
BILAGA 1 
 
 
PLAN FÖR ORDNANDE AV FÖRVALTNING OCH SERVICE 
 
 
1) ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR FÖR SERVICEN 
 
Genom att fusionera Lovisa stad, Liljendal kommun, Pernå kommun och Strömfors kommun 
tryggas kommuninvånarnas tillgång till service, en kvalitativ utveckling av servicen samt en god 
boendemiljö. På den nya kommunens område skapas konkurrenskraftiga funktionella och 
ekonomiska förhållanden, som ger förutsättningar för ny produktiv verksamhet, arbete och utkomst. 
 
Målsättningen med kommunsammanslagningen är bland annat att stärka de ekonomiska resurserna 
och effektiviteten hos områdets kommunstruktur samt att trygga den kommunala basservicen inom 
hela området. Med basservice avses all basservice för vars ordnande och finansiering kommunerna 
ansvarar enligt speciallagstiftningen (jfr statens basserviceprogram, vars tyngdpunkt ligger på den 
service som hör till det lagstadgade statsandelssystemet inom social- och hälsovården samt 
bildnings- och kulturväsendet). 
 
Det är meningen att den kommunala servicen ordnas främst enligt närserviceprincipen. Existerande 
serviceenheter bevaras i mån av möjlighet genom att i kommunerna (främst i de tidigare 
kommunkanslierna) grunda medborgarkontor samt genom att vid behov föra servicen närmare 
kunderna. 
 
Eftersom all service inte i framtiden heller kan ordnas som närservice är det nödvändigt att definiera 
den service som skall skötas även inom nejden (hela kommunen) och regionalt (landskapet eller ett 
större område).  
 

- Med närservice avses service som används ofta, t.o.m. dagligen. Den erbjuds i 
kommuninvånarnas närmiljö, de är lättillgängliga eller den kan fås hemma. Det är fråga om 
det närmaste besöksområdet. 

- Nejdservice produceras på kommunnivå och den kan produceras vid flera enheter. En del av 
servicen kan även produceras som närservice. 

- Produktion av regionservice förutsätter ett bredare befolkningsunderlag. Ansvaret för 
produktionen av servicen kan finnas hos en samkommun eller ett samarbetsområde eller en 
större värdkommun. 

 
Stödtjänster är alla de funktioner med vilka man skapar förutsättningar för basservice och 
myndighetsservice. Exempel på stödtjänster är fastighetsskötsel, underhåll av trafikleder, 
energiförsörjning, säkerhetstjänster, städning, bespisning, informationshantering, transporter, 
förvaltningstjänster och därav speciellt ekonomi- och personalförvaltning. 
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2) ORDNANDE AV FÖRVALTNING OCH SERVICE 
 
2.1. FÖRVALTNINGSTJÄNSTER 
 
Se fusionsavtalet, punkt 3.3. Ordnande av service. 
 
2.2. SERVICEPRODUKTION INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN 
 
Ledningen av social- och hälsovården samt beställningen av service koncentreras till Lovisa. De 
hälsogårdar, ålderdomshem, socialkanslier och daghem som finns på de existerande kommunernas 
område fortsätter sin verksamhet och deras verksamhet och uppgifter utvecklas som en del av den 
nya kommunens grundtrygghetssektor. 
 
Social- och hälsovårdens serviceproduktion indelas på den nya kommunens område i huvuddrag 
enligt följande: 
 
Socialtjänster 
 
NÄRSERVICE: 
- Servicehandledning och socialt arbete 
- Utkomststöd 
- Tjänster i anslutning till drogarbete, definieras separat 
- Annan motsvarande lokal service inom socialt arbete 
 
NEJDSERVICE: 

- Barnskydd och därtill hörande socialt arbete 
- Stödpersoner och stödfamiljsverksamhet 
- Socialombudsmannaverksamhet 
- Ordnandet av vård och omsorg för specialgrupper 
- Barnatillsyningsmannens uppgifter, faderskapsutredningar 
- Adoptionsrådgivning 
- Utkomstskydd, handläggning och återkrav 
- Servicehandledning för handikappade, hemvård och boendeservice, stödtjänster 
- Servicehandledning för utvecklingsstörda, öppen vård, hemvård och boendeservice 
- Mera krävande tjänster inom drogarbete 

 
Hälso- och sjukvård 
 
NÄRSERVICE: 

- Hälsostationer 
o Läkarmottagningar 
o Hälsovårdarens och sjukskötarens mottagningar 
o Rådgivningsmottagningar (den vuxna befolkningens hälsovård, familjeplanering, 

moderskaps- och barnrådgivning) 
o Laboratorieprovtagning samt nödvändiga snabbtester 
o Grundläggande mentalvårdstjänster 

