina områden i Svenskfinland.
Svenska Österbottens förbund för utbildning och
kultur tar egna initiativ till att utveckla regionens
utbildnings- och kulturverksamhet, deltar som
en aktiv och trovärdig samarbetspartner i utvecklingsarbete som befrämjar våra kunders och
regionens behov samt har beredskap att delta i
nationella och finlandssvenska processer och där
föra regionens talan.
Svenska Österbottens förbund för utbildning och
kultur är den naturliga organisationen för gemensamma funktioner för den svenskspråkiga befolkningen i Österbotten och har i den egenskapen beredskap att förnya och utvidga verksamheten.

Strategi
S
Ö
F
U
K

Svenska språket i vårt tvåspråkiga samhälle
Ökad synlighet i Österbotten
Fokus på kultur och identitet
Utbildning i tiden
Kreativitet och aktivitet – lokalt, regionalt och nationellt

Målsättningar för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

MÅLSÄTTNING

RESULTAT

Svenska språket i vårt tvåspråkiga samhälle

Svenska språket i vårt tvåspråkiga samhälle

Verkar för att det svenska språket ska vara ett
fungerande kultur-, skol- och förvaltningsspråk.

Samkommunen har i all verksamhet gett det
svenska språket synlighet, såväl internt som externt.
Vid upphandling av köptjänster prioriteras, utgående från anbudsförfrågningarna, leverantörer
som kan ge svensk service.

Erbjuder tjänster som stöder det svenska språket
i vardagen.

Genom Luckan i Sydösterbotten och Luckan i
Karleby sprids information om svensk service och
svenska evenemang i regionen.
Debattillfällen, fortbildning och kurser har
ordnats för att tillgodose serviceproduktionen på
svenska.
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KÖ:s pågående litteraturprojekt Brösttoner
lyfter fram det svenska språket och det svenskösterbottniska litterära arvet. Under året har inom
projektet getts ut del två av skriften Författarnas
Österbotten.
I samkommunstyrelsens utlåtande kring Österbottens landskapsöversikt framgår att SÖFUK
inte är främmande för att ta över och utveckla annan verksamhet som stöder den svenska utbildningen och kulturen.
Deltar aktivt och synligt i samhällsdebatten.

Förtroendevalda och ledande tjänstemän har
framträtt i olika media och deltagit i samhällsdebatten vad gäller aktuella frågor som berör samkommunens verksamhet.
Informationstidningen Svängrum utkom med
två nummer under året. Tidningen sänds till ägare och intressenter.
Tidningen KultTour som ges ut i samarbete
mellan WT och Vasa stads kultursektor informerar om teaterns verksamhet. Tidningen utkommer två gånger per år.
Som upprätthållare av yrkesutbildning har särskild intressebevakning gjorts beträffande den
kommande statsandelsreform som aviserats för
andra stadiets yrkesutbildning.

Ökad synlighet i Österbotten

Ökad synlighet i Österbotten

Informerar om verksamheten vid de årligen återkommande stämmorna.

Ledande tjänstemännen och förtroendevalda
har deltagit och informerat om verksamheten vid
samkommunstämmorna 26.5 och 24.11.2010.

Initierar seminarier och debatter.

I november ordnades seminariet Kulturevenemang av KÖ i samarbete med andra kulturaktörer och producenter inom kulturområdet.
YA arrangerar kontinuerligt seminarietillfällen
kring aktuella teman.

Ansvarar för svenska infopunkter i landskapet.

Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten
har under året kontinuerligt utvecklat sin verksamhet i närregionen.

Betonar Wasa Teaters roll som Österbottens regionteater.

WT satsar på dramatiseringar av österbottniska
författares verk, satsar på nyskriven dramatik
och iscensättningar som hämtar sin näring ur den
österbottniska miljön och verkligheten.
WT har gjort 47 turnéföreställningar i regionen. Turnéföreställningar har gjorts med pjäserna Det gröna landet, Scendrag med Sarén och
Pinocchio.
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Utgår från att tjänsteinnehavarna har regelbunden kontakt med medlemskommunerna.

Samkommunstyrelsen har i enlighet med målsättningarna hållit ett av årets möten utanför Vasa.
Direktionen för Yrkesakademin i Österbotten
har i enlighet med målsättningarna hållit flera
möten på enheterna i hela verksamhetsområdet.
Kulturnämnden har i enlighet med målsättningarna hållit tre av årets möten utanför Vasa.
Huvudansvarsområdenas ledande tjänstemän
har hållit regelbunden kontakt med kolleger i
medlemskommunerna.
Inför budgetbehandlingen hölls två informationsmöten för ägarkommunerna.

Fokus på kultur och identitet

Fokus på kultur och identitet

Upprätthåller kulturinstitutionerna Wasa Teater
och KulturÖsterbotten.

Målsättningen har uppnåtts och fokusområde i
samkommunens verksamhet är skapande av goda
verksamhetsförutsättningar för våra kulturinstitutioner.

Stöder förlagsaktiebolaget Scriptum.

KÖ fungerar som förvaltare av samkommunens
ägande i Förlags Ab Scriptum. Andra året i programmet för att skapa en stabil verksamhetsmiljö
för förlaget har verkställts. Separat utvärdering
av åtgärdsprogrammet kommer att göras.

Bistår kulturell föreningsverksamhet.

KÖ har aktivt deltagit i informationsspridningen
om föreningsaktiviteter som ordnas inom verksamhetsområdet bland annat genom tvåspråkiga
broschyren ”Det händer i Österbotten 2010”.

Fungerar som ett kontakt- och informationsorgan för kultursektorn för medlemskommunerna.

KÖ har ordnat möten kring aktuella teman med
ägarkommunernas kulturansvariga tjänstemän.

Förstärker kulturverksamheten inom utbildningen.

Samarbete mellan huvudansvarsområdena har
utvecklats under året då också mera konkret samarbete finns mellan YA:s studerandegrupper och
WT.

Möjliggör ett fruktbart samarbete mellan professionella och amatörer inom kultursektorn.

WT stöder aktivt amatörteaterverksamheten i regionen. I produktionen Narnia – Häxan och lejonet medverkade barn i åldern 9-14 år.
Inom ramen för utvecklingsprojektet Museer i
samarbete har gjorts en omfattande kartläggning
av museerna i Österbotten i syfte att utarbeta nya
samarbetsmodeller museerna emellan.
Genom samkommunens engagemang i det
kommande campusområdet i Jakobstad kan utbildningen inom musiken utvecklas ytterligare
då utbildningarna Jakobstads musikinstitut, Yrkesakademin i Österbotten och Yrkeshögskolan
Novia får nya och ändamålsenliga utrymmen.
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Utbildning i tiden

Utbildning i tiden

Upprätthåller Yrkesakademin i Österbotten
(YA!)

YA inledde som en av de största finlandssvenska
yrkesutbildarna på andra stadiet sin verksamhet
1.1.2009.

Planerar campusområden för andra- och tredje
stadiets yrkesutbildning tillsammans med övriga
aktörer.

Arkitektplaneringen för campus Kungsgården
pågick under året. Arkitektkontor Aitoaho &
Viljanen valdes efter offentlig upphandling till
uppdraget.
Byggnadsplaneringen av kommande huvudbyggnaden har aktivt pågått under året. Byggnadslov för nybygget beviljades under året.
Sanering av Röda Längan, svinhus och del 1 av
maskinhallen i Gamla Vasa har slutförts under
året. Projekten har förverkligats inom fastställd
budget.
Svenska kulturfonden beslöt att finansiera campus Kungsgården med två miljoner euro.
Samkommunstyrelsen godkände i november
ett intentionsavtal med Vasa stad beträffande försäljning av fastigheter i Brändö och inledande av
markplanering i Gamla Vasa.
Samkommunen har som fastighetsägare och
projektägare för utvecklingsprojektet aktivt deltagit i förverkligande av campus Brändö.
Projekt Medibothnia fortsatte under året. SÖFUK är projektägare, Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt deltar i projektet med skapandet av
ett utbildningscentrum för social- och hälsovården i Brändö.

Medverkar till att samarbetet mellan YA och
samkommunen Optima befästs genom avtal.

Samarbetsavtal finns mellan YA och Optima.
Samarbetsavtal finns även mellan YA och Axxell.

Analyserar gymnasieutbildningens framtid och
skapar beredskap att ta initiativ till förändringar.

SÖFUK har i enlighet med grundavtalet beredskap att ta initiativ till förändringar i upprätthållarstrukturen av gymnasienätet om förutsättningar finns.

Påverkar som aktieägare utvecklingen vid Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi.

Samkommunen är via sina två medlemmar i bolagets styrelse en aktiv delägare av Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi.

Kreativitet och aktivitet – lokalt, regionalt och
nationellt

Kreativitet och aktivitet – lokalt, regionalt och
nationellt

Samarbetar över språkgränserna.

Internationellt samarbete sker inom samtliga huvudansvarsområden.
YA har samarbetat aktivt med VYI och VAKK
kring olika projekt.
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Svinalängorna producerades i samarbete mellan WT och Riksteatern i Sverige. I uppsättningen medverkade finlandssvenska, finska och rikssvenska skådespelare. Pjäsen har turnerat efter
premiären på WT:s stora scen.
KÖ samarbetar aktivt i flera regionala kultursatsningar med finskspråkiga kulturenheten vid
Österbottens förbund och Södra Österbottens
förbund.
Direktören är medlem i Kommunförbundets
grupp Ammatillinen areena och styrelsemedlem
i nya intresseföreningen Ammattiosaamisen Kehittämisyhdistys (AMKE), som bildades våren
2010 och inleder sin verksamhet 1.1.2011. AMKE
bildades då de två tidigare intressebevakande föreningarna Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY
och Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Liitto sammanslogs till en ny förening.
Samkommunstyrelsens ordförande är medlem i
Kommunförbundets grupp Ammatillinen areena
för förtroendevalda.
Deltar aktivt i kommun- och servicestrukturprocessen.

Samkommunen är en aktiv part i kommun- och
servicestrukturprocessen.

Utvecklar samarbetet med finlandssvenska aktörer.

Samkommunen har aktivt deltagit i finlandssvenska samarbetsprojekt antingen som projektägare
eller som deltagare.

Söker fördomsfritt nya verksamhetsområden.

Nya verksamhetsområden har inte startats under
året.

Bygger vidare på den öppenhet som är kännetecknande för Svenska Österbotten.

Samkommunen deltar på olika sätt i utvecklingen
av Svenska Österbotten.
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2. Viktiga händelser i verksamheten
och ekonomin
2.1 Väsentliga förändringar i samkommunens
verksamhet och ekonomi

Räkenskapsperioden 1.1–31.12.2010 avviker inte
nämnvärt från räkenskapsperioden år 2009, däremot avviker dessa två år märkbart från tidigare
räkenskapsperioder. Avyttrandet av yrkeshögskoleverksamheten och bildandet av nya Yrkesakademin i Österbotten ledde till att organisationsstrukturen inom samkommunen ändrades
från år 2009. Från och med 1.1.2009 organiserades samkommunen om beträffande samkommunens förvaltning och andra stadiets yrkesutbildning. Enheten för samkommunal förvaltning och
servicetjänster bildades som ett resultatområde
direkt underställd samkommunstyrelsen. I denna
enhet har samkommunens fastighetsförvaltning,
ekonomiförvaltning, it-enhet, informationsverksamhet, personalförvaltning och samkommunens centralförvaltning koncentrerats. Detta är
verksamhet som tidigare delvis funnits inom huvudansvarsområdena.
Yrkesakademin i Österbotten inledde sin verksamhet från och med 1.1.2009. YA bildas som ett
huvudansvarsområde i samkommunen och består
av tidigare Svenska yrkesinstitutet, Vocana och
Korsnäs kurscenters verksamhet i Österbotten.
I 2010 års bokslut finns nu jämförelsematerial att
tillgå då organisationen varit intakt under två räkenskapsperioder.
Största satsningen i samkommunens historia är
byggandet av campus Kungsgården samt skapande av campus Brändö. Satsningen tar sikte på regionens framtida utbildningsbehov på andra och
tredje stadiet. Planeringen av nybygget, innehållet
i campus Brändö samt finansieringslösningarna
har tagit sin form under året. I slutet av december

ingicks intentionsavtal med Vasa stad om försäljning av fastigheter samt detaljplanering av samkommunens mark i Gamla Vasa.
Det investeringsstöd om 2 miljoner euro som
Svenska kulturfonden beviljat för förverkligande
av campus Kungsgården påverkar likviditeten för
året positivt. Investeringsstödet kan enligt bokföringspraxis bokas som direkt minskning av anskaffningsutgiften på investeringen vilket leder
till minskade avskrivningar. Detta inverkar positivt på YA:s resultat då campus tagits ibruk.
Delårsrapporterna visade ett stort underskott för
yrkesutbildningens del vilket ledde till en omfattande sparkampanj. Personalens uppoffringar i
form av bland annat frivilliga uttag av tjänst- och
arbetsledigheter till en totalsumma ca 70 000 euro
är enastående. Ett stort tack till personalen som
inom alla ansvarsområden solidariskt ställt upp
för hela organisationens bästa.
Under året gjordes satsningar i kartläggningen av
processerna kring löner och anställningar i syfte
att få en renodlad rekryterings- och löneprocess.
Yrkesakademin i Österbotten fick ny ledande
rektor från 1.2.2010 då Mika Jylhä tillträdde
tjänsten. Under januari månad fungerade Linda
Öhman-Vikberg som tf ledande rektor.
I februari valde samkommunstyrelsen ny teaterchef istället för avgående teaterchefen Seija
Metsärinne. Ann-Luise Bertell tillträder som teaterchef vid Wasa Teater–Österbottens regionteater den 1 januari 2011.
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Personalchef Yvonne Holmlund

2.2 Samkommunens personal
I samkommunen var 487 personer anställda den
31 december 2010. Förutom dessa var 24 personer
anställda i bisyssla, varav 19 personer som timlärare i bisyssla. Ingen har under året varit anställd
med sysselsättningsmedel.

Tillsvidare anställda ökade från 302 personer
31.12.2009 till 315 personer. Andelen tillsvidare
anställda var 65 procent vilket är en ökning med
två procentenheter från året innan.

Antal anställda 31.12.2010

Yrkesakademin i Österbotten
Wasa Teater–Österbottens regionteater
KulturÖsterbotten
Enheten för samkommunal
förvaltning och servicetjänster
SÖFUK totalt

Tillsvidare
anställda
236
28
4
47

Viss tids
anställda
102
60
7
3

Totalt
31.12.2010
338
88
11
50

Totalt
31.12.2009
335
85
9
50

Förändring
2009–2010
3
3
2
0

315

172

487

479

8

Nettoårsarbetet, oavlönade ledigheter inte medräknade, ökade med 22 dagar till 451 nettoårsarbetsdagar.
Andelen heltidsanställda var 84 procent vilket
var en minskning med tre procentenheter jämfört
med föregående år. Orsaken till minskningen var
att viss tids anställda som arbetar heltid minskade
från 85 procent till 74 procent. Av den tillsvidare
anställda personalen var 89 procent i heltidsarbete.
De sammanlagda kostnaderna för löner och lönebikostnader var drygt 19,9 miljoner euro som
var en ökning med 6,9 procent jämfört med året
innan.

Antalet sjukfrånvarodagar var 3 503, vilket var
en minskning med 13 procent från år 2009.
Kostnaden för företagshälsovård ökade med
26 procent till 155 438,90 euro. I kostnaden ingår
kostnaderna för lagstadgad företagshälsovård,
sjukvård och övriga kostnader. De lagstadgade
företagshälsovårdskostnaderna som innefattar
förebyggande företagshälsovård ökade med 47
procent medan sjukvårdkostnaderna ökade med
sju procent.
Under året har 11 personer erhållit pension och
fem personer har beviljats deltidpension.
Separat personalrapport har uppgjorts för år
2010.
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2.3 Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling
Med begreppet risk avses eventualiteten att en
sådan händelse inträffar som kan innebära att
uppsatta mål inte nås, att samkommunen orsakas
ekonomisk skada eller att händelsen kan skada
personalen. Det kan också betyda att en möjlighet går förlorad. En risk kan bedömas på basen
av inverkan av och sannolikheten för denna händelse.
Svenska Österbottens förbund för utbildning och
kultur grupperar riskerna enligt följande:
1. Strategiska risker
2. Ekonomiska risker
3. Operativa risker
4. Skaderisker
Strategiska risker inverkar på organisationen och
verksamheten, t.ex. bedömning av utbud, efterfrågan och kvaliteten på tjänster och produkter,
image och relationer till samarbetspartners och
ägare. Finansieringen från samkommunens ägarkommuner och övriga finansiärer är en central
risk i samkommunens verksamhet.
Ekonomiska risker påverkar den ekonomiska situationen eller utvecklingen, t.ex. det allmänna
ekonomiska läget, upphandling eller konkurrensutsättning, projektverksamhet och dess redovisning. Ev. förändringar i statsandelssystemet och
där tillhörande resurstilldelning är den mest betydande risken för samkommunen i denna grupp.
En betydande risk i framtiden för samkommunen
är lånevillkoren och ränteriskerna gällande kommande Campusbyggande.
Operativa risker hänför sig till verkställandet eller utförandet av arbetsuppgifterna enligt
verksamhetsplanen, t.ex. vid nyanställningar
av personal och tillgången till kunnig personal.
Operativa risker hänför sig också till hur man
lyckas med arbetsfördelningen, att personalen är
tillräcklig och välmående i arbetet, samt att personalens sakkunskap utvecklas. Betydande risker
inom denna grupp för samkommunen är även