 
- Tandvård 

o Tandläkarmottagning 
o Annan mottagning inom tandvården (såsom tandhygienisternas mottagning) 
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NEJDSERVICE: 

- Hälsovårdscentraler  
o Specialiserade mottagningar (t.ex. reuma- och diabetesskötare, psykologer, 

talterapeuter, näringsterapeuter osv.) 
o Mera krävande laboratorie- och radiologiska tjänster 
o Rehabiliterande verksamhet 
o Mera krävande mentalvårdsarbete 

 
- Specialiserad mottagning inom tandvården 

 
REGIONSERVICE: 

- Specialsjukvård 
o Dejoureringstjänster 
o Sjuktransport och akutvård samt medicinsk räddningsverksamhet 
o Poliklinikverksamhet för specialområden 
o Bäddavdelningsverksamhet för specialområden 
o Mera krävande hemsjukvård 
o De mest krävande laboratorie- och radiologitjänsterna 
o Andra stödtjänster inom sjukvården 

 
- Miljöhälsovård (separat utredning under arbete) 

 
Hemservice och boendeservice 
 
NÄRSERVICE: 

- Hemvård (hemservice och hemsjukvård) 
- Dagcenter- och annan motsvarande verksamhet, man strävar efter att bevara den som 

närservice i nuvarande omfattning. 
- Boendeservice av olika grad och på olika sätt stödd verksamhet ända till boende på 

ålderdomshem strävar man efter att bevara som närservice i nuvarande omfattning. 
 
2.3. BILDNINGSVÄSENDET 
 
2.3.1. Grundläggande utbildning och gymnasier 
 
En långsiktig målsättning är att organisera utbildningstjänsterna enligt den skolutredning som 
gjordes i Lovisanejden hösten 2006. (se fusionsavtalet, punkt 3.3. Ordnande av service.) 
 
2.3.2. Fritids- och kulturtjänster 
 
Fritid och kultur samt andra motsvarande tjänster lyder under bildningsväsendet.I fritidsnämnden 
och kulturnämnden fungerar ändå inte bildningschefen som föredragare I kommunerna fungerar 
Valkon kansalaisopisto och Lovisa svenska medborgarinstitut. 
 
NÄRSERVICE: 

- Bibliotek 
- Medborgarinstitutens verksamhet 
- Ungdomslokaler 
- Simstränder 
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- Motionsplaner 
 
NEJDSERVICE: 

- Huvudbibliotek 
- Medborgarinstitut (VaKo och MI) 
- Musikinstitutens verksamhetspunkter 
- Idrotts- och simhallar 

 
REGIONSERVICE: 

- Musikinstitut (omfattar hela landskapet) 
 
2.4. DAGVÅRD OCH SMÅBARNSFOSTRAN 
 
NÄRSERVICE: 

- Service inom egentlig dagvård och småbarnsfostran 
- Lekverksamhet och undervisning 

 
NEJDSERVICE: 

- Dagvård för familjernas specialsituationer (t.ex. enligt pendlingsområde) 
- Växelverkan i familjernas specialsituationer 
- Specialdagvård 
- Dagvårdsadministration 
- Rehabiliteringstjänster inom småbarnsfostran 
- Specialbarnträdgårdslärarnas tjänster (enligt den lagstiftning som trädde i kraft i början av år 

2007 skall kommunerna ordna specialbarnträdgårdslärarens tjänster i den utsträckning som 
det finns behov) 

- Övervakning av privat dagvård 
 
2.5. TEKNISKA TJÄNSTER 
 
Ledningen av den tekniska sektorn samt beställning av service koncentreras inom den nya 
kommunen till Lovisa. De centrala förvaltnings- och myndighetstjänster inom den tekniska sektorn 
som invånarna behöver kommer att fås från medborgarkontoren. 
 
Tillstånds- och styrningstjänster i anslutning till byggnadsverksamhet samt miljöskyddsuppgifter 
koncentreras till Lovisa. Serviceutbudet och servicens tillgänglighet kommer att utvecklas i form av 
mobila enheter. Målsättningen gällande byggnadstillsynsuppgifterna är att servicen kommer att 
föras närmare kunderna. 
 
Servicen i anslutning till markanvändning och planläggning samt markpolitik och tomtutbud 
kommer att koncentreras till Lovisa. Kartor och geografiska informationssystem förenhetligas. 
 
Fastighetsbildning och registerföring koncentreras till Lovisa. 
 
Den nya kommunen sköter skogarna enligt gällande skogsvårdsplan. 