rekryteringen av studerande med tanke på minskade elevårskullar och konjunktursvängningar.
Att få rätt dimensionerade gruppstorlekar bland
de studerande är en utmaning i framtiden.
Strategiska, ekonomiska och operativa risker kan
man normalt inte försäkra sig mot, i motsats till
skaderisker. Gällande skaderisker är det typiskt
att de uppstår plötsligt och som följd endast kan
ha en förlust, aldrig en möjlighet till vinst. Samkommunen har lagstadgade försäkringar som
omfattar personal, egendom och ansvar. Därtill
finns en avbrottsförsäkring tecknad för verksamheten för ev. skador förorsakade av avbrott i delar av verksamheten. Samkommunen anlitar en
försäkringsmäklare för att optimera skötseln av
samtliga försäkringsfrågor.
Metoder för att kartlägga risker är att följa upp
den kontinuerliga verksamheten, ekonomin och
verksamhetsomgivningen, t.ex. på basen av rapporter, förfrågningar och utomståendes sakkunskap. Då riskerna är identifierade, kan de bedömas enligt deras eventuella konsekvenser eller
kostnader samt rangordnas enligt omfattning.
På basen av identifierade risker som bedömts som
väsentliga skapas metoder som främjar riskhanteringen inom de centrala utvecklingsområdena
och bestäms de nödvändiga åtgärderna. Avsikten
är att ha en systematisk verksamhet för riskhanteringen för att nå uppsatta mål med hänsyn till
kostnaderna. Som mål för riskhanteringen kan
vara att undvika risker, att deras konsekvenser
och sannolikheter att de inträffar fås ner på godtagbara nivåer accepteras. Inom samkommunen
kommer en riskkartläggningsgrupp även under
år 2011 att utgående från de identifierade riskerna arbeta enligt ovanstående beskrivning för att
uppnå en systematisk verksamhet för riskhanteringen. Utbildning i riskhantering kommer att
ordnas för att få arbetet att löpa så framgångsrikt
som möjligt. Samkommunen kommer därtill att
anställa en intern revisor på deltid vars uppgift
bl.a. blir att kartlägga och analysera ekonomiska
risker.
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3. Redogörelse för hur samkommunens
interna tillsyn har ordnats
Intern kontroll omfattar de åtgärder som vidtas
av ledningen i syfte att förbättra riskhanteringen
samt öka möjligheterna att uppnå de fastställda
målen. Den interna tillsynen har i uppgift att:
• Säkerställa att verksamheten är ekonomisk
och resultatrik
• Säkerställa att de uppgifter som ligger till grund
för besluten är tillräckliga och tillförlitliga
• Säkerställa att besluten följer lag och föreskrifter
• Säkerställa att tillgångar och resurser tryggas
Samkommunstyrelsen svarar för organiseringen
av den interna kontrollen och har sålunda gett
regler för hur den interna kontrollen skall ordnas inom samkommunen. Samkommunen har
fastställd förvaltningsstadga, instruktioner och
beslut som reglerar beslutanderätt och ansvar.
Samkommunstyrelsen godkände den uppgjorda anvisningen för intern kontroll för Svenska
Österbottens förbund för utbildning och kultur
8.12.2009 § 145 som trädde ikraft fr.o.m. beslutsdagen. Anvisningen beskriver samkommunens
kontrollsystem och förklarar vad intern kontroll
är, beskriver sambandet med tjänsteinnehavarnas, arbetstagarnas och de förtroendevaldas
uppgifter samt dessa personers ansvar vid organiserandet och genomförandet av den interna
kontrollen. Anvisningen beskriver de viktigaste
punkterna för intern kontroll och ansvarsfördelningen vid kontrollen.
I anvisningen står om rapportering och styrelsens
redogörelse att direktionerna och nämnden rapporterar till samkommunstyrelsen årligen före
uppgörandet av verksamhetsberättelsen, utgående från utförd utvärdering, om organiserandet
av den interna kontrollen och riskhanteringen,
om hur väl fungerande dessa är, om iakttagna
förbättringsområden och förbättringsåtgärder.
På basen av denna gör samkommunstyrelsen en
helhetsutvärdering över ändamålsenligheten med
samkommunens kontrollsystem och riskhantering. För att utvärdera ordnandet av den interna

kontrollen och riskhanteringen har en utvärderingsblankett utarbetats och användandet av
denna har godkänts av samkommunstyrelsen.
Samkommunstyrelsens helhetsbedömning baserar sig således på respektive organs självutvärdering av nuläget. Beredningen av redogörelsen
till samtliga organ har skett hos organets tjänsteinnehavare. I praktiken har självutvärderingen
gjorts i respektive ledningsgrupp vilket betyder
att utvärderingen gjorts på en bred bas. Det är nu
andra året i följd som utvärderingen görs såsom
beskrivits ovan.
Utvärderingsblanketten innehåller följande delområden:
1. Ledning och förvaltning
2. Uppställande av mål och uppföljning av målen
3. Riskhantering
4. Information och kommunikation
5. Uppföljning
Man kan konstatera att god förvaltningssed
förverkligas i samkommunens verksamhet och
beslutsfattande och att de värderingar som definieras i strategin förverkligas i den praktiska
verksamheten.
Samtliga huvudansvarsområdens strategiska
målsättningar har härletts från samkommunens
övergripande målsättningar så att de bidrar till att
uppnå samkommunens strategiska mål. Direktörens månatliga mål- och uppföljningsdiskussioner har hållits kontinuerligt med huvudansvarsområdenas ledande tjänsteinnehavare. Genom
budgetändringar som görs två gånger per år och
som godkänns av samkommunstämman tas förändringar i grunderna för inkomster och utgifter
ständigt i beaktande. Delårsrapporter har uppgjorts enligt situationen per 31.3, 31.7, 30.9 och
31.10 där budgetutfallet för ekonomin utvärderats. Den ekonomiska situationen per dessa datum har rapporterats via huvudansvarsområdenas organ till samkommunstyrelsen.
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I anvisningen för intern kontroll står att riskhanteringen ska vara helhetsbetonad, den ska rikta in
sig på samkommunens mål och de största hoten
mot dessa och ska ske på följande nivåer:
1. En effektiv strategisk och operativ ledning för
att uppnå uppsatta mål, främja konkurrensen
och för att kunna ta tillvara möjligheter i verksamheten
2. Igenkännande, bedömning och hantering av
olika risker som en del av verksamheten
3. Uppföljning och bedömning av riskhanteringen
och övervakningen och att dessa är tillräckliga
och funktionella och av rapporteringen till ledningen och öviga ansvariga
En fungerande riskhantering sker i följande steg:
1. Kartläggning eller identifiering av risker
2. Bedömning av identifierade risker
3. Metoder för att hantera identifierade risker
utvecklas
Riskhanteringen inom samkommunen är en del
av den löpande interna ledningsfunktionen. En
grupp bestående av ledande tjänsteinnehavare
från alla huvudansvarsområden har identifierat
samkommunens risker. Detta har närmare beskrivits i kapitlet om ”Bedömning av de viktigaste
riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra
faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling”.
Anskaffningsverksamheten följer de allmänna
upphandlingsanvisningarna och ett anskaffningsdirektiv godkänt av samkommunstyrelsen.
År 2009 förstärktes upphandlingsfunktionen av
att en centraliserad specialfunktion med inriktning på offentlig upphandling utvecklades. Funktionen har visat sig vara mycket framgångsrik och
har blivit en välinarbetad funktion som används
av alla sektorer. Under året har en upphandlingsstrategi utarbetats och godkänts av samkommunstyrelsen.

Gällande delområdet information och kommunikation kan konstateras att samkommunen har
systematiska kanaler för extern kommunikation
och metoder med vilka huvudansvarsområdena
kan förmedla information till kunder, samarbetspartners, intressegrupper, myndigheter m.fl.
Inom delområdet uppföljningsmetoder finns det
mest centrala utvecklingsområdet för samkommunen. Planerade utvecklingsåtgärder som även
finns i målsättningarna i budgeten för år 2011 är
att fortsätta implementeringen och vidareutvecklingen av direktiven i anvisningen för intern kontroll.
Den interna revisionen har i uppgift att med systematiska metoder bedöma hur den interna kontrollen fungerar och hur effektiv den är och att
stöda ledande tjänsteinnehavare och organ vid
genomförandet av riskhanteringen. Samkommunen har under året anlitat en extern revisionsbyrå
som närmare granskat en utvald process inom
samkommunen. Under år 2011 kommer en intern
revisor att anställas på deltid.
Självutvärderingen visar att samkommunen totalt
sett har en nöjaktiv intern kontroll, inom några
områden en god intern kontroll. Den interna kontrollen ger en skälig försäkran om verksamhetens
resultat, lagenlighet och god förvaltningssed,
säkrande av tillgångar och egendom samt tillräckligt med påtaglig verksamhetsrelaterad och
ekonomisk information som behövs för att leda
organisationen. Den interna kontrollen baseras
sig dock inte på en systematisk identifiering av
risker. Utvärderingar gällande den interna kontrollens sakenlighet och tillräcklighet utförs men
systematiken i arbetssättet ska utvecklas.
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Chefsekonom Marina Vikberg-Grönlund

4. Räkenskapsperiodens resultatanalys
och finansiering av verksamheten
4.1 Ekonomisk översikt
Resultaträkning
Räkenskapsperiodens resultat efter avskrivningar är 651 719,27 euro vilket kan anses vara ett
gott resultat för samkommunen. Därtill bokförs
en minskning (+) av avskrivningsdifferensen på
7 320,49 euro. Av resultatet bokförs 260 000 euro
som ökning av egna fonder vilket gör att räkenskapsperiodens överskott slutligen blir 399 039,76
euro. Med beaktande av att mellanbokslutet per
31.7 för samkommunen var svagt är det slutliga
resultatet för året efter sparåtgärder gott.
Eftersom detta är det andra verksamhetsåret sedan organisationsförändringen är bokslutssiffrorna jämförbara med bokslutet år 2009.
Yrkesakademin i Österbotten (YA) uppvisar en
förlust på -47 720,29 euro (inkl. avskrivningsdifferensen). Det andra verksamhetsåret för YA präglas fortfarande av stora kostnader för samgången
de tre yrkesutbildarna emellan. Enhetspris för
studerande inom grundläggande yrkesutbildning

beviljades år 2010 för 1 425 studerandeårsverken.
Wasa Teaters (WT) vinst uppgår till 7 473,93
euro, vilket är bättre än budgeten för året. Teaterns enhetsprisfinansiering ökade med 142 093
euro i jämförelse med året innan.
KulturÖsterbotten (KÖ) visar ett överskott om
5 952,91 euro vilket också är bättre än budgeterat
för året.
Enheten för samkommunal förvaltning och servicetjänster som bildades 1.1.2009 uppvisar en
vinst på 700 641,77 euro (inkl. avskrivningsdifferens), vilket är bättre än budgeterat. De externa
intäkterna för enheten består till största delen
av hyresintäkter. Som ett led i finansieringen av
campus Kungsgården har fastighetsägaren under
året uppburit kallhyra för fastigheterna i Brändö.
Vinsten uppkommer således från extern fastighetsuthyrning.
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Försäljningsintäkterna ökade med 3 % i jämförelse med året innan dels tack vare utökat antal
studerande både inom grundläggande yrkesutbildning och inom övriga studerandeformer och
dels tack vare både högre enhetsprisfinansiering
för teatern och större antal teaterbesökare. Försäljningsintäkterna består till en avsevärd del (74
%) av enhetspriser som erhålls från staten. YA:s
enhetsprisfinansiering var totalt 17 606 634 euro
eller ca 67 % av YA:s externa verksamhetsintäkter. I enhetsprisfinansieringen ingår dels förhöjd
behovsprövad statsandel för samordnandet av
utbildarnätet och dels för Mästare på svenska
2-projektet (96 000 euro). Mästare på svenska 2
beviljades medel för översättningar, tolkhjälp,
koordination och information i samband med
Taitaja-Mästare tävlingarna i Uleåborg. År 2011
ordnas tävlingarna i Kuopio. Eftersom medlen
för Mästare på svenska 2 också får användas under räkenskapsåret 2011, har 63 978 euro resultatreglerats i bokslutet och överförts till år 2011.
Den behovsprövade förhöjningen av enhetspriset
uppgår totalt till 688 689 euro. Understöd och
bidrag ökade med 14 % till följd av att projektverksamheten ökade betydligt under året. Totalt
ökade samkommunens verksamhetsintäkter med
3,6 % eller drygt 1 miljon euro.
Verksamhetens kostnader ökade med 1,7 % eller
med drygt en halv miljon euro. De totala externa
utgifterna under året uppgick till 29 730 835,19
euro. Inom samkommunen ökade personalkostnaderna med 6,9 % jämfört med år 2009 vilket
beror dels på ökat antal årsarbeten och dels på en
kollektivavtalsenlig förhöjning av lönerna på 1,7
%. Sammanlagt utbetalades 19 914 978,35 euro
i löner och lönebikostnader. WT:s personalkostnader ökade med 14,3 % och KÖ:s ökade med 4,1
% jämfört med året innan. YA:s lönekostnader
ökade med 6,8 % jämfört med året innan medan
enheten för samkommunal förvaltning och servicetjänsters lönekostnader ökade med 1,3 %.
Kostnaderna för materialinköp minskade totalt
sett med närmare 10 % jämfört med år 2009, totalt köptes material för 3 373 765,65 euro. Även
köp av tjänster minskade jämfört med föregående år, med ca 9 %. Minskningarna beror dels
på sparåtgärder och dels på större kostnader för
materialinköp och köpta tjänster under det första
verksamhetsåret för den nya organisationsformen.

Verksamhetsbidraget ökade från föregående års
nivå med ca 467 000 euro. De finansiella intäkterna blev trots god likviditet sämre än år 2009
p.g.a. mycket låga räntenivåer under året. Räntekostnaderna för samkommunens långfristiga lån
uppgick till 86 562,14 euro. Sammanlagt uppgår
de finansiella posterna till -7 308,56 euro vilket är
avsevärt bättre än budgeten för året.
Avskrivningarna minskade i jämförelse med föregående år. Detta beror dels på högre avskrivningar än normalt som uppstod vid ändringen av
samkommunens avskrivningsplan år 2009 och
dels på lägre investeringar än planerat för år 2010.
Avskrivningarna uppgick till 809 205,17 euro
jämfört med 963 652,29 euro året innan.

Balansräkning
Balansomslutningen minskade med 45 020,13
euro jämfört med år 2009 så att den vid bokslutstidpunkten är 47 725 278,15 euro. Byggnadernas balansvärde ökade med 1 527 944 euro som
en följd av att pågående byggnadsprojekt tagits i
bruk. Balansposten maskiner och inventarier har
minskat med 255 687 euro till följd av mycket låga
investeringar i maskiner och inventarier under
året. En förskottsbetalning tillhörande Campus
Kungsgården minskar kostnaderna för pågående
projekt med ca 1,8 miljoner euro under materiella
tillgångar.
Inom rörliga aktiva som ökade med 525 505,34
euro ökade fordringarna med 92 124,36 euro. Finansiella värdepapper och kassa och bank ökade
med 476 289,72 euro. Grundkapitalet är på samma nivå som vid förra bokslutstidpunken eftersom samkommunen inte har uppburit kommunala betalningsandelar från ägarkommunerna
för investeringar under året. Likviditeten var god
under hela räkenskapsperioden tack vare de investeringsandelar som erhållits för investeringsutgifter för kommande campus Kungsgården.
Överskotten från tidigare år steg med fjolårets
överskott 48 714 euro.
Samkommunen har räntebärande långfristigt
främmande kapital om 1 712 552,20 euro vilket
minskat under året med amorteringsraten om
110 075,20 euro.
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Omsättningsfördelning enligt huvudansvarsområden enligt bokslutet 31.12.2010			
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4.2 Resultaträkning och nyckeltal
				
			
				
Verksamhetens intäkter			
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
				
				
Förändring av produktlager			
				
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader			
Löner och arvoden			
Lönebikostnader			
Pensionskostnader		
Övr lönebikostnader		
Köp av tjänster			
Material, förnödenheter och varor
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
				
		
			
Verksamhetsbidrag				
				
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter			
Övriga finansiella intäkter				
Räntekostnader			
Övriga finansiella kostnader 			
				
			
Årsbidrag				
				
Avskrivningar 				
				
				
Räkenskapsperiodens resultat				
		
Förändring av reserver och fonder				
Förändringar i avskrivningsdifferens, minskning (+)		
Förändringar i fonder, ökning (-)			
				
Räkenskapsperiodens överskott				
				
				
RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL
				
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %			
Årsbidrag/Avskrivningar, %				

Förverkligat
2010
1 000 €

Förverkligat
2009
1 000 €

25 482
454
3 721
1 609
31 266

24 722
430
3 245
1 760
30 157

-67

62

-16 140

-15 054

-2 923
-852
-5 016
-3 374
-47
-1 379
-29 731

-2 659
-916
-5 492
-3 731
-68
-1 298
-29 218

1 468

1 001

45
35
-86
-1
-7

83
53
-91
-6
39

1 461

1 040

-809

-964

652

76

7
-260

48
-76

399

48

2010

2009

104,9 %
180,5 %

103,4 %
108,0 %
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4.3 Finansieringsanalys och nyckeltal
				
			
Kassaflödet i verksamheten				
Årsbidrag				
Extraordinära poster				
Korrektivposter till internt tillförda medel			
Kassaflödet för investeringarnas del				
Investeringsutgifter				
Fin.andelar för investeringsutgifter				
Försäljn. inkomster av tillg.bland bestående aktiva			
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde			
				
				
Kassaflödet för finansieringens del			
Förändringar i eget kapital				
				
Förändringar i lånebeståndet				
Minskning av långfristiga lån				
				
Övriga förändringar av likviditeten				
Förvaltade medel och förvaltat kapital				
ökning(+)/minskning(-)				
Omsättningstillgångar				
ökning(-)/minskning(+)				
Kortfristiga fordringar				
ökning(-)/minskning(+)				
Räntefria kort-/ och långfristiga skulder				
ökning(+)/minskning(-)				
Kassaflödet för finansieringens del				
		
Förändring av likvida medel				
			
Likvida medel 31.12.				
Likvida medel 1.1.				
Förändring av likvida medel				
				
				
FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL				
Intern finansiering av investeringar, %			
Intern finansiering av kapitalutgifter, %			
Låneskötselbidrag				
Likviditet, kassadagar				

2010
1 000 €

2009
1 000 €

1 461

1 040

-2

-77

-2 576
1 809
2

-2 974
0
118

694

-1 893

0

0

-110

-97

0

-12

43

-119

-92

101

-59

-258

-218

-385

476

-2 278

4 497
4 021
476

4 021
6 299
-2 278

2010

2009

190,5 %
166,6 %
7,89
50,39

35,0 %
33,9 %
6,02
45,40
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4.4 Balansräkning och nyckeltal

A
II

BESTÅENDE AKTIVA			
Materiella tillgångar			
1. Mark- och vattenområden			
2. Byggnader			
3. Fasta konstruktioner och anordn.		
4. Maskiner och inventarier			
5. Övriga materiella tillgångar			
6. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar		
					
III
Placeringar			
1. Aktier och andelar			
4. Övriga fordringar			
				
B
FÖRVALTADE MEDEL			
2. Donationsfondernas särsk.täckning		
3. Övriga förvaltade medel			
				
C
RÖRLIGA AKTIVA			
I
Omsättningstillgångar			
1. Material och förnödenheter			
2. Varor under tillverkning			
3. Färdiga produkter/varor			
				
II
Fordringar			
Kortfristiga fordringar			
1. Kundfordringar			
3. Övriga fordringar			
4. Resultatregleringar			
				
III
Finansiella värdepapper			
1. Aktier och andelar			
				
IV
Kassa och bank			
AKTIVA TOTALT				
				
A
EGET KAPITAL			
I Grundkapital			
II Uppskrivningsfond			
III Övriga egna fonder			
IV Överskott från tid.räkenskapsper.		
V Räkenskapsper. över-/underskott			
				
B
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER		
1. Avskrivningsdifferens			
				
D
FÖRVALTAT KAPITAL			
2. Donationsfondernas kapital			
3. Övrigt förvaltat kapital			
				
E
FRÄMMANDE KAPITAL			
I
Långfristigt			
2. Lån från finansinstitut 			
II
Kortfristigt 			
2. Lån från finansinstitut			
5. Erhållna förskott			
6. Skulder till leverantörer			
7. Övriga skulder			
8. Resultatregleringar			
PASSIVA TOTALT				
				
				
BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL			
Soliditetsgrad, %				
Relativ skuldsättningsgrad, %				
Ackumulerat över-/underskott, 1000€			
Lånestock 31.12, 1000€				
Lånefordringar, 1000€				

2010
1 000 €
39 796
33 164
1 862
29 605
125
1 520
2
50

2009
1 000 €
40 369
33 746
1 862
28 077
136
1 776
2
1 893

6 632
6 567
65

6 623
6 558
65

91
73
18

88
70
18

7 838
562
183
379
0

7 313
605
158
339
108

2 779
2 779
1 606
254
919

2 687
2 687
1 449
878
360

163
163

138
138

4 334
47 725

3 883
47 770

40 620
10 976
22 508
486
6 251
399

40 491
10 976
23 039
226
6 202
48

72

80

177
135
42

174
130
44

6 856
1 713
1 713
5 143
110
191
1 606
203
3 033
47 725

7 025
1 823
1 823
5 202
110
0
2 186
173
2 733
47 770

2010
85,6 %
21,3 %
6 650
1 823
0

2009
84,9 %
23,3 %
6 250
1 933
0
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4.5 Samkommunens totala inkomster och utgifter
INKOMSTER
Verksamhet
Verksamhetsintäkter
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Extraordinära intäkter
Rättelseposter till internt tillförda medel
- Överlåtelsevinster på nyttigheter
som hör till bestående aktiva
Investeringar
Finansieringsandelar för investeringsutgifter
Överlåtelseinkomster av nyttigheter
som hör till bestående aktiva
Finansieringsverksamhet
Minskning av utlåning
Ökning av långfristiga lån
Ökning av kortfristiga lån
Ökning av eget kapital
Totala inkomster sammanlagt

1 000 €

31 266
45
35
0
-2

1 809
2

0
0
0
0
33 155

UTGIFTER		
		
Verksamhet		
Verksamhetskostnader
- Förändring av produktlager
- Tillverkning för eget bruk
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Extraordinära kostnader
Rättelseposter till internt tillförda medel
		
Förändring av avsättningar
		
- Ökn. (+) minskn (-) av avsättningar
		
- Överlåtelseförluster för nyttigheter
		
som hör till bestående aktiva
Investeringar		
Investeringsutgifter
Finansieringsverksamhet		
Ökning av utlåningen
Minskning av långfristiga lån
Minskning av kortfristiga lån
Minskning av eget kapital

1 000 €

Totala utgifter sammanlagt		

32 571

29 731
67
0
86
1

0
0

2 576
0
110
0
0
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5. Behandling av räkenskapsperiodens
resultat
Samkommunstyrelsens förslag till samkommunstämman
Balansomslutningen uppgår till 47 725 278,15 euro och överskottet från tidigare år uppgår till 6 250 586,96
euro.
Räkenskapsperiodens 1.1–31.12.2010 resultat utgör 651 719,27 euro och hänför sig till samkommunens
olika uppgiftsområden på följande sätt:

Underskott från utbildningsverksamheten
Överskott från KulturÖsterbotten		
Överskott från regionteaterverksamheten
Överskott från förvaltningen/servicetjänsterna
Finansiella poster			
Sammanlagt				

- 48 552,02 €
5 952,91 €
7 473,93 €
694 153,01 €
- 7 308,56 €
651 719,27 €

Minskning av avskrivningsdifferens (+)
Ökning av egna fonder (-)			
Totalt				

7 320,49 €
-260 000,00 €
399 039,76 €

Räkenskapsperiodens överskott efter minskning av avskrivningsdifferensen på 7 320,49 euro och ökning
av egna fonder på 260 000 euro är 399 039,76 euro.
Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att minska avskrivningsdifferensen med 7 320,49
euro.
Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att öka campusfond SÖFUK med 260 000 euro.
Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att räkenskapsperiodens överskott om
399 039,76 euro lämnas kvar på resultatkontot och ökar det egna kapitalet.
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6. Tablåer över budgetutfallet
6.1 Driftsekonomidelens utfall per huvudansvarsområde

Driftsbudgeten
Budgetdisciplinen var förhållandevis god i verksamheten år 2010. Å ena sidan överskred driftskostnaderna budgeten med 2 %, å andra sidan
förverkligades verksamhetens intäkter till 101 %
av budgeten. I eurobelopp överskred driftskostnaderna budgeten med 582 271 euro, medan avskrivningarna var 142 848 euro lägre än beräknat.
Tillströmningen av intäkter var 301 504 euro högre än budgeterat. Årsbidraget blev 71 128 euro
sämre än budgeterat och räkenskapsperiodens
resultat blev hela 101 720 euro bättre än budgeterat.
Löner och lönebikostnader överskred budgeten
med 379 522 euro eller 1,9 %. I detta belopp ingår
en ökning av semesterlöneperiodiseringen på ca
265 000 euro. Materialkostnaderna överskreds i
budgeten med 4,7 % medan köp av tjänster överskreds med 3,2 %. Övriga verksamhetskostnader
förverkligades till 93,1 %.
YA:s budgeterade enhetspriser uppgick i ursprungsbudgeten till 17 955 519 euro eftersom
man budgeterade med god utdelning från ministeriet i form av utökat antal studerandeplatser.
Behovsprövad förhöjning om 4,1 % av enhetspriset beviljades eller 688 689 euro. I resultatbaserad
finansiering erhöll YA 343 317 euro. Resultatfinansieringen är baserad på mätningar av studerandes avbrottsprocent, genomströmningsgrad,
sysselsättningsgrad på de nyutexaminerade, benägenhet till fortsatta studier samt personalens

behörighet och utveckling. År 2010 är sista året
som resultatfinansieringen beräknas på basis av
dessa kriterier. Fr.o.m. 2011 har resultatfinansieringskriterierna omarbetats och givits nya vikter.
Under året gjordes budgetändringar så att den
budgeterade enhetsprisfinansieringen överensstämde med finansieringsbeslutet. YA fick slutligen finansiering för 1 425 suderandeårsverken
inom grundläggande yrkesutbildning under
året. Detta tillsammans med enhetsprisfinansiering för yrkesinriktad tilläggsutbildning ger
tillsammans en total enhetsprisfinansiering om
17 670 612 euro.
Wasa Teater beviljades finansiering för 44 årsverken år 2010 vilket gav 895 742 euro i enhetsprisfinansiering. Därtill beviljades en behovsprövad
förhöjning av enhetspriset för regionteaterverksamheten om 290 000 euro. Beloppen motsvarar
det som budgeterats.
De kommunala driftsandelarna för Wasa Teater uppgick till 1 051 700 euro (1 029 000 euro år
2009), för KulturÖsterbotten 284 100 euro (276
700 euro år 2009) samt för den allmänna intressebevakningsverksamheten 269 600 euro (261 800
euro år 2009).
Delårsrapporter inklusive avskrivningar och interna överföringar mellan huvudansvarsområdena gjordes per 31.3, 31.7, 30.9 och 31.10.
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Intäktsfördelning enligt intäktsslag
12 %

Enhetspris och

Enhetspris och
årsverken
årsverken
Kommunala
Kommunala
driftsandelar
driftsandelar
Övriga
Övriga
försäljningsintäkter
försäljningsintäkter
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter

1%

12 % 4 %
1%
4%

1% 1%

Understöd
Understödoch
ochbidrag
bidrag

16 %16 %
5%

5%

60 %

60 %

Hyresinkomster

Hyresinkomster

Övriga intäkter

Övriga intäkter

Verksamhetskostnader enligt kostnadsslag

11 %
17 %

0%
11 %

17 %

0%
1%
1%
4 0%% 0 %
4%

Personalkostnader
Personalkostnader
Köp av tjänster
Köp av tjänster
Material, förnödenheter
Material,
förnödenheter
och varor
och varor
Understöd
Understöd
Hyror
Hyror

67 %

67 %

Investeringsbudgeten
Av investeringsbudgeten utnyttjades totalt
2 576 424 euro (71,4 %) av det budgeterade
3 606 500 euro.
Enheten för samkommunal förvaltning och servicetjänster hade efter budgetändringar totalt reserverat 3 456 500 euro som investeringsutgifter
för planering av Campus Kungsgården i Gamla
Vasa, sanering av B-huset, sanering av E-huset,
renovering av K-hallen, planering av renoveringen av f.d. rektorsbostaden, färdigställande av sanering av Röda längan, M-hallen del 1, svinhuset
och internat i Närpes. Dessutom hade medel reserverats för renovering av internat i Gamla Vasa
och byggande av ridplan i Gamla Vasa. Av detta
har endast 72,3 % använts eftersom byggnadssaneringarna inte framskridit i så rask takt som planerats. Saneringen av E-huset och renoveringen

Fastighetsskatt
Fastighetsskatt
Övriga
Övriga
verksamhetskostnader
verksamhetskostnader

av K-hallen färdigställdes under året, likaså renoveringen av internat i Gamla Vasa. Byggandet av
ridplanen fortsätter under våren 2011. Saneringen
av B-huset beräknas vara klart tills hösten 2011.
YA hade efter budgetändringar en investeringsbudget för maskiner och inventarier om totalt
100 000 euro som förverkligades till endast
29,5 %, d.v.s. 29 500 euro av det budgeterade användes. Därtill bokfördes andelar i mejeriandelslaget Milka om totalt 8 589 euro, sammanlagd
nettoinvestering om 38 089 euro.
WT:s investeringsbudget uppgick till 50 000 euro
för inköp av paketbil och ett trådlöst kommunikationssystem. Av detta förverkligades kostnaderna till 78,6 % eller 39 331 euro av det som
budgeterats.
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Verksamhetsutveckling SÖFUK 1997–2010		

1997
18 035
18 191
-156
-0,9

1998
19 946
19 055
891
4,5

1999
20 972
20 577
395
1,9

2000
22 262
21 837
425
1,9

2001
24 715
23 532
1 183
4,8

2002
26 209
25 038
1 172
4,5

2003
27 691
25 818
1 873
6,8

Finansiella poster
Årsbidrag
Avskrivningar

34
-122
179

83
974
263

87
482
415

63
488
663

51
1 233
879

84
1 256
1 011

73
1 946
1 062

Periodens över-/underskott

-218

712

41

-14

355

245

884

Bruttoinvesteringar
Nettoinvesterigar

718
673

5 432
-58

1 546
1 450

1 461
698

1 577
1 570

2 111
2 111

2 121
1 839

2 332
1 449
882

2 182
1 235
947

2 151
1 049
1 102

2 248
1 022
1 226

2 343
999
1 344

2 350
1 026
1 302

2 436
1 022
1 414

6 167
5 460

6 338
6 132

6 482
6 457

7 741
6 699

8 023
6 875

8 541
7 022

Verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrags%

Studerandeantal YA totalt
SYI / YA grundläggande yrkesutb.
SYH
Enhetspris / stud €
SYI / YA inkl förhöjn.
SYH inkl förhöjn.
Teaterbesökare
Bljettintäkter
Biljettintäkt/åskådare

15 741
74 318
4,72

24 887
179 522
7,21

40 114
318 681
7,94

56 497
521 382
9,23

51 443
493 975
9,60

53 810
391 940
7,28

52 794
523 681
9,92

Verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrags%

2004
28 903
27 709
1 194
4,1

2005
29 777
28 383
1 395
4,7

2006
31 265
29 657
1 608
5,1

2007
32 283
30 657
1 626
5,0

2008
28 851
27 713
1 138
3,9

2009
30 157
29 218
1 001
3,3

2010
31 266
29 730
1 468
4,7

68
1 261
907

96
1 491
870

132
1 740
832

141
1 767
817

240
1 378
684

39
1 040
964

-7
1 461
809

355

620

907

950

694

76

652

Bruttoinvesteringar
Nettoinvesterigar

2 104
1 926

1 855
1 845

2 426
2 398

1 871
1 753

2 601
1 635

2 974
2 856

2 576
765

Studerandeantal YA totalt
SYI / YA grundläggande yrkesutb.
SYH
Enhetspris / stud €
SYI / YA inkl förhöjn.
SYH inkl förhöjn.

2 563
1 102
1 461

2 559
1 115
1 444

2 581
1 130
1 451

2 616
1 128
1 488

2 506
1 154
1 352

2 503
1 497
0

7 473
1 457
0

8 495
7 629

8 583
7 744

8 978
6 492

9 409
6 553

10 523
7 172

10 911
0

10 680
0

41 975
323 499
7,71

44 586
378 365
8,49

35 669
348 925
9,78

41 057
434 752
10,59

33 486
430 328
12,85

28 739
367 680
12,79

41 323
602 160
14,57

Finansiella poster
Årsbidrag
Avskrivningar
Periodens över-/underskott

Teaterbesökare
Bljettintäkter
Biljettintäkt/åskådare
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Direktör Ulrica Karp

6.1.1 Enheten för samkommunal förvaltning
och servicetjänster

Verksamhetsidé
Enheten för samkommunal förvaltning och servicetjänsters verksamhet omfattar förvaltningsoch beredningsuppgifter för de gemensamma
organen samkommunstämman, samkommunstyrelsen, revisionsnämnden, samarbetskommittén,
ledningsgruppen och allmänna arbetsgrupper.
Enheten för servicetjänster sköter gemensamma budgeterings-, ekonomiförvaltnings- och redovisningsuppgifter som centralt ankommer på
samkommunen som juridisk person. Enheten för
servicetjänster ansvarar för it-funktionen och
fastighetsförvaltning.
Enheten för samkommunal förvaltning ansvarar för den gemensamma informationsverksamheten och personalförvaltningen.
Enheten för samkommunal förvaltning leder
och övervakar dokumentförvaltningen inom
samkommunen samt ansvarar för de handlingar
som ska förvaras varaktigt.

Enheten för samkommunal förvaltning deltar
i projektverksamhet både som projektägare och
samarbetspartner.

Vision
Enheten för samkommunal förvaltning och servicetjänster ska sköta samkommunens gemensamma administrationsuppgifter, ekonomifunktion,
informationsverksamhet, it-funktion, personaloch fastighetsförvaltning så ekonomiskt och effektivt som möjligt.
Enheten för samkommunal förvaltning ska som
sekretariat för samkommunens högsta beslutande organ initiera och bereda åtgärder som främjar
samkommunens gemensamma mål och ger beslutsfattarna styrinstrument för utvecklande av
verksamheten i enlighet med lag och förordning
samt de övergripande intentioner som samkommunstämman fattat beslut om.
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Målsättning för år 2010

MÅLSÄTTNING

RESULTAT

Skapa kostnadseffektiva serviceformer inom enheten.

Från början av året utökades den elektroniska
hanteringen av bokföringsmaterial ytterligare i
och med inskanning och cirkulation av memorialverifikat.
Mottagandet av elektroniska fakturor i Finvoice-format ökade omfattning under året.
Personal i ledande ställning har utbildats i användningen av Abilita rapportering för att kunna
tillgodogöra sig ekonomiska rapporter.
Testningen av ett program för elektronisk hantering av reseräkningar inleddes i slutet av året.
Målet är att ta ibruk ett elektroniskt resehanteringssystem inom hela samkommunen under år
2011.
Det ekonomiska resultatet för enheten blev
aningen bättre än budgeterat. Servicetjänsternas
överskott kan direkt härledas från extern fastighetsuthyrning.

Campus Kungsgården.

Byggnationerna i campus Kungsgården startade
under året då saneringen av det s.k. B-huset inleddes i november. Arkitekt- och övrig byggnadsplanering framskred i enlighet med tidtabell under
året. Saneringarna av E-huset, svinhuset, Röda
längan och M-hallen del 1 slutfördes under året.

Projektägare till projekt Medibothnia.

Medibothnia projektets konceptplan färdigställdes under året. Vid årets slut sysselsatte projektet
6 personer på deltid. Totalt årsverke i projektet är
2,6.

Fortsatt engagemang i projektverksamhet.

Projektverksamheten inom ansvarsområdet koncentrerades till projekt Medibothnia.

Skapa ett ledningssystem för servicetjänsterna.

Arbetet med att skapa ett ledningssystem har påbörjats. Under året har arbetet främst koncentrerats till att förbättra rutinerna kring den interna
kontrollen.

Implementera och vidareutveckla direktiven i anvisningen för intern kontroll.

Under året har samkommunens löneprocess särskilt granskats ur internkontroll synvinkel. Processen har noggrant genomgåtts varefter ett antal nya rutiner tagits ibruk inom organisationen.
Arbetet med vidareutvecklingen av den interna
kontrollen fortsätter under nästa år bl.a. med
samarbete kring anställandet av en intern revisor
på deltid.
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Förbättra informationsflödet mellan enheten för
samkommunal förvaltning och servicetjänster
och huvudansvarsområdenas personal.

Samkommunens direktör har besökt olika enheter för att informera och informeras om aktuella
ärenden i organisationen.

Utarbeta en upphandlingsstrategi för samkommunen.

En upphandlingsstrategi för samkommunen har
utarbetats under året och godkänts av samkommunstyrelsen i december 2010.

Utarbeta en strategi för hållbar utveckling.

Arbetet med strategin har inte inletts under året.
Planen är att arbetet inleds under år 2011 i samarbete med det miljöledningssystem som utarbetas
inom YA.

Revidera arkivbildningsplanerna för enheten för
samkommunal förvaltning och servicetjänster
och för Yrkesakademin i Österbotten.

Arbetet med att revidera arkivbildningsplanerna
har påbörjats.

Utarbeta en jämställdhetsplan för samkommunen.

Arbetet har inletts under året.

Revidera och implementera personalstrategin.

Personalstrategin reviderades och godkändes under våren. Utgående från personalstrategin utarbetades en personalplan för åren 2010–2011.

Uppgöra direktiv för tidigt ingripande för stödande av personalens arbetsförmåga.

Direktiv för tidigt ingripande, stöd och uppföljning vid sjukfrånvaro har godkänts under året.

Budgetens utfall 2010				
1 000 €				
				
Bokslut
2009

Budget
2010

Bokslut
2010

Avvikelse

Verksamhetens intäkter
Kommunala driftsandelar
Övriga intäkter
Verksamhetens intäkter totalt

262
1 346
1 608

270
1 398
1 668

270
1 333
1 603

0
-65
-65

Verksamhetens kostnader

4 735

5 313

5 076

237

Verksamhetsbidrag 1

-3 127

-3 645

-3 473

172

3 925
49
3 876

4 821
71
4 750

4 662
45
4 617

-159
26
-133

Verksamhetsbidrag 2

749

1 105

1 144

39

Avskrivningar

354

465

450

15

Driftsbudgetens överskott

395

640

694

54

Interna intäkter
Interna kostnader
Internt netto

39

40
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Ledande rektor Mika Jylhä

6.1.2 Yrkesakademin i Österbotten
YA har nu sitt andra verksamhetsår och sitt första hela läsår bakom sig. Den 1.1.2009 påbörjades det nya organisationsbygget, var tre anrika
organisationer (Svenska yrkesinstitutet, Korsnäs
Kurscenter och Vocana) ska hitta varandra och
skapa sin nya gemensamma identitet. Med över
150 år långa anor bakom sig, kan man inte förvänta sig att allt löser sig över en natt. Däremot
måste man förhålla sig positiv till att det är fullt
möjligt att skapa en ny och gemensam kultur för
Yrkesakademin i Österbotten.
Som ett tecken på att efterfrågan på YA:s utbildningar har varit god under verksamhetsåret beviljades YA 10 nya studieplatser av Undervisningsministeriet. Detta innebär att YA från och med
2010 har 1425 studieplatser. Tillströmmingen av
studerande har varit god under året. Studerandekvoten inom den grundläggande yrkesutbildningen överskreds med i medeltal 32 studerande
år 2010. Vid den så kallade studeranderäkningen

20.9 var antalet inskrivna studerande inom den
grundläggande yrkesutbildningen exakt 1425.
Året har ekonomiskt sett varit utmanande för YA.
Trots de dystra delårsrapporterna efter andra och
tredje kvartalet har YA uppnått ett ekonomiskt
resultat som nästan uppgår till budget (avvikelsen mot kostnadsbudgeten var 0,2 %). Genom det
gemensamma sparprogrammet och personalens
uppoffringar, bland annat genom att ta ut arbetsoch tjänstledigheter utan lön, har årets goda resultat kunnat nås.
Även detta verksamhetsår deltog YA i Taitaja –
Mästare tävlingarnas finaler, som gick av stapeln
under tre dagar i Uleåborg. Tävlingarna är finska
mästerskapstävlingar i yrkesskicklighet. Bland
450 övriga finalister representerades YA av tre finalister i grenarna möbelsnickeri, skogsmaskin
och bilskadereparation. Prestationerna räckte till
en 6:e och två 5:e placeringar, vilket kan ses som

Bokslut 2010

mycket goda prestationer – speciellt med tanke på
att YA:s tävlande då gick på årskurs två.

Organisationens fundament byggs upp
YA:s verksamhetsidé lyder så här: Yrkesakademin
i Österbotten ska höja yrkeskunnandet, kompetensen, konkurrenskraften och välståndet i regionen med en näringslivsanpassad yrkesutbildning
och en flexibel kompetensutveckling.
I samråd med hela personalen har YA:s värdegrund utarbetats under verksamhetsåret 2010.
Värdegrunden är gemensam för hela samkommunen men har även inslag specifikt för YA. Syftet
med värdegrunden är att den ska ge etisk vägledning för personalen och verksamheten inom YA.
Värdegrunden bygger på följande värdeord: Studerande i centrum, Professionalitet, Respekt och
Arbetsglädje.
Under verksamhetsåret har YA:s ledning tillsammans med direktionen för YA processat fram en
ny vision. En vision kan ses som en drömbild och
den visar vad organisationen vill vara i framtiden.
Den kan också ses som ett mycket långsiktigt
mål. Visionen ska skapa en kreativ spänning mellan nutid och framtid. Den nya visionen bygger på
följande fyra teser:
• YA! är en lärande organisation som ständigt
förbättrar sin verksamhet.
• YA! är ett självklart val för yrkesutbildning på
svenska i Österbotten.
• YA! är en viktig resurs för kompetenshöjning
och en eftertraktad samarbetspartner för regionens närings- och arbetsliv.
• YA! är en yrkespedagogisk föregångare. Varje
studerande når sina mål i fråga om utbildning,
examen, arbete eller fortsatta studier.
Följande steg i denna process är att arbeta fram de
strategier och strategiska åtgärds- eller verksamhetsprogram, som ska leda YA mot sin vision. Det
arbetet pågår för fullt i lednings- och arbetsgrupper.
I samband med godkännandet av YA:s instruktion år 2008 togs det in en kläm om att modellen
ska revideras i syfte att få en mera platt organi-

sation. För att verkställa detta beslut har direktionen tillsatt en arbetsgrupp, instruktionsarbetsgruppen, bestående av fem ledamöter från
direktionen och samtliga fem rektorer. Gruppen
har sammankommit fem gånger under året och
arbetet fortgår under hela vårterminen 2011.
Direktionen har också tillsatt en bred arbetsgrupp för att utveckla utbildningarna inom lantbruk och grönsaksodling. Arbetsgruppens primära uppgift är att ta fram en utvecklingsstrategi
för utbildningarna och en handlingsplan för att
nå de långsiktiga målen. Den funderar även på
hur utbildningarna kunde göras mer attraktiva
för ungdomar. Arbetsgruppen har sammankommit tre gånger under höstens lopp och avlägger sin
slutrapport på våren 2011.

Studerandes välmående i fokus
Under året ändrade den så kallade Tobakslagen,
så att all tobaksanvändning blev olaglig vid YA:s
enheter där det finns unga studerande. Trots vissa
farhågor gick övergången till ett rökfritt YA relativt smidigt. Det är svårt att uppskatta vilken
effekt lagstiftningen gett i antal ungdomar som
slutat röka. Däremot hoppas vi se en markant
nedgång i antalet studerande som börjar röka
under deras tid på YA. Som ett stöd för unga studerande arrangerades två rökfria ”Stoppa suget”temadagar i Vasa tillsammans med studerandehälsovården. På temadagarna fick de studerande
bekanta sig med bl.a. tobaksanvändningens hälsorisker. YA:s studerande fick ett stort tack från
arrangörerna för deras positiva attityd i samband
med temadagarna.
För att trygga studerandes studieframgångar och
vid behov stödja och handleda deras psykosociala
utveckling har en studerandevårdsplan upprättats
under året. Studerandevården ska enligt lagstiftningen främja och upprätthålla de studerandes
studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa
och sociala välfärd och understödjande verksamheter. Inom YA finns nu studerandevårdsgrupper
vid alla enheter där vi har utbildningar för unga.
Även en handlingsplan mot rusmedelsanvändning för studerande har gjorts under året. Avsikten är att handlingsplanen skall ge lärare och
övrig personal redskap för att hjälpa studerande
som riskerar att inleda eller har påbörjat ett missbruk av rusmedel. Planen skall också verka för att
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tidigt upptäcka rusmedelsanvändning och visa på
arbete som fungerar som förebyggande insatser.
Den allmänna målsättningen med planen är att
ingripa vid rusmedelsproblem i ett tidigt skede,
utveckla en arbetsrutin vid misstanke om missbruk, visa på befintligt nätverk i och utanför skolan kring missbruksarbete samt söka kunnande
kring frågor som rör rusmedel.

Campus Kungsgården fortskrider
Planeringen av nybygget och saneringen av A- och
B-husen i Gamla Vasa intensifierades under året.
Hela organisationen ser fram emot att nybyggnationen ska inledas och att en samordning av
verksamheten i Vasa snart möjliggörs. Byggarbetet under 2011 och 2012 kommer att kräva en stor
flexibilitet av både personal och studerande.

Målsättningar för år 2010

MÅLSÄTTNING

RESULTAT

Svenska språket i vårt tvåspråkiga samhälle

Svenska språket i vårt tvåspråkiga samhälle

Verkar för att det svenska språket skall vara ett
fungerande kultur-, skol- och förvaltningsspråk

Det svenska språket används konsekvent i kontakter med myndigheter.
YA:s översättningstjänst till UBS har fortsatt
och yrkesutbildningens nya läroplansgrunder
finns nu så gott som heltäckande på svenska.
Satsningarna kring Taitaja–Mästare har tryggat att tävlingarna haft en svenskspråkig koordinator anställd vid tävlingarna i Uleåborg.

Erbjuder tjänster som stöder det svenska språket
i vardagen.

YA erbjuder yrkesutbildning och yrkesinriktad
tilläggsutbildning på svenska. YA ger också undervisning i svenska för invandrare.

Deltar aktivt och synligt i samhällsdebatten.

YA har synts och hörts i medierna med presentationer av nya utbildningar samt speciellt vid ansökningstidpunkterna presenterat möjliga studiealternativ vid YA.

Ökad synlighet i Österbotten

Ökad synlighet i Österbotten

Informerar om verksamheten vid de årligen återkommande stämmorna.

Ledande rektor har deltagit i och informerat vid
stämmorna.

Initierar seminarier och debatter.

Via de olika utvecklingsprojekt som YA deltar
i samt ofta koordinerar har ett stort antal seminarier anordnats. Speciellt personer inom utbildningssektorn men även från näringslivet har deltagit.

Utgår från att tjänsteinnehavarna har regelbunden kontakt med medlemskommunerna.

Under 2010 har ledande rektor deltagit i info- tillställningar för medlemskommunerna. Därtill har
många kontakter hållits kring olika finansieringsoch samarbetsfrågor.
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Fokus på kultur och identitet

Fokus på kultur och identitet

Förstärker kulturverksamheten inom utbildningen.

Studerandegrupper inom YA har beretts möjlighet att besöka WT med särskilda förmåner. WT
har marknadsförts åt elevkåren.

Möjliggör ett fruktbart samarbete mellan professionella och amatörer inom kultursektorn.

Samarbetet möjliggörs främst i verksamheten
inom musikhuset i Jakobstad och konstutbildningen i Nykarleby där olika utbildningsstadier
samt professionella musiker och konstnärer samverkar.

Utbildning i tiden

Utbildning i tiden

Upprätthåller Yrkesakademin i Österbotten
(YA!)

YA har genomfört sitt första hela läsår. Ny ledande rektor har utsetts och en ny vision liksom en
gemensam värdegrund har skapats.
Alla studieplatser inom den grundläggande yrkesutbildningen har varit fyllda under året.
Enligt utvärdering av sista årets studerande har
95 % varit nöjda med studierna och upplevt att de
gett en god grund att stå på inför framtiden.

Planerar campusområden för andra- och tredje
stadiets yrkesutbildning tillsammans med övriga
aktörer.

Branscherna har deltagit mycket aktivt i planeringsprocessen.

Kreativitet och aktivitet – lokalt, regionalt och
nationellt

Kreativitet och aktivitet – lokalt, regionalt och
nationellt

Samarbetar över språkgränserna.

YA har samarbetat aktivt med VYI och VAKK
kring olika projekt – både inom social och hälsovård (0-avtal för inlärning i arbetet), teknik (energimontör) och projektverksamhet (Unga i jobb i
Österbotten m.fl.).

Utvecklar samarbetet med finlandssvenska aktörer.

YA deltar i ett flertal olika nätverk speciellt inom
utbildningssektorn samt har samarbetsavtal med
finlandssvenska aktörer. En verksamhetsplan har
gjorts tillsammans med Optima i syfte att förbättra samarbetet.

Söker fördomsfritt nya verksamhetsområden.

YA har ansökt om försökstillstånd för en energimontörsutbildning. En satsning på småföretagar-coaching har gjorts. Varumärket ”Energiakademin” har registrerats av YA för att kunna
profilera verksamheten inom teknikbranschen.
Metall i Närpes har certifierats enligt standarden
för internationell svetsning.

Bygger vidare på den öppenhet som är kännetecknande för Svenska Österbotten.

YA har deltagit med utbildningsinsatser inom de
flesta branscher under året samt p.g.a. den höga
arbetslösheten svarat mot samhällets behov av utbildningsinsatser.
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Huvudansvarsområdets specifika målsättningar

Huvudansvarsområdets specifika målsättningar

Fortsätta utvecklandet av ett förnyat kvalitetssystem som kan ligga till grund för en omfattande
självvärderingsprocess.

Hela YA kvalitetscertifierades enligt ISO
9001:2008 standarden den 13.12.2010.
Vuxenutbildningscenter utförde självvärdering
enligt EFQM.

All personal genomgår för verksamheten adekvat
fortbildning.

Lärare har deltagit i bl.a. Lärande 2010 – pedagogisk konferens i Vasa, pedagogisk föreläsningsserie ”Så tänds eldsjälar” (om entreprenöriellt
lärande), fortbildningsdag ”Hur möta konjunktursvängningar i yrkesutbildningen?” och fortbildningsdag ”Nya möjligheter till samarbete i
arbetslivet”.
Ambulerande fortbildning inom IKT har getts
över hela området av YA:s nätpedagog.

Internationella verksamheten utvecklas och
kopplas närmare övriga utvecklingsprojekt.

En handbok för internationell verksamhet har
gjorts. Mobiliteten har varit planenlig. YA har
varit aktivt med i en nationell arbetsgrupp för
att testa rutiner för införandet av den europeiska
standarden för godkännande av studier inom EU
(ECVET).
Gemensam projekthanteringsutbildning har
hållits tillsammans med den nationella projektavdelningen. Samarbete kring projektredovisningen.

Utvecklandet av miljöledningssystem för alla enheter inom Yrkesakademin i Österbotten.

Arbetet med att miljöcertifiera hela YA enligt ISO
14001:2004 standarden pågick under hela året.

Rektorsområde Teknik och naturbruk (grundläggande yrkesutbildning)
Till ansvarsområdet hör resultatenheterna Teknik/metal, bil el i Vasa, Teknik/bygg, trä, ytbehandling,
artesan, inredare, lantmäteri i Vasa, Teknik metall/bygg, data, VVS i Närpes, Naturbruk med skollägenheten i Vasa och logistikcentrum.
Öka samarbetet med näringslivet, främst genom
utvecklande av IA och teknikakademin.

Under år 2010 har samarbetet med näringslivet
ökat. Under åren 2009-2010 har sammanlagt ca
100 personer deltagit i arbetsplatshandledarutbildningen. 80 personer har genomgått grundutbildningen och 44 personer har deltagit i fortbildningen. I Sydösterbotten har minst 40 % av
IA-företagen utbildade arbetsplatshandledare.
Varje företag med IA-studerande besöks i regel
minst 2 gånger per IA-period.

Aktivt delta i planeringen av campus Kungsgården i Gamla Vasa.

Berörda avdelningschefer har mycket aktivt deltagit i planeringen.
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Aktivt följa näringslivets olika skeden för att starta planeringen av ny utbildning då utbildningsbehov uppstår.

Näringslivets planer angående olika energilösningar har studerats noggrant. YA har följt upp
detta med egna planer på vindkraftutbildning.
En anhållan om försökstillstånd för vindkraftsmontörer inlämnades till Undervisningsministeriet. Planer på en skild ”energiakademi” infördes
i planeringen.
Planeringen inleddes även på att starta byggandet av ett ”lågenergihus” i Närpes.

Utarbetar lokala läroplaner på basen av fastställda examensgrunder för de grunder som träder i
kraft under 2010.

Fyra av nio läroplaner har godkänts. De icke godkända kan delas in i ”färdiga men inte godkända”
och ”halvfärdiga”. Ett centralt problem har varit
att examensgrunderna inte har funnits översatta
till svenska.

Vidareutvecklande av undervisningsmetoder som
motsvarar dels de nya läroplansgrundernas kriterier samt IT-teknikens utnyttjande.

Lärare har deltagit flitigt i utbildning av den pedagogiska plattformen Fronter. Användningen i
själva undervisningen har varit något sporadisk.
Adobe Connect Pro har använts relativt flitigt vid
möteskonferenser, inte i själva undervisningen.

Rektorsområde Välfärd (grundläggande yrkesutbildning)
Till ansvarsområdet hör resultatenheterna Social- och hälsovård/läkemedel i Vasa, Social- och hälsovård i Pedersöre, Social- och hälsovård i Kristinestad, Skönhet, Musik i Jakobstad, Bildkonst i Nykarleby samt Turism och kosthåll samt matserveringar.

Planering av Campus Kungsgården i Gamla Vasa
och Musikcampus i Jakobstad.

Planeringen för Musikcampus slutförd. Musikutbildningen flyttar i v 8–9 2011. Planeringsprocessen av Campus Kungsgården fortskrider enligt
plan.

Samarbete med arbetslivet vid uppgörande av nya
examensgrunder som samtidigt motsvarar arbetslivets behov.

Diskussioner med yrkesteams medlemmar har
förts, medan det slutliga förordandet av nya läroplaner av yrkesteamet görs under första kvartalet
2011. Fyra av områdets sex läroplaner är klara.

Studerandes välmående och eget ansvar för sina
studier samt en effektiv studiehandledning.

Utarbetandet av personliga studieplaner, PSP,
fortskrider. Studiehandledningen har effektiverats genom gruppansvarigas studieuppföljning
och studiehelhetsansvarigas utvärderingsdiskussioner.

Utvecklande av nya undervisningsmetoder så att
de motsvarar dagens krav på flexibilitet.

Implementeringen av studieplattformen Fronter
har genomförts med skolning samt individuell
handledning. Läroplansarbetet har genomförts
via fronter inom social- och hälsovårdsbranschen.
Utvidgad inlärning i arbetet har erbjudits åt
studerande som varit förtjänta av extra arbetslivspraktik inför yrkesprov.
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Rektorsområde Personalresurs och arbetslivsservice (vuxenutbildning)
Till ansvarsområdet hör resultatenheterna Välfärdstjänster, Näringslivstjänster och Utvecklingstjänster
som består av delresultatområdena Arbetslivsprojekt och Pedagogisk utveckling. Till ansvarsområdet
hör också resultatenheterna för vuxenutbildning inom Teknik, El, IT, Logistikcentrum samt Rekrytering, Vägledning och invandrarutbildning.
Vi skall skapa de bästa förutsättningar för vuxenstuderande att uppnå individuella och personliga
mål.

Mätare för vuxenstuderandes förutsättningar
har definierats utgående från kvalitetssystemets
kriterium för processer och kundtillfredsställelse. Inom den planenliga självvärderingen har
mätningar genomförts och en första kalibrering
av mätvärden i förhållande till målen har genomförts.

Vi skall skapa de bästa förutsättningar för organisationer och företag att nå sina mål.

Mätare för organisationer och företag har till en
del definierats utgående från kvalitetssystemets
kriterium för processer och kundtillfredsställelse.
Från definierade mätare har mätvärden erhållits.
Kompletterande mätare och mätmetoder är under arbete.

Vi skall utveckla samarbetet med finskspråkiga
anordnare av vuxenutbildning.

Inom projekt, utbildning och jämförande av verksamheten har vi haft ett intensivt samarbete med
finskspråkiga anordnare.
Vi har under året samverkat i utbildningsprojekt
riktade till näringslivet, nätverk för att utveckla
Tyke-funktionen och varit dragare för nationella
projekt för att utveckla invandrarutbildningen
och kvaliteten inom massörsutbildningen.
Vi har utbildat inom de närliggande vuxenutbildarnas finskspråkiga utbildningar och förverkligat svenskspråkiga utbildningsdelar för
finskspråkiga anordnare.
Vi har varit på jämförande besök med hela vuxenutbildningscentret till Turun AKK och inom
vägledande utbildning har man jämfört erfarenheter med regionens vuxenutbildare.

Vi skall fortsätta utvecklandet av ett förnyat kvalitetssystem genom att samordna de verktyg och
metoder som finns inom kvalitetssystemet i organisationen. Olika områden har utsedda ansvarspersoner.

Arbetet har pågått inom vuxenutbildningscentret, så att samordningen av ledningssystemen
pågår och en enhetlig struktur tar form.

Vi skall införa kompetenskartläggning för vuxenutbildningscentrets personal.

Arbetet med kompetenskartläggningar har
påbörjats med hjälp av ett analysverktyg per
bransch. De personliga kartläggningarna har
gjorts via utvecklingssamtal.

Ansvarsområdets konjunkturkänslighet skall fås
till en lägre nivå.

Inom vuxenutbildningscentret har den arbetskraftspolitiska utbildningen ökat under året till
följd av konjunkturläget i samhället. Målet har
inte uppfyllts under året, men arbetet fortgår.
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Ansvarsområdet skall ha en viktig roll i utvecklandet av yrkesutbildningens pedagogik såväl
internt inom Yrkesakademin i Österbotten som i
hela Svenskfinland.

YA har aktivt utvecklat yrkesutbildningens pedagogik, såväl inom yrkes- som vuxenutbildningen.
Inom pedagogisk utveckling finns flera projekt
med andra yrkesläroanstalter som samarbetsparter. Detta gäller främst projekt kring fortbildning
av lärare men också utveckling av studerandevård
och studieregister. Sjutton nya projekt eller bidrag
till pedagogisk utveckling har beviljats under
året.

Budgetens utfall 2010				
1 000 €				
				
Bokslut
2009

Budget
2010

Bokslut
2010

Avvikelse

Verksamhetens intäkter
Förs.intäkter enl årsverken
Övriga intäkter
Verksamhetens intäkter totalt

17 392
8 043
25 435

17 671
8 041
25 712

17 607
8 440
26 047

-64
399
335

Verksamhetens kostnader

21 413

20 687

21 342

-655

4 022

5 025

4 705

-320

7 753
11 599
-3 846

5 657
10 206
-4 549

6 294
10 700
-4 406

637
-494
143

Verksamhetsbidrag 2

176

476

299

-177

Avskrivningar

558

476

347

129

-382

0

-48

-48

Verksamhetsbidrag 1
Interna intäkter
Interna kostnader
Internt netto

Driftsbudgetens överskott

YA:s kvalitetsmål 2010
Avlagda examina (antal personer)
Grundexamen
Yrkesexamen och specialyrkesexamen
Antal studerandeårsverken
Grundläggande yrkesutbildning, varav
Läroplansbaserad
Fristående
Förberedande utbildning för invandrare
Yrkesinriktad tilläggsutbildning
Arbetskraftspolitisk utbildning
Läroavtalsutbildning
Projekt/Service
Antal studerande

Målsättning
600
500
100

Resultat
582
461
121

1804
1435
1284
119
32

2105
1457
1281
133
43

205
126
18
20

254
325
31
38

6581

7473
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Teaterchef Seija Metsärinne

6.1.3 Wasa Teater–Österbottens regionteater

Wasa Teater–Österbottens regionteater är den
enda svenskspråkiga professionella teatern i
svenska Österbotten. Till teaterns primära uppdrag hör att erbjuda regionens publik teaterföreställningar av hög konstnärlig kvalitet och en
mångsidig repertoar som riktar sig till olika publikgrupper.
Wasa Teater bedriver en konstnärlig verksamhet
som vilar på humanistiska värderingar. Med sin
verksamhet vill teatern bidra till att skapa en aktiv och kreativ region med en stark identitet. Teatern strävar till att inom sina verksamhetsramar
skapa ett forum för en öppen kultursyn.
Verksamhetsåret 2010 var en uppföljning av teaterns jubileumsår 2009. Många av de projekt som
initierades då resulterade i en mångfaldig, rik och
framgångsrik repertoar år 2010. Verksamhetsår-

et avslutade också Seija Metsärinnes period som
teaterchef.
Teaterns 90-årsjubileumspjäs Två ljus i fönstret
fortsatte på repertoaren i början av året och jubileumsårets specialsatsning, den med Riksteatern
samproducerade föreställningen Svinalängorna,
turnerade i Sverige och Finland under våren.
Gustava – du drömmer!, ett nyskrivet drama med
text och regi av Ann-Luise Bertell fick sin urpremiär på Vasallen i januari. Uppsättningen utsågs
till årets bästa finlandssvenska teaterföreställning
och belönades med det så kallade Antonia-priset
under Teaterträffen i Hangö.
Wasa Teater inledde ett historiskt samarbete med
Åbo Svenska Teater genom att samproducera Sofi
Oksanens prisbelönta och omtalade pjäs Utrens-
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ning. Uppsättningen fick sin svenska urpremiär
på Wasa Teater i september och flyttade till Åbo
Svenska Teater i november. En annan samproduktion var Pinocchio, en dansteaterföreställning, som gjordes med Watt, danskonstnärerna
i Wasaregionen r.f. Teatern erhöll ett specialstöd
från Undervisningsministeriet för att förverkliga
produktionen.
Den största publikframgången var vårens familjemusikal Narnia – Häxan och lejonet och höstens
musikalkomedi Allt eller inget, båda i regi av teaterchef Seija Metsärinne. Familjemusikalen hade
39 föreställningar och 8 504 åskådare. Allt eller
inget spelades 56 gånger för 14 441 åskådare och
beläggningen var 95 procent.
Wasa Teater gav under verksamhetsåret totalt
268 föreställningar för 41 323 åskådare. Publiksiffran är över målsättningen i budgeten. Publikmängden ökade med ca 12 000 personer jämfört
med år 2009 (29 135 åskådare). Biljettintäkterna
per åskådare ökade med 14 % jämfört med året
innan.

dare (21 351 åskådare år 2009) och beläggningen
var i genomsnitt 86 procent (73 procent år 2009).
Teatern turnerade med 47 föreställningar för
6 022 åskådare. Det är en ökning med nästan
2 800 personer jämfört med 2009 (3 255 åskådare).
Utöver teaterns egna föreställningar och gästspel
turnerade Svinalängorna i Riksteaterns regi med
27 föreställningar i Sverige och 8 föreställningar i
Finland under våren. Dessa föreställningar samlade 10 923 åskådare. Utrensning hade 19 föreställningar för 1 748 åskådare i Åbo under hösten.
Det innebär att Wasa Teaters produktioner sågs
av närmare 54 000 personer år 2010.
Wasa Teaters resultat för verksamhetsåret 2010
var mycket gott både i konstnärligt och ekonomiskt avseende. Teatern uppnådde alla mål som
uppsatts för verksamheten och överskred dem
också i flera fall. Föreställningarna har fått fin respons av både press och publik.

Teatern spelade 115 föreställningar på stora scenen (107 föreställningar år 2009) för 27 007 åskå-

Gästspelsverksamhet
Wasa Teater har tagit emot två gästspel under året:
- Teater Viirus med föreställningen Detta har hänt på studioscenen
- Stefan Sundström med konserten Ingenting har hänt på stora scenen
Gästspelsföreställningarna var sex till antalet och hade totalt 687 åskådare.

Kvantitativa målsättningar

Målsättningar

Resultat

Antal åskådare 38 000.
Antal premiärer 7 st.
Antal föreställningar 278 st.
Antal gästspelsföreställningar 5 st.
Antal turnéföreställningar 75 st.
Antal årsverken 44.
Biljettintäkter 486 000 euro.
Räkenskapsperiodens resultat 0 euro.

41 323 åskådare.
8 premiärer, varav tre urpremiärer, en finländsk och en svensk urpremiär
268 föreställningar, varav 262 egna föreställningar
6 gästspelsföreställningar.
47 turnéföreställningar.
Statsunderstöd beviljat för 44 årsverken/verkliga årsverken 54.
Biljettintäkter 602 161 euro.
Verksamhetsårets ekonomiska resultat var + 7 473, 93 euro.
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Wasa Teater har under verksamhetsåret haft på repertoaren

Antal åskådare
2010

Beläggning

18 (tot. 42)

3 632 (tot. 8212)

74 %
stora scenen

Gustava, du drömmer!
av Ann-Luise Bertell
Urpremiär 26.1.2010

17

777

94 %
Vasallen

Det gröna landet
av Ólafur Haukur Símonarson
Finländsk urpremiär 20.2.2010

15

1 252/900

83 %
studioscenen

Narnia – Häxan och lejonet
av C.S. Lewis
Premiär 13.3.2010

39

8 504

85 %
stora scenen

Onödiga mänskor
av Reko Lundán
Gästspel på Svenska Teatern 6–9.4.2010

5

500

Detta har hänt
av Joakim Groth
Gästspel Teater Viirus
Studioscenen 16–20.3.2010

5

501

Ingenting har hänt
med Stefan Sundström
Gästspelskonsert
Stora scenen 8.4.2010

1

186

Svinalängorna *)
av Susanna Alakoski/Marina Meinander
Stora scenen 26.4.2010

1

186

Spelårsöppning
Stora scenen 26.8.2010

1

275

Utrensning **)
av Sofi Oksanen
Svensk urpremiär 11.9.2010/samproduktion med ÅST

35

3 454

98 %
studioscenen

Allt eller inget
av Terrence McNally och David Yazbek
Urpremiär 25.9 2010

56

14 410

95 %
stora scenen

Scendrag med Sarén
av Ylva Ekblad och Carola Sarén
Urpremiär 7.10 2010

20

19

1 150/ 1 660

93 %
Vasallen

Pinocchio
fritt efter Carlo Collodi
Urpremiär 13.11.2010/samproduktion med Watt

10

12

887/2 962

88 %
studioscenen

People
av Ralf Nyqvist
Urpremiär 16.11.2010/samprod. med Watt, Vasa Stadsorkester

3

87

29 %
studioscenen

262
115
47

40 636
27 007
6 022

6

687

268

41 323

Pjäs
Två ljus i fönstret
av Peter Snickars
Premiär 14.11.2009

EGNA FÖRESTÄLLNINGAR
- varav stora scenen
- varav turnéföreställningar
GÄSTSPELSFÖRESTÄLLNINGAR
Totalt 2010

Föreställningar
2010

Turnéförest.
2010

11

*) Svinalängorna turnerade i Sverige med 27 föreställningar för 7 975 åskådare och i Finland med 8 föreställningar för 2 862 åskådare våren 2010.
**) Utrensning spelade 19 föreställningar på Åbo Svenska Teater för 1 748 åskådare hösten 2010.
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Målsättningar för 2010

MÅLSÄTTNING

RESULTAT

Svenska språket i vårt tvåspråkiga samhälle

Svenska språket i vårt tvåspråkiga samhälle

Verkar för att det svenska språket skall vara ett
fungerande kultur-, skol- och förvaltningsspråk.

Wasa Teater har under verksamhetsåret gett 268
föreställningar på fyra scener i teaterhuset, på
turné i regionen och som gästspel i Åboland och
södra Finland. Repertoaren har omfattat historiskt drama, aktuell samhällsdramatik, familjemusikal, musikalkomedi, minikabaré, dansteater, konserter och gästspelsföreställningar.

Erbjuder tjänster som stöder det svenska språket
i vardagen.

Se ovan.

Deltar aktivt och synligt i samhällsdebatten.

Wasa Teater har tagit upp viktig samhällstematik i pjäserna Onödiga mänskor av Reko Lundán,
Svinalängorna av Susanna Alakoski/Marina
Meinander, Två ljus i fönstret av Peter Snickars,
Det gröna landet av Ólafur Haukur Símonarson
och Utrensning av Sofi Oksanen.

Informerar om verksamheten vid de årligen återkommande stämmorna.

Teaterchefen och administrativa chefen har deltagit i samkommunstämmorna.

Betonar Wasa Teaters roll som Österbottens regionteater.

Wasa Teater hade under året tre turnéföreställningar som turnerade i hela regionen, från Kristinestad till Karleby, Det gröna landet, Scendrag
med Sarén och Pinocchio.
Wasa Teater är en av fem regionteatrar i Finland. Regionteatrarna i Finland samarbetar för
att fästa uppmärksamhet vid dessa teatrars verksamhetsförutsättningar, deras betydelse för sina
regioner och för att garantera ett jämlikt kulturutbud inom scenkonstens område i hela Finland.
Teatrarna arrangerar bland annat en regelbundet återkommande regionteaterfestival. År 2010
ordnades festivalen för tredje gången och gick
av stapeln den 10-12.5.2010 i Åboland med Åbo
Svenska Teater som värd. Wasa Teater deltog i
festivalen med produktionen Det gröna landet av
islänningen Ólafur Haukur Símonarson. Pjäsen
fick sin Finlandspremiär på Wasa Teaters studioscen den 20.2.2010 i regi av Stefán Sturla Sigurjónsson och med scenografi av Vignir Jóhannsson. I rollerna medverkade Borgar Gardarsson,
Anna Grönblom och Gogo Idman.
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Onödiga mänskor gästspelade med fem föreställningar på Svenska Teatern i Helsingfors den
6-9 april. Totalt gavs 47 turné- och gästspelsföreställningar för 6 022 åskådare, vilket utgör 18
procent av teaterns egna föreställningar och 15
procent av den totala publiksiffran på de egna föreställningarna.
Utgår från att tjänsteinnehavarna har regelbunden kontakt med medlemskommunerna.

Teaterchef och administrativ chef har bjudit in
kommunala förtroendevalda och tjänstemän till
teatern. Teaterns tjänsteinnehavare har också deltagit i av samkommunen ordnade kommunträffar
i norra och södra regionen. Teatern har ordnat
egna träffar med ombud i kommunerna.

Förstärker kulturverksamheten inom utbildningen så att Wasa Teater bedriver ett teaterfostrande
arbete.

Wasa Teater har under verksamhetsåret satt upp
musikalen Narnia – Häxan och lejonet, i vilken
barn och ungdomar från regionen medverkade.
Pinocchio var en banbrytande föreställning inom
danskonst och teater.

Möjliggör ett fruktbart samarbete mellan professionella och amatörer inom kultursektorn.

I produktionen Narnia – Häxan och lejonet medverkade sex barn i åldern 9-14 år som skådespelare. Teaterchefen har också besökt flera amatörteatrars föreställningar, diskuterat och gett respons åt de medverkande.
Wasa Teater samproducerade också dansteaterföreställningen Pinocchio med Watt – danskonstnärerna i regionen Wasa r.f. Produktionen
hade urpremiär på studioscenen den 13 november
2010. Den turnerade i regionen med lågstadieelever som främsta målgrupp. Pinocchio visade
innovativt nytänkande och en spännande scengestaltning i gränslandet mellan dans, musik och
teater. Föreställningen utgick från det fysiska uttrycket med en egen ljudvärld, men saknade talade repliker. Produktionen har blivit inbjuden till
flera festivaler.
Tillsammans med Watt och Vasa Stadsorkester
producerade Wasa Teater föreställningen People,
ett nykomponerat kammarmusikaliskt verk för
blåskvintett och en dansare. Urpremiären var den
16 november 2010 på studioscenen.
Wasa Teater lånade ut Magasinet för uppförandet av kortpjäsen Kornelias hjärta under tiden
16-24.1.2010. Kornelias hjärta var studerande
Annika Åmans konstnärliga examen från scenkonstutbildningen vid yrkeshögskolan Novia.
Wasa Teater initierade och ledde en dramaworkshopskurs för författare och potentiella
pjässkribenter under året. En grupp på 10 personer deltog i dramaworkshopen. Dramatiker och
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regissör Peter Snickars var ledare för gruppen.
Teaterns skådespelare var också engagerade i arbetet.
Gruppen hade en träff per månad under perioden mars-juni 2010. Det ordnades föreläsningar i
att skriva dramatik som varvades med grupparbeten och individuella uppgifter. Deltagarna gjorde
olika övningar, skrev egna texter som gestaltades
och diskuterades med teaterns skådespelare.
Våren 2010 ordnades en liten dramafestival på
teatern, då scener ur alla deltagares texter spelades upp.
Av deltagarna bildade fyra personer en egen
grupp, Teater Cluedo, som hösten 2010 i samarbete med Labbet vid Wasa Teater, Konstsamfundet,
Svenska folkskolans vänner och Svenska Kulturfonden förverkligade föreställningen Kommunikation i vardagen, en interaktiv föreställning med
målsättningen att ge den deltagande publiken
färdigheter och insikter i mellanmänsklig kommunikation. Teater Cluedo gav några öppna föreställningar av Kommunikation i vardagen på
Wasa Teaters scen Vasallen i november 2010.
Kreativitet och aktivitet – lokalt, regionalt och
nationellt

Kreativitet och aktivitet – lokalt, regionalt och
nationellt

Samarbetar över språkgränserna.

Wasa Teaters och Vaasan kaupunginteatteris gemensamma tidning Harlekin-Harlekiini utkom
med ett nummer i januari och distribuerades till
alla hushåll i Vasa stad och Korsholm samt Jakobstad, Jurva, Kauhajoki, Kurikka, Laihela,
Lillkyro, Malax, Nykarleby, Närpes, Oravais,
Storkyro och Vörå-Maxmo under våren. Upplagan var 90 000 exemplar.
Harlekin upphörde och uppgick i en ny tidning
på hösten. Vasa stads kulturinstitutioner inledde
ett samarbete för att ge ut en gemensam tvåspråkig kulturtidning med namnet KultTour. Det första numret utkom i september 2010. Upplagan var
150 000 exemplar och distribuerades i Vasa- och
Seinäjokiregionerna.
Produktionen Svinalängorna var ett samarbete
mellan Wasa Teater och teatergruppen Blaue Frau
i Finland samt Riksteatern och Uusi Teatteri i
Sverige. Producenter var Wasa Teater och Riksteatern. Svinalängorna fick sin urpremiär på Wasa
Teaters stora scen den 12 september och hade
Sverigepremiär i Ystad den 7 november 2009. Under hösten spelades 16 föreställningar för 4 858
åskådare i Sverige. Uppsättningen, i vilken finlandssvenska, finska och rikssvenska skådespelare medverkade, turnerade i Sverige och Finland
i Riksteaterns regi under våren 2010.
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Wasa Teater samproducerade produktionen
Utrensning med Åbo Svenska Teater. Den svenska urpremiären var den 11 september 2010 på
Wasa Teaters studioscen. Uppsättningen flyttade
till Åbo Svenska Teaters studioscen i november.
Våren 2011 kommer föreställningen att turnera i
Sverige i samarbete med Riksteatern.
Huvudansvarsområdets specifika målsättningar

Huvudansvarsområdets specifika målsättningar

Wasa Teater främjar scenkonsten och teaterintresset i Svenska Österbotten.

Wasa Teater strävar efter att hålla en hög konstnärlig nivå genom att engagera skickliga regissörer, scenografer och skådespelare. Teatern söker
samarbete med aktörer som står för ett nytänkande, som har konstnärliga visioner och som vågar
ta risker, i syfte att förnya och vidga teaterspråket.
Wasa Teater satsade under året på två musikaler; i Allt eller inget stod Jakob Höglund, ung
skådespelare och koreograf, både för hyllad koreografi och medverkan. Utrensning, skriven av Sofi
Oksanen, var en angelägen, nutida och välspelad
föreställning. Pinocchio gjorde något helt nytt på
Wasa Teaters scen, kombinerade dans och teater
på ett mycket inbjudande sätt. Föreställningen regisserades av Jakob Höglund som också spelade
huvudrollen.
Gustava - du drömmer!, text och regi av AnnLuise Bertell vann pris för bästa finlandssvenska
teaterföreställning vid Hangö teaterträff i juni.

Wasa Teater värnar om en regional förankring.

Wasa Teater värnade om det regionala genom att
samarbeta med många österbottniska konstnärer, t.ex. Jakob Höglund, Sofie Lybäck, Simon
Häger, Marko Luponero och Ann-Luise Bertell.
Turnéverksamheten har ökat under året.

Wasa Teater eftersträvar en öppen och utvecklande arbetsmiljö som beaktar personalens välmåga.

Konstnärliga planeringsuppdrag har erbjudits
också åt teaterns fasta personal för att de skall få
möjlighet att utveckla sin kompetens och kreativitet.
Samarbetet med Riksteatern i Sverige runt produktionen Svinalängorna genererade nya kontakter samtidigt som teaterns personal fick bekanta
sig närmare med arbetssätt och planering på världens största turnerande teater.
Teatern har utvecklat ledarskapet och delaktigheten i planeringen genom att målmedvetet stärka förmännens position och erbjuda förmännen
olika former av skolning. Teatern har bland annat
infört regelbundet återkommande informationsoch planeringsmöten med förmännen för de olika
avdelningarna där teaterns långsiktiga verksamhet och behov diskuteras.

Bokslut 2010

Förmännen har hållit utvecklingssamtal med
arbetstagarna på avdelningarna.
Teatern har erbjudit personalen möjlighet att
på arbetsplatsen delta i yoga samt rygg- och nackgymnastik under arbetstid en gång i veckan.
Teatern har ordnat rekreation för personalen.

Budgetens utfall 2010				
1 000 €				
				
Bokslut
2009

Budget
2010

Bokslut
2010

Avvikelse

Verksamhetens intäkter
Förs.intäkter enl årsverken
Kommunala driftsandelar
Övriga intäkter
Verksamhetens intäkter totalt

1 043
1 029
587
2 659

1 226
1 052
553
2 831

1 226
1 052
762
3 040

0
0
209
209

Verksamhetens kostnader

2 563

2 618

2 810

-192

Verksamhetsbidrag 1

96

213

230

17

Interna intäkter
Interna kostnader
Internt netto

0
32
-32

0
201
-201

0
211
-211

0
-10
-10

Verksamhetsbidrag 2

64

12

19

7

Avskrivningar

52

12

12

0

Driftsbudgetens överskott

12

0

7

7

55

56

Bokslut 2010

Kulturchef Vivan Lygdbäck

6.1.4 KulturÖsterbotten

KulturÖsterbotten (KÖ) har under år 2010 satsat på att bereda kulturen i Svenska Österbotten
synlighet och möjlighet i olika former och förverkligat samkommunens strategi. Det regionala
utvecklingsprogrammet Kulturprogram Österbotten 2009-2013 har tillämpats i gott samarbete
med medlemskommunerna, Österbottens förbund och andra regionala kulturaktörer. Ett regionalt projekt om alternativa samarbetsformer
för mindre och större museer i Österbotten har
inletts. Marknadsföringen av mindre och större
kulturevenemang i Österbotten har utvecklats.

Författarnas Österbotten har än en gång levandegjorts i bild och text. Modeller för publikarbete
vid finlandssvenska teatrar har implementerats.
Med stöd från KulturÖsterbotten har det österbottniska barnkulturnätverket BARK förstärkts,
ungdomskulturnätverket Tonkult startat upp,
det regionala danskonstcentret i Österbotten nått
nya framgångar och utvecklandet av kreativa
näringar i Österbotten breddats ytterligare. Det
mittnordiska kultursamarbetet har hittat nya vägar och kultursamarbetet över Kvarken är åter på
gång.
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Målsättningar för 2010

MÅLSÄTTNING

RESULTAT

Svenska språket i vårt tvåspråkiga samhälle

Svenska språket i vårt tvåspråkiga samhälle

Verka för att det svenska språket ska vara ett
fungerande kulturspråk.

Författardatabasen Brösttoner, som utvecklats
sedan år 2006, omfattar 70 etablerade nutidsförfattare och 122 historiska författare med anknytning till Svenska Österbotten.

Förstärka kulturverksamheten inom utbildningen

Del 2 av skriften Författarnas Österbotten utkom i en upplaga på 8 000 ex. Skriften skildrar
platser, miljöer och fenomen i Österbotten med
29 författares penna och utdelades till svenskösterbottniska skolor som klassuppsättningar samt
till allmänheten via bibliotek, kommungårdar,
bokhandlar etc.

Aktivt och synligt delta i samhällsdebatten.

Kulturnämndens ordförande har aktivt deltagit i
mediala debatter om svenskösterbottnisk kultur
och identitet.

Ökad synlighet i Österbotten

Ökad synlighet i Österbotten

Informera om verksamheten vid de årligen återkommande samkommunstämmorna.

Kulturchefen har deltagit vid samkommunstämmorna.
KulturÖsterbotten informerar via sin hemsida
www.kulturosterbotten.fi.

Initiera seminarier och debatter.

I november anordnades vid Vasa stadsbibliotek
seminariet Kulturevenemang i samarbete, där ett
trettiotal kulturaktörer deltog och tillsammans
med åtta evenemangsarrangörer diskuterade
olika möjligheter till samarbete. Vid seminariet
presenterades även olika aktiviteter i Åbo under
europeiska kulturhuvudstadsåret 2011.

Ansvara för svenska infopunkter i landskapet.

Verksamheten vid Luckan i Karleby, som varit
verksam sedan år 2001, och vid Luckan i Sydösterbotten, som öppnades i juni 2009, har omfattat
information om kulturliv i den egna regionen och
Svenskfinland samt förmedling av finlandssvenska produkter. Vid båda Luckorna arrangerades i
november Svenska veckan i samarbete med Svenska Finlands folkting. Det totala besökarantalet år
2010 vid Luckan i Karleby var ca 6 500 personer
och vid Luckan i Sydösterbotten ca 2 400 personer.
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Utgå från att tjänsteinnehavarna har regelbunden
kontakt med medlemskommunerna.

Kulturnämnden har under året hållit möte i medlemskommunerna Kristinestad, Jakobstad och
Korsnäs och därvidlag diskuterat aktuella frågor
med representanter för respektive värdkommun.
Uppslutningen från medlemskommunernas sida
har varit god.
KÖ har i samarbete med kulturenheten vid
Österbottens förbund samlat de kulturansvariga
tjänstemännen i medlemskommunerna till två
träffar, i mars i Vörå-Maxmo och i november i
Vasa, för diskussioner kring aktuella teman såsom kulturföretagande och evenemangsverksamhet.

Fokus på kultur och identitet

Fokus på kultur och identitet

Bistå kulturell föreningsverksamhet.

Österbottens evenemangskalender i virtuellt format har marknadsförts till arrangörer och kulturkonsumenter i samarbete med Österbottens
förbund och medlemskommunerna.
Österbottens kulturportal har öppnats i nytt
format www.osterbotten.fi/kulturportal.

Fungera som kontakt- och informationsorgan för
kultursektorn i kommunerna.

Inför sommarsäsongen 2010 sammanställdes de
österbottniska evenemangen i en tvåspråkig broschyr Det Händer i Österbotten 2010, som trycktes upp i 10 000 ex och utdelades till allmänheten
via kulturkanslier, bibliotek, turistbyråer, etc.
KÖ:s konstsamling omfattar vid årets slut 270
konstverk som inköpts eller erhållits som donationer av gästkonstnärer. Konstverken är utplacerade i offentliga utrymmen i medlemskommunerna.

Möjliggöra ett samarbete mellan professionella
och amatörer inom kultursektorn.

Inom ramen för utvecklingsprojektet Museer i
samarbete har gjorts en omfattande kartläggning
av museisektorn i Österbotten i syfte att utarbeta
nya samarbetsmodeller för museerna i regionen.
KÖ har deltagit aktivt i utvecklandet av det
österbottniska barnkulturnätverket BARK, som
sedan år 2009 erhåller statsunderstöd från UVM
via det nationella nätverket Aladdins lampa. Parallellt utvecklas det österbottniska ungdomskulturnätverket Tonkult.
Det regionala danskonstcentret i Österbotten
erhöll statsunderstöd och anslöts till det nationella danscenternätverket i februari 2010. KÖ har
deltagit aktivt i utvecklingsarbetet.
Det finlandssvenska nätverket för kulturaktörer och kreatörer, Produforum, etablerades i Österbotten år 2010, med Juthbacka kulturcentrum
som central aktör. Nätverket består av yrkesverksamma inom konst och kultur. KÖ har deltagit
aktivt i utvecklingsarbetet.
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Stöda förlagsaktiebolaget Scriptum.

KÖ har fungerat som förvaltare av SÖFUK:s
ägarskap i Förlags Ab Scriptum och har deltagit i
utvecklingen av förlagets verksamhet.

Kreativitet och aktivitet – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt

Kreativitet och aktivitet – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt

Samarbeta över språkgränserna.

KÖ har samarbetat aktivt i många regionala kultursatsningar med den finskspråkiga kulturenheten vid Österbottens förbund och med kulturenheten vid Södra Österbottens förbund.
KÖ har deltagit i Mittnordenkommitténs kultursamarbete. Mittnordiska kulturdagar 2010
hölls i Vikna, Nord-Tröndelag, Norge på temat
Havs-, kust- och sjökultur. Kvarkens båtmuseum
i Malax erhöll Mittnordenkommitténs kulturpris
2010.
KÖ har deltagit i planeringen av ett Botnia Atlantica-projekt, Kulturdestination Kvarken, inför
Umeå som europeisk kulturhuvudstad år 2014.

Utveckla samarbetet med övriga finlandssvenska
aktörer.

Det finlandssvenska projektet Teatrarnas publikarbete avslutades med sammanställning av en
handbok i publikarbete, som ges ut våren 2011.
De tre finlandssvenska institutionsteatrarna,
däribland Wasa Teater, har som ett resultat av
projektet anställt egna publikarbetare.

Delta aktivt i kommun- och servicestrukturprocessen.

Kulturprogram Österbotten 2009-2013 fungerar
som underlag för ett tätare kultursamarbete kommunerna emellan.
De budgeterade medlen för projektbidrag,
45 000 €, fördelades av kulturnämnden på 25 projekt av regional betydelse, där kultursamarbetet
mellan kommunerna synliggörs.

Fördomsfritt söka nya verksamhetsområden.

KÖ har samarbetat med regionala kulturaktörer
för att initiera nya svenskösterbottniska kulturutvecklingsprojekt. Kulturnämnden utgör en del av
styrelsen för Svenska Österbottens kulturfond.

Bygga vidare på den öppenhet som kännetecknar
Svenska Österbotten.

Vid gästkonstnärsresidenset Ateljé Stundars i
Korsholm har verkat fyra konstnärer med hemort
i Kanada, Österrike/Argentina och Sydkorea. Utställningar och Artist Talks har hållits i samarbete med bl.a. Stundars kulturcentrum, Platform
och Malakta.
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Budgetens utfall 2010				
1 000 €				
				
Bokslut
2009

Budget
2010

Bokslut
2010

Avvikelse

Verksamhetens intäkter
Kommunala driftsandelar
Övriga intäkter
Verksamhetens intäkter totalt

277
241
518

284
256
540

284
225
509

0
-31
-31

Verksamhetens kostnader

508

540

503

37

Verksamhetsbidrag 1

10

0

6

6

Interna intäkter
Interna kostnader
Internt netto

15
13
2

10
10
0

10
10
0

0
0
0

Verksamhetsbidrag 2

12

0

6

6

0

0

0

0

12

0

6

6

Avskrivningar
Driftsbudgetens överskott
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6.2 Resultaträkningsdelens utfall
			
		
			
Verksamhetens intäkter			
Försäljningsintäkter		
Varav statsandelar		
Varav kommunala driftsandelar
Avgiftsintäkter
Understöd och bidrag		
Övriga verksamhetsintäkter		
Interna tjänster		
			
			
Förändring av produktlager			
			
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader		
Löner och arvoden		
Lönebikostnader		
Köp av tjänster		
Material, förnödenheter och varor
Understöd		
Övriga verksamhetskostnader		
Interna tjänster		
			
					
Verksamhetsbidrag			
			
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter		
Övriga finansiella intäkter		
Räntekostnader		
Övriga finansiella kostnader		
			
			
Årsbidrag			
			
Avskrivningar 			
			
			
Räkenskapsperiodens resultat		
Förändr. i avskrivningsdifferens, minskning (+)
Förändringar i fonder, ökning (-)		
				
Räkenskapsperiodens överskott		

Urspunglig
budget
€

Förändr.
i budget
€

Budget
efter ändr.
€

Förverkligat
2010
€

Avvikelse
€

%

24 492 032
19 104 519
1 605 400
312 300
3 881 788
1 195 890
9 660 046
39 542 056

969 742
-208 208
67 895
33 070
12 400
828 183
1 911 290

25 461 774
18 896 311
1 605 400
380 195
3 914 858
1 208 290
10 488 229
41 453 346

25 482 651
18 832 376
1 605 400
453 788
3 721 200
1 608 982
10 966 650
42 233 271

20 877
-63 935
0
73 593
-193 658
400 692
478 421
779 925

100,1 %
99,7 %
100,0 %
119,4 %
95,1 %
133,2 %
104,6 %
101,9 %

-121 150

-103 350

-224 500

-67 553

156 947

30,1 %

15 104 090
3 496 026
4 767 167
3 272 923
49 200
1 471 801
9 660 046
37 821 253

759 917
175 424
91 726
-49 279
9 569
828 183
1 815 540

15 864 007
16 139 501
3 671 450
3 775 478
4 858 893
5 015 744
3 223 644
3 373 766
49 200
47 071
1 481 370
1 379 275
10 488 229
10 966 650
39 636 793 40 697 485,00

275 494
104 028
156 851
150 122
-2 129
-102 095
478 421
1 060 692

101,7 %
102,8 %
103,2 %
104,7 %
95,7 %
93,1 %
104,6 %
102,7 %

1 599 653

-7 600

1 592 053

1 468 233

-123 820 92,2 %

10 000

30 000

-100 000

-90 000

14 744 149,1 %
35 089
3 438 96,2 %
-579
52 692 12,2 %

-71 128 95,4 %

-90 000

0

-60 000

44 744
35 089
-86 562
-579
-7 308

1 509 653

-7 600

1 532 053

1 460 925

959 653

-7 600

952 053

809 205

142 848

550 000

0

550 000

651 720

101 720 118,5 %

-550 000

7 320
-260 000

7 320
290 000

0

399 040

399 040

-550 000
0

0

85,0 %

47,3 %
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6.3 Investeringsdelens utfall
Urspunglig
budget
€
Enheten för samkommunal förvaltning
och servicetjänster
Campus Kungsgården
Planering
Huvudbyggnad
Sanering av E-huset
Huvudbyggnad inkl. sanering av B-huset
Renovering av K-hallen
Renovering av f.d rektorsbostad
Sammanlagt
Inkomster:
Finansieringsandelar för investeringsutgifter

Investeringar i Campus Kungsgården totalt
Sanering av M-hallen, del 1
Sanering av Röda längan
Sanering av svinhus
Byggandet av ridplan
Byggande av internat, Närpes
Renovering av internat, Gamla Vasa
Övriga byggnader totalt		
Total nettoinvestering
Yrkesakademin i Österbotten
Maskiner och inventarier
Aktier och andelar
Total nettoinvestering
Wasa Teater
Maskiner och inventarier
Sammanlagt
Inkomster:
Försäljning av bestående aktiva
Sammanlagt		
Total nettoinvestering
Samkommunen totalt
Utgifter:
Övriga utgifter med lång verkningstid
Aktier och andelar totalt
Byggnader totalt
Maskiner och inventarier totalt
Totala investeringsutgifter
Inkomster:
Finansieringsandelar för investeringsutgifter
Försäljning av bestående aktiva
Totala inkomster för investeringar
Total nettoinvestering

1 600 000
1 600 000
600 000
800 000

Förändr. Budg. efter Förverkligat
i budget ändringar
2010
€
€
€

Avvikelse
€

300 000
4 900 000

80 000
-270 000
-1 915 000

1 600 000
0
475 000
800 000
80 000
30 000
2 985 000

4 900 000

-1 915 000

2 985 000

1 809 089
252 983

1 809 089
-2 732 017

270 000
50 000
30 000
25 000
6 500

264 278
46 892
28 130
49 595
1 365
46 672
436 932

-5 722
-3 108
-1 870
-15 405
-5 135
-3 328
-34 568

-1 600 000
-125 000

1 106 047
0
451 066
428 581
75 918
460
2 062 072

-493 953
0
-23 934
-371 419
-4 082
-29 540
-922 928

50 000
90 000

381 500

270 000
50 000
30 000
65 000
6 500
50 000
471 500

4 990 000

-1 533 500

3 456 500

689 915

-2 766 585

155 000

-55 000

100 000

155 000

-55 000

100 000

29 500
8 589
38 089

-70 500
8 589
-61 911

0
0

50 000
50 000

50 000
50 000

39 331
39 331

-10 669
-10 669

2 032
2 032
37 299

2 032
2 032
-12 701

1 106 047
8 589
1 392 957
68 831
2 576 424

-493 953
8 589
-463 543
-81 169
-1 030 076

1 809 089
2 032
2 032

1 809 089
2 032
2 032

765 303

-2 841 197

40 000

0

50 000

50 000

1 600 000

0

1 600 000

3 390 000
155 000
5 145 000

-1 533 500
-5 000
-1 538 500

1 856 500
150 000
3 606 500

5 145 000

-1 538 500

3 606 500
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6.4 Finansieringsdelens utfall
Ursprunglig Förändringar
budget
i budget
Kassaflödet i verksamheten
Årsbidrag				
Extraordinära poster			
Korrektivposter till internt tillförda medel
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter			
Finansieringsandelar för investeringsutgifter
Försäljn. ink. av tillg.bland best. aktiva		
Verksamhetens och investeringarnas		
kassaflöde				
				
Kassaflödet för finansieringens del		
		
Förändringar i lånebeståndet 		
Minskning av långfristiga lån			
Övriga förändringar av likviditeten		
		
Kassaflödet för finansieringens del		
		
Förändring av likvida medel		

1 509 653

3 500

Budget
efter ändr.

Förverkligat
2010

Avvikelse

1 513 153

1 460 924

-52 229

-2 032

-2 032

-5 145 000
1 000 000

-366 000
1 000 000

-5 511 000
2 000 000

-2 576 425
1 809 089
2 032

-2 635 347

637 500

-1 997 847

693 588

2 934 575
-190 911
2 032
0
2 691 435

-110 000

-110 075

-75

-107 223

-107 223

-110 000

-110 000

0

-110 000

-217 298

-107 298

-2 745 347

637 500

-2 107 847

476 290

2 584 137
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7. Bokslutskalkyler
7.1 Resultaträkning
			
				
				
Verksamhetens intäkter			
Försäljningsintäkter			
Avgiftsintäkter			
Understöd och bidrag			
Övriga verksamhetsintäkter			
			
				
Förändring av produktlager				
				
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader			
Löner och arvoden			
Lönebikostnader			
Pensionskostnader		
Övr lönebikostnader		
Köp av tjänster			
Material, förnödenheter och varor
Understöd			
Övriga verksamhetskostnader			
				
				
Verksamhetsbidrag				
				
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter			
Övriga finansiella intäkter		
Räntekostnader			
Övriga finansiella kostnader 			
				
				
Årsbidrag				
				
Avskrivningar 				
				
				
Räkenskapsperiodens resultat
		
					
Förändring av reserver och fonder		
Förändr. i avskrivningsdifferens, minskning (+)
Förändringar i fonder, ökning (-)			
				
Räkenskapsperiodens överskott			

Förverkligat
2010
€

Förverkligat
2009
€

25 482 650,83
453 788,35
3 721 200,49
1 608 981,96
31 266 621,63

24 722 315,94
430 013,19
3 244 781,16
1 759 746,24
30 156 856,53

-67 553,44

61 800,58

-16 139 501,14

-15 053 560,96

-2 923 232,53
-852 244,68
-5 015 744,25
-3 373 765,65
-47 071,00
-1 379 275,94
-29 730 835,19

-2 658 689,97
-916 263,11
-5 492 297,24
-3 731 087,23
-67 527,24
-1 298 499,03
-29 217 924,78

1 468 233,00

1 000 732,33

44 744,12
35 088,92
-86 562,14
-579,46
-7 308,56

82 826,66
53 021,56
-90 535,39
-5 738,33
39 574,50

1 460 924,44

1 040 306,83

-809 205,17

-963 652,29

651 719,27

76 654,54

7 320,49
-260 000,00

48 059,46
-76 000,00

399 039,76

48 714,00
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7.2 Finansieringsanalys
				
				
				
Kassaflödet i verksamheten				
Årsbidrag				
Extraordinära poster				
Korrektivposter till internt tillförda medel		
Kassaflödet för investeringarnas del
Investeringsutgifter					
Fin.andelar för investeringsutgifter			
Försäljn. inkomster av tillg.bland bestående aktiva		
Verksamhetens och investeringarnas			
kassaflöde				
				
				
Kassaflödet för finansieringens del			
Förändringar i eget kapital				

2010
€

2009
€

1 460 924,44

1 040 306,83

-2 032,52

-76 934,76

-2 576 424,56
1 809 088,92
2 032,52

-2 974 028,40
0,00
117 663,93

693 588,80

-1 892 992,40

0,00

0,00

-110 075,20

-97 297,40

478,77

-12 357,07

42 908,74

-118 726,31

-92 124,36

101 517,25

-58 487,03

Förändringar i lånebeståndet			
Minskning av långfristiga lån			
				
Övriga förändringar av likviditeten			
Förvaltade medel och förvaltat kapital		
ökning(+)/minskning(-)			
Omsättningstillgångar			
ökning(-)/minskning(+)			
Kortfristiga fordringar				
ökning(-)/minskning(+)			
Räntefria kort-/ och långfristiga skulder		
ökning(+)/minskning(-)			
Kassaflödet för finansieringens del			

-217 299,08

-258 403,83
385 267,36

Förändring av likvida medel				

476 289,72

-2 278 259,76

				
Likvida medel 31.12.				
Likvida medel 1.1.				
Förändring av likvida medel				

4 497 257,29
4 020 967,57
476 289,72

4 020 967,57
6 299 227,33
-2 278 259,76
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7.3 Balansräkning
		
		
				
A
BESTÅENDE AKTIVA			
II
Materiella tillgångar			
1. Mark- och vattenområden			
2. Byggnader			
3. Fasta konstruktioner och anordn.		
4. Maskiner och inventarier			
5. Övriga materiella tillgångar			
6. Förskottsbetalningar och 			
pågående nyanläggningar			
III

Placeringar			
1. Aktier och andelar			
4. Övriga fordringar			
				
B
FÖRVALTADE MEDEL			
2. Donationsfondernas särsk.täckning		
3. Övriga förvaltade medel			
				
C
RÖRLIGA AKTIVA			
I
Omsättningstillgångar			
1. Material och förnödenheter			
2. Varor under tillverkning			
3. Färdiga produkter/varor			
II

Fordringar			
Kortfristiga fordringar			
1. Kundfordringar			
3. Övriga fordringar			
4. Resultatregleringar			
				
III
Finansiella värdepapper			
1. Aktier och andelar			
				
IV
Kassa och bank			
AKTIVA TOTALT				
				
A
EGET KAPITAL			
I Grundkapital			
II Uppskrivningsfond			
III Övriga egna fonder			
IV Överskott från tid.räkenskapsper.		
V Räkenskapsper. över-/underskott
				
B
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER		
1. Avskrivningsdifferens			
D

FÖRVALTAT KAPITAL			
2. Donationsfondernas kapital			
3. Övrigt förvaltat kapital			
				
E
FRÄMMANDE KAPITAL			
I
Långfristigt			
2. Lån från finansinstitut 			
II
Kortfristigt 			
2. Lån från finansinstitut			
5. Erhållna förskott			
6. Skulder till leverantörer			
7. Övriga skulder			
8. Resultatregleringar			
PASSIVA TOTALT				

2010
€
39 796 362,50
33 163 985,29
1 861 708,33
29 604 887,49
124 824,57
1 520 491,38
2 018,26

2009
€
40 369 347,75
33 745 895,97
1 861 708,33
28 076 943,10
135 915,95
1 776 178,64
2 018,26

50 055,26

1 893 131,69

6 632 377,21
6 567 169,21
65 208,00

6 623 451,78
6 558 243,78
65 208,00

90 766,29
72 994,75
17 771,54

88 306,51
70 534,97
17 771,54

7 838 149,36
561 433,08
182 697,48
378 735,60
0,00

7 312 644,02
604 341,82
158 052,78
338 434,04
107 855,00

2 779 458,99
2 779 458,99
1 606 043,56
254 584,55
918 830,88

2 687 334,63
2 687 334,63
1 449 226,88
877 663,43
360 444,32

163 321,58
163 321,58

138 169,53
138 169,53

4 333 935,71
47 725 278,15

3 882 798,04
47 770 298,28

40 619 408,32
10 975 833,05
22 507 948,55
486 000,00
6 250 586,96
399 039,76

40 491 484,28
10 975 833,05
23 039 064,27
226 000,00
6 201 872,96
48 714,00

72 300,28

79 620,77

177 404,77
135 043,44
42 361,33

174 466,22
129 778,33
44 687,89

6 856 164,78
1 712 552,20
1 712 552,20
5 143 612,58
110 075,20
190 911,08
1 605 988,12
203 191,45
3 033 446,73
47 725 278,15

7 024 727,01
1 822 627,40
1 822 627,40
5 202 099,61
110 075,20
0,00
2 186 232,56
172 536,29
2 733 255,56
47 770 298,28
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8. Noter till bokslutet
1. Noter angående tillämpade bokslutsprinciper i bokslutet
1.1 Materiella och immateriella tillgångar bland
bestående aktiva har upptagits i balansräkningen
enligt anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan och med finansieringsandelar
för investeringsutgifter. Planavskrivningarna har
beräknats utgående från en på förhand uppgjord
och av samkommunstämman godkänd avskrivningsplan. Beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan anges i noterna till resultaträkningen i punkt grunder för avskrivning enligt
plan.
1.2 Materiella tillgångar bland bestående aktiva
tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller ett lägre värde. Grund för värderingen har
varit en sannolik framtida inkomst av tillgången

eller tillgångens värde i serviceproduktionen. Poster av placeringsnatur bland bestående aktiva tas
upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften
eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris.
1.3 Omsättningstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller en sannolik
anskaffningsutgift eller en lägre sannolik anskaffningsutgift eller ett sannolikt överlåtelsepris.
1.4 Fordringar tas upp i balansräkningen till det
nominella värdet eller till ett lägre sannolikt värde. Värdepapper som ingår i finansiella värdepapper tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris.

2. Noter till resultaträkningen
2.1 Verksamhetens intäkter

Enligt huvudansvarsområde
Samkommunal förvaltning och servicetjänster
Yrkesakademin i Österbotten
Wasa teater
KulturÖsterbotten
Totalt

Enligt inkomstslag
Finansiering enligt enhetspris och årsverken
Kommunernas betalningsandelar
Övriga försäljningsintäkter
Avgiftsintäkter
Understöd och bidrag
Hyresinkomster
Övriga intäkter
Totalt

2010
€
1 602 919,44
26 114 577,66
3 039 894,89
509 229,64
31 266 621,63

2009
€
1 607 778,00
25 372 689,00
2 658 464,00
517 925,00
30 156 856,00

2010
€
18 832 376,34
1 605 400,00
5 044 874,49
453 788,35
3 721 200,49
1 150 784,88
458 197,08
31 266 621,63

2009
€
18 434 803,00
1 567 500,00
4 720 013,00
430 013,00
3 244 781,00
1 138 640,00
621 106,00
30 156 856,00
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2.2. Grunder för avskrivningar enligt plan
De av samkommunstämman fastställda avskrivningstiderna och -metoderna		

Immateriella rättigheter
Övriga utgifter med lång verkningstid
Mark- och vattenområden
Förvaltnings- och bostadsbyggnader av sten
Förvaltnings- och bostadsbyggnader av trä
Övriga byggnader
Fasta konstruktioner och anordningar
Traktorer
Skogsmaskiner
Tunga maskiner
Övriga maskiner och transportmedel
Sjukhus-, hälsovårds- o.dyl.anordningar
ADB-utrustn, övr anordn. och inventarier

Enligt förvaltningsstadgan 53§ fastställer samkommunstyrelsen gränsen för att en anskaffning
ska räknas som bestående aktiva. Gränsen i den
nu gällande avskrivningsplanen är 10 000 euro
vilket betyder att små anskaffningar av bestående

5 år
5 år
avskrivs ej
50 år
40 år
20–30 år
20 år
10 år
8 år
15 år
5 år
10 år
5 år

Lineär
Lineär
Lineär
Lineär
Lineär
Lineär
Lineär
Lineär
Lineär
Lineär
Lineär
Lineär

aktiva, vilkas anskaffningsutgift är mindre än
10 000 euro, har i samkommunen bokförts som
årskostnader. Detta gäller inte aktier och andelar,
vilka alltid aktiveras.			

2.3. Redogörelse gällande överensstämmelsen mellan avskrivningar
enligt plan och investeringar som skall avskrivas		
Utredning om överensstämmelsen mellan avskrivningarna enligt plan och de investeringar som är föremål för avskrivning.
Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2009–2013
Avskrivningar enligt plan
Egna anskaffningsutgifter för investeringar som
är föremål för avskrivning
Differens (€)
Differens %

1 037 771
6 951 873
-5 914 101
-85 %

Utredning om orsakerna till avvikelsen
Avvikelsen mellan investerings- och avskrivningsnivån beror delvis på att samkommunen haft låga avskrivningar på grund av att avskrivningsgrunden varit liten då fastighetsmassan överfördes till nollvärde
vid kommunaliseringen av de tidigare statliga utbildningsanstalterna.		
Fastighetsmassan har nu uppnått en sådan ålder att reinvesteringar i byggnaderna bör göras. Avvikelsen
beror dessutom delvis på exceptionellt stora investeringsprojekt under den period som nu granskas.
Justering av avskrivningsplanen		
Avskrivningsplanen torde inte ha behov av ändringar p.g.a. ovan nämnda orsak.		
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3. Noter till balansräkningen
3.1 Noter till balansräkningens aktiva		
3.1.1 Principer för uppskrivningar

Uppskrivningar finns inom balansräkningens aktiva på mark och vattenområden, byggnader och
aktier och andelar. Med uppskrivningarna har
den egendom värderats som erhållits vederlagsfritt av staten i samband med kommunaliseringen
av tidigare statliga läroanstalter samt egendom
som övertagits av teaterföreningen. Som värdegrund har i huvudsak använts beskattningsvärde
eller ett värde som understiger detta.		

Uppskrivningarna på byggnaderna är gjorda före
1.1.1998, enligt bokföringslagen kap. 5 §17.		
En uppskrivning har gjorts under räkenskapsperioden gällande aktier och andelar. Återföringar
har gjorts gällande uppskrivningar av byggnader.
Dessa är byggnader som grundrenoverats och där
värdet på byggnaden före renovering varit ringa.
		

3.1.2. Uppskrivningar
2010
€

2009
€

1 782 923,54
1 782 923,54

1 782 923,54
1 782 923,54

Byggnader
Värde 1.1
Uppskrivningar
Återförda
Värde 31.12

15 074 996,95
-531 452,82
14 543 544,13

15 074 996,95
15 074 996,95

Aktier och andelar
Värde 1.1
Uppskrivningar
Återförda
Värde 31.12

6 181 143,78
585,18
-248,08
6 181 480,88

6 181 278,33

22 507 948,55

23 039 064,27

Mark- och vattenområden
Värde 1.1
Uppskrivningar
Återförda
Värde 31.12

Totalt

-134,55
6 181 143,78
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3.1.3. Bestående aktiva

Immateriella
tillgångar

Oavskriven ansk.utg. 1.1
Ökningar under räkensk.per.
Finansieringsand. under räk.per.
Minskningar under räkensk.per.
Överföringar mellan poster
Räk.periodens avskrivningar
Nedskrivningar och återför. av dem
Oavskriven ansk.utgift 31.12
Uppskrivningar
Bokföringsvärde 31.12.2010

Materiella
tillgångar
Markområden

78 784,79

Bostadsbyggnader

8 853,31

Fabriks- och produktionsbyggnader

163 541,16
265 270,33

-8 853,31
-17 230,70
0,00
0,00

78 784,79
1 782 923,54
1 861 708,33

0,00
658 626,28
658 626,28

411 580,79
111 497,33
523 078,12

Materiella tillgångar
Förvaltningsbyggnader

Oavskriven ansk.utg. 1.1
Ökningar under räkensk.per.
Finansieringsand. under räk.per.
Minskningar under räkensk.per.
Överföringar mellan poster
Räk.periodens avskrivningar
Nedskrivningar och återför. av dem
Oavskriven ansk.utgift 31.12
Uppskrivningar
Bokföringsvärde 31.12.2010

Övriga
byggnader

Fasta
konstruktioner

Transportmedel

12 694 353,90
1 201 467,01

135 197,78
990 232,30

135 915,95

170 563,83
53 140,16

8 853,31
-338 251,27

-42 090,46

-11 091,38

-59 426,80

13 566 422,95
13 587 102,44
27 153 525,39

1 083 339,62
186 318,08
1 269 657,70

124 824,57

164 277,19

124 824,57

164 277,19

Materiella tillgångar
Maskiner och
inventarier

Oavskriven ansk.utg. 1.1
Ökningar under räkensk.per.
Finansieringsand. under räk.per.
Minskningar under räkensk.per.
Överföringar mellan poster
Räk.periodens avskrivningar
Nedskrivningar och återför. av dem
Oavskriven ansk.utgift 31.12
Uppskrivningar
Bokföringsvärde 31.12.2010

1 605 614,81
91 713,94

Övriga materiella
tillgångar

Pågående
anskaffningar

2 018,26

1 893 131,69
2 613 039,94
-1 809 088,92
-2 647 027,45

1 356 214,19

2 018,26

50 055,26

1 356 214,19

2 018,26

50 055,26

-341 114,56

Totalt

16 887 975,48
5 214 863,68
-1 809 088,92
-2 647 027,45
0,00
-809 205,17
0,00
16 837 517,62
16 326 467,67
33 163 985,29
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3.1.4. Tillgångar bland bestående aktiva vilka saknar balansvärde			

Tillgångar som saknar balansvärde, men vars värde är väsentligt.			

Skolfastighet i Roparnäs
Byggnad
Tomt
Totalt

2010
€

2009
€

449 145,86
449 145,86

449 145,86
449 145,86

3.1.5. Placeringar bland bestående aktiva		

Aktier och andelar

Aktier i ägar- och intressesamfund
Förlagsaktiebolaget Scriptum
Fastighets Ab Brändö Laboratorier
Totalt
Övriga aktier och andelar
Suomen Sianjalostus Oy
Ab Svenska småbruk i Österbotten
Lännen Tehtaat Oyj
Oy Polar Mills Ab
Merinova Oy - överförd till Novia
Anvia Abp
Andelslaget Milka
Österbottens Äggcentral
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi
Jakobstadsnejdens telefon Ab
Totalt
Masskuldebrevslån,
övriga låne- och fordringar
Övriga fordringar
Vasa Elektriska Ab
Närpes Fjärrvärme Ab
Totalt
PLACERINGAR TOTALT

Anskaffn.
utgift
1.1.2010

0,00

Ökningar
eller
minskningar

0,00

2 100,00

375 000,00

Anskaffn.
utgift
1.1.2010
2 000,00
63 208,00
65 208,00
442 308,00

0,00

Uppskrivningar

5 297,92
6 154 285,51
6 159 583,43

2 100,00

8 588,33

377 100,00

Anskaffn.
utgift
31.12.2010

8 588,33

0,18
813,36
8,40
0,00
14 766,89
5 580,48
728,14

375 000,00
8 588,33
Ökningar
eller
minskningar

0,00
8 588,33

385 688,33
Anskaffn.
utgift
31.12.2010
2 000,00
63 208,00
65 208,00
450 896,33

0,00
21 897,45
Uppskrivningar

0,00
6 181 480,88

Bokföringsvärde
31.12.2010
5 297,92
6 154 285,51
6 159 583,43
2 100,00
0,18
813,36
8,40
0,00
14 766,89
14 168,81
728,14
375 000,00
0,00
407 585,78
Bokföringsvärde
31.12.2010
2 000,00
63 208,00
65 208,00
6 632 377,21
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3.1.6. Omsättningstillgångar

Material och förnödenheter
Livsmedels- och materiallager
Varor under tillverkning
Husbyggnad YA Närpes
Färdiga produkter / varor
Pälsskinnslager
Totalt

2010
€

2009
€

182 697,48

158 052,78

378 735,60

338 434,04

-

107 855,00

561 433,08

604 341,82

2010
€

2009
€

38 261,57
38 261,57

39 411,29
39 411,29

1 567 781,99
254 584,55
918 830,88
74 963,63
738 538,03
105 329,22
2 741 197,42
2 779 458,99

1 409 815,59
877 663,43
360 444,32
58 770,81
279 525,96
22 147,55
2 647 923,34
2 687 334,63

2 779 458,99

2 687 334,63

2010
€

2009
€

270 834,82
163 321,58
107 513,24

223 156,30
138 169,53
84 986,77

-

-

270 834,82
163 321,58
107 513,24

223 156,30
138 169,53
84 986,77

3.1.7. Fordringar
Samkommunen har inga långfristiga fordringar.

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar på ägar- och intressesamfund
Förlagsaktiebolaget Scriptum
Brändö Laboratorier Fab
Totalt
Övriga kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Resultatregleringar totalt
varav ersättning för företagshälsovård
varav projektperiodiseringar
varav övriga resultatregleringar
Totalt
Kortfristiga fordringar totalt
FORDRINGAR TOTALT

3.1.8. Finansiella värdepapper

Aktier och andelar
Återanskaffningspris (marknadsvärde)
Bokföringsvärde 31.12
Skillnad
Placeringar i penningmarknadsintrument
Återanskaffningspris (marknadsvärde)
Bokföringsvärde 31.12
Skillnad
Finansiella värdepapper totalt
Återanskaffningspris (marknadsvärde)
Bokföringsvärde 31.12
Skillnad
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3.2 Noter till balansräkningens passiva
3.2.1. Eget kapital

Grundkapital
Enligt § 3 p.a) I grundavtalet (yrkesutbildningsuppgifter)
Grundkapital 1.1.
Ökningar
Minskningar
Grundkapital 31.12.
Enligt § 3 p.b)-c) I grundavtalet (kultur-/intressebev.uppg.)
Grundkapital 31.12.
Enligt § 3 p. e) I grundavtalet (regionteaterverksamhet)
Grundkapital 1.1.
Ökningar
Minskningar
Grundkapital 31.12.
Grundkapital sammanlagt
Grundkapital 1.1.
Ökningar
Minskningar
Grundkapital 31.12.
Uppskrivningsfond
Uppskrivningsfond 1.1.
Ökningar
Minskningar
Uppskrivningsfond 31.12.
Övriga egna fonder
Övriga egna fonder 1.1
Ökningar
Minskningar
Övriga egna fonder 31.12
Över-/underskott från tidigare räk.perioder
Räkenskapsperiodens över-/underskott
Eget kapital sammanlagt
Eget kapital sammanlagt 1.1.
Ökningar
Minskningar
Eget kapital sammanlagt 31.12.

2010
€

2009
€

10 193 759,19
10 193 759,19

10 193 759,19
10 193 759,19

-

-

782 073,86
782 073,86

782 073,86
782 073,86

10 975 833,05
10 975 833,05

10 975 833,05
10 975 833,05

23 039 064,27
585,18
-531 700,90
22 507 948,55

23 039 198,82
-134,55
23 039 064,27

226 000,00
260 000,00
486 000,00
6 250 586,96
399 039,76

150 000,00
76 000,00
226 000,00
6 201 872,96
48 714,00

40 491 484,28
659 624,94
-531 700,90
40 619 408,32

40 366 904,83
124 714,00
-134,55
40 491 484,28
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3.2.2. Ägarkommunernas andel i samkommunens grundkapital 31.12.2010
Grundkapital
utbildning
31.12.2010

Kommun
%
Jakobstad
Karleby
Kaskö
Korsholm
Korsnäs
Kristinestad
Kronoby
Larsmo
Malax
Nykarleby
Närpes
Oravais
Pedersöre
Vasa
Vörå-Maxmo
Sammanlagt

4,64
2,31
0,33
20,04
2,42
5,32
2,68
2,15
9,39
5,08
12,26
3,27
5,31
17,96
6,84
100,00

€
472 835
235 941
33 562
2 042 886
246 488
541 831
273 343
218 676
957 185
517 914
1 250 202
333 766
540 939
1 830 926
697 265
10 193 759

Grundkapital
regionteater
31.12.2010
%
2,28
1,41
0,10
10,00
0,47
1,03
1,26
0,76
1,08
1,44
1,96
0,43
1,90
75,00
0,88
100,00

Grundkapital
totalt
31.12.2010

€

%

17 831
11 027
782
78 207
3 676
8 055
9 854
5 944
8 446
11 262
15 329
3 363
14 859
586 555
6 883
782 074

4,47
2,25
0,31
19,33
2,28
5,01
2,58
2,05
8,80
4,82
11,53
3,07
5,06
22,03
6,42
100,00

€
490 666
246 968
34 344
2 121 093
250 164
549 886
283 197
224 620
965 631
529 176
1 265 531
337 129
555 798
2 417 481
704 148
10 975 833

3.2.3.Främmande kapital

Långfristigt främmande kapital
Lån från fin. institut och försäkringsanstalter
Långfristigt främmande kapital totalt
Kortfristigt främmande kapital
Leverantörsskulder till ägar- och intressesamfund
Förlagsaktiebolaget Scriptum
Brändö Laboratorier Fab
Totalt
Övrigt kortfristigt främmande kapital
Lån från fin. institut och försäkringsanstalter
Erhållna förskott
Skulder till leverantörer
Övriga kortfristiga skulder
Resultatregleringsskulder totalt
varav inkomstförskott
varav ränteperiodiseringar
varav semesterlöneperiodisering
varav projektperiodiseringar
varav övriga resultatregleringar
Totalt
Kortfristigt främmande kapital totalt
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT

2010
€
1 712 552,20
1 712 552,20

2009
€
1 822 627,40
1 822 627,40

2010
€

2009
€

-

1 065,20
1 065,20

110 075,20
190 911,08
1 605 988,12
203 191,45
3 033 446,73
6 503,70
10 877,30
2 031 036,65
926 403,49
58 625,59
5 143 612,58
5 143 612,58

110 075,20
2 185 167,36
172 536,29
2 733 255,56
32 811,90
11 535,82
1 766 096,25
920 511,59
2 300,00
5 201 034,41
5 202 099,61

6 856 164,78

7 024 727,01
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3.2.4. Långfristiga lån som förfaller till betalningen efter fem år eller senare (1.1.2016 eller senare)

Lån från fin. institut och försäkringsanstalter
Totalt

2010
€
1 272 251,40
1 272 251,40

2009
€
1 382 326,60
1 382 326,60

4. Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser
4.1. Pensionsansvar
Svenska Österbottens förbund för utbildning och
kultur skn har i samband med bildandet av Yrkesakademin i Österbotten (som ett resultat av
samgången mellan Svenska yrkesinstitutet, Vocana och Korsnäs Kurscenters enhet i Österbotten)

förbundit sig att stå för kostnaderna för det pensionsansvar som gäller den personal som övertas
vid övertagandet av rörelsen samt den personal
som tidigare varit anställd inom verksamheten.
			

4.2. Återbetalningsansvar gällande mervärdesskatt för fastigheter		

Grundförbättring byggnader
Grundförbättring byggnader
Totalt

År
2010
2011

€
59 496,32
34 116,21
93 612,53

4.3. Ansvar gällande radhusbyggnad		
Då samkommunen för utbildning i Sydösterbotten uppgick i SÖFUK 1.1.2009 ingick Bostads
Ab Klockarbacken. Detta innebär att samkommunen under året färdigställt det första radhuset med 3 lägenheter som alla såldes i slutet av år

2009. Samkommunen har i och med detta ansvar
för ev. byggnadsfel under 10 års tid eller t.o.m
16.11.2019. Under år 2011 färdigställs det andra
radhuset med 2 lägenheter som kommer att säljas
under året.			

4.4. Leasingansvar, ännu obetalda hyror enligt avtal

Leasingansvar
(beloppen inklusive moms)
Förfaller under följande räkenskapsperiod
Förfaller senare
Sammanlagt

2010
€

2009
€

37 435,62
47 565,88
85 001,50

47 234,18
61 093,28
108 327,46
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4.5. Ansvar gällande bro
En bro rasade samman då en lastbilskombination
kom körande längs vägen 30.10.2010. Både vägen och bron ägs av SÖFUK (Kungsgårdsvägen i
Gamla Vasa). Lastbilskombinationen körde sand
åt Söfuk till byggandet av ridplanen. Lastbilskombinationen skadades och försäkringsbola-

get yrkar via sin ev. regressrätt på ersättning för
detta av SÖFUK. Ersättningskrav över förlorad
inkomst från trafikanten har även riktats till SÖFUK. SÖFUK utreder ärendet via jurist med försäkringsbolagen.			

5. Noter angående personalen
5.1 Antalet anställda per 31.12 enligt huvudansvarsområde
Antalet anställda per 31.12
Samkommunal förvaltning och servicetjänster
Yrkesakademin i Österbotten
Wasa Teater - Österbottens regionteater
KulturÖsterbotten
SÖFUK totalt

2010
50
338
88
11
487

2009
50
335
85
9
479

2010
€
16 336 585,80
3 775 477,21
2 923 232,53
852 244,68
-197 084,66
19 914 978,35
19 914 978,35

2009
€
15 252 116,70
3 574 953,08
2 658 689,97
916 263,11
-198 555,74
18 628 514,04
18 628 514,04

5.2 Personalkostnader

Löner och arvoden
Lönebikostnader
varav pensionskostnader
varav övriga lönebikostnader
Personalersättningar och övr. rättelseposter
Sammanlagt enligt resultaträkningen
Personalkostnader aktiverade i best. aktiva
Totalt

6. Noter angående innehav i andra samfund		
		
6.1 Intressesamfund och ägarintressesamfund		
Ägarandel
%

Andel av eget kapital
€

Andel av vinst/förlust
€

Intressesamfund
Förlagsaktiebolaget Scriptum*

42,00

4 536,56

2 105,13

Ägarintressesamfund
Fab Brändö Laboratorier

44,01

4 781 724,17

-88 774,01

* Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur skn har tre styrelseplatser av sju.
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9. Förteckning och redogörelse
Bokföringsböcker och verifikationsslag
Abilita bokföringsprogram
Bokföringsböcker
Dagbok
Huvudbok
Verifikatslag
100
Inköpsfakturor		
Samkommunal förvaltning och servicetjänster
110
Inköpsfakturor		
YA Välfärd och stödtjänster
115
Inköpsfakturor		
YA Teknik-Naturbruk
120
Inköpsfakturor		
YA Vuxenutbildning
130
Inköpsfakturor		
KulturÖsterbotten
150
Inköpsfakturor		
Wasa Teater
200
Inköpsreskontrans utbetalningar
300
Försäljningsfakturor
350
Försäljningsreskontrans inbetalningar
400
Löner
500
Memorialverifikat
YA Välfärd och stödtjänster, Kulturösterbotten
515
Memorialverifikat
YA Teknik-Naturbruk
520
Memorialverifikat
YA Vuxenutbildning
540
Memorialverifikat
Samkommunal förvaltning och servicetjänster
550
Memorialverifikat
Wasa Teater
600
Bestående aktiva
700
Lager
800
Interna fördelningar
Samkommunal förvaltning och servicetjänster
810
Interna fördelningar
Yrkesakademin

Arkivering
Enligt samkommunens arkivbildningsplan godkänd av samkommunstyrelsen 21.6.2006.

77

78

Bokslut 2010

10. Underskrifter och anteckningar
10.1 Undertecknande av bokslutet
Styrelsen förelägger detta bokslut för behandling på samkommunstämman.
Vasa den 30 mars 2011
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10.2 Bokslutsanteckningar

Vi har idag avgivit berättelse över utförd revision.

79

80

Bokslut 2010

10.3 Revisionsberättelse
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