KRISTEVESTAD

REVISIONSNÄMNDENSUTVÄRDERINGSBERÄTTELSEFÖRÅR2019
Till stadsfullmäktige i Kristinestad

l. REVISIONSNÄMNDEN
2017-2021
Av stadsfallmäktigefor mandatperioden 2017-2021 vald revisionsnämndhar följande sammansättning:
Personli a ersättare

Ordinarie ledamöter

a' Kärr
An a Heinänen
ina Hoxell

Michael Hoknlund

ordförande
viceordforande

Marianne Salo-Tuisku

ledamot

Bir ittaB'örses

ledamot

Alf Knuts

Mikael Pe us till 2.9. 19 ledamot
Olli Pursiainen (2. 9. 19-)

Bror Eriksson

Ledamot

Olli Pursiainentill 2. 9.2019
Peter Kamlin

I kommunallagens 121 § stadgas följande gällande revisionsnämndens uppgifter:

"Fullmäktige tillsätter en revisionsnämnd för organiseringen av granskningen av
förvaltningenoch ekonomin samt utvärderingen.Nämndensordförandeoch vice ordförande
skavara fullmäktigeledamöter.
Revisionsnämndenska

l) bereda de ärenden som gäller granskningen av föryaltaingen och ekonomin och som
fullmäktige ska fattabeslut om,
2) bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har
nåtts i kommunen och kommunkoncemen och huruvida verksamheten är ordnad på ett
resultatrikt och ändamålsenligt sätt,

3) bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den
gällandeekonomiplanenstillräcklighet, om kommunens balansräkningvisar underskott som
saknartäckning,
4) se till att granskningenavkommunen och dess dottersammanslutningar samordnas,
5) övervaka att skyldigheten enligt 84 § att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage

redogörelsernaför fullmäktige,
6) för kommunstyrelsen bereda ett förslag till bestämmelser om nämndens uppgifter i
förvaltningsstadgansamt till budget förutvärderingenochgranskningen.
Revisionsnämnden gör upp en utvärderingsplan och lämnar för varje år fullmäktige en
utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen. Fullmäktige behandlar
utvärderingsberättelsen i samband med bokslutet. Nämnden kan även ge fullmäktige andra

sådanautredningarom resultaten av utvärderingensom den anservarabehövliga".

Förutförandet av uppdraget har revisionsnämnden tagit del av bl. a. följande handlingar:
o förvaltningsorganensprotokoll
o budgetenoch ekonomiplanen for åren2019-2022
o
o

budgeten och ekonomiplanen för åren 2020-2023
av stadsstyrelsen undertecknat bokslut för år 2019 samt

o

revisorns rapporter

Revisionsnämnden har hållit sju möten gällande utvärderingen av verksamhetsåret 2019,
hört ansvarigatjänsteinnehavare och bekantat sig med olika ansvarsområdenenligt separat
fastställt arbetsprogram. BDO Audiator Ab har skött den lagstadgade revisionen med
OFGR, CGRAndreasHolmgårdsom ansvarigrevisor.
Kaj Kärrharp.g.a.jäv inte deltagiti utvärderingenav vård-och omsorgsnämndens
verksamhet. Anja Heinänen har p. g. a jäv inte deltagit i utvärderingen av finskspråkiga utbildningsnämndensverksamhet. Michael Holmlund och Nina Hoxell har p. g. a. jäv inte deltagit i utvärderingenav samhällsbyggnadsnämnden. Mikael Perjusharp.ga.jäv inte deltagit
i utvärderingen av centralvalnämndens verksamhet.

StadsdirektörMila Segervall och ekonomidirektörRikard Haldin harunder2019 informerat
om stadens verksamhet och ekonomi.

Utvärderingenstyngdpunktsområdehar under året varit verksamheten inom Utbildning och
småbamspedagogik samt koncemsamfundens verksamhet. Revisionsnämnden har fått information av stadsjurist Niklas Granö, bildningsdirektörMaarit Söderlundsamt chefen för
småbamspedagogikAnnika Heikkilä, verkställande direktör för FastighetsAb Kristinestads

bostäder Kiinteistöt Tom Heinonen, stadsstyrelsens ordförande ÅsaBlomstedt och kanslichefDan-AndersSjöqvist.
Revisionsnämndenharunder åretbehandlatde förtroendevaldasoch de ledandetjänstemännens redogörelser för sina bindningar.

2. ALLMÄNTOM MÅLSÄTTNINGARNAOCH DERAS FÖRVERKLIGANDE
2. 1. Målsättningarna

Stadsfullmäktigehar i budgeten för år 2019 fastställt de bindandeverksamhetsmässigaoch
ekonomiskamålsättningarnaförstadens verksamhetsorgan. Övermålsättningarnasutfall har
redogjorts i bokslutet för år2019. 1 dennautvärderingsberättelseframgårrevisionsnämndens
analys av hur målsättningarnauppnåtts.

3. UPPNÅENDET AV DE ÖVERGRIPANDE EKONOMISKA OCH VERKSAMHETSMÄSSIGAMÅLSÄTTNINGARNA
3. 1. Allmänt

Målförverkligandet specifikt för år 2019
Kristinestaduppvisar ett svagarebokslut for år2019 änföregåendeår.
Resultaträkningenuppvisar ett underskottpå ca 2 190 000 mot ett ursprungligt budgeterat
överskott om 81 000 och ett underskott om 275 000 i den ändradebudgeten Utfallet var
såledesklart sämreänbudgeterat.
Som förklarande faktor till resultatet kan nämnas speciellt posten Köp av tjänster som utföll

ca 3,45 milj. sämreän denkorrigeradebudgeten, vilket hänförsig till en ökningav avsättningarföråterställandeav Lålbyavstjälpningsplats.
Stadens ackumulerade överskott vid bokslutstidpunkten var ungefär7, 56 milj. (minskade
med ca 2, 19 milj. under räkenskapsperioden). Det ackumulerade överskottet kommer i
enlighet med den gällande budgeten-ekonomiplanen att öka till 7,59 milj. . För irmevarande år har det budgeterats ett överskott om 3 700 , för år 2021 ett överskott om 2 600 ,
för år2022 ett överskott om 24 600 och för2023 ett överskott om 2 600 .

Stadensskuldbördautvecklas i enlighetmed gällandeekonomiplan enligt följande:

År
Lånebörda

Lånper inv.

Förändringlånper inv.

2020
28 440 000

4384
262

2022
2023
27 448 000 26115000 23 388 000
4231
4026
3605
-153
-205
-420
2021

Stadens skuldbördai slutet av 2019 var 26,7 milj. jämförtmed 27,7 milj. föregåendeår.
Detta motsvarar en skuldbördaom 4 122 per invånare. Landets genomsnitt år 2018 var 3
039 .
Även om bokslutet 2019 inte var speciellt gott och stadens ekonomi har en hel del utma-

ningarpåkort sikt, är det fi-amforallt på längre sikt de störstautmaningarna finns. De mest
betydandeutmaningarnaärtroligen stadensbefolkningsminskningsamtbefolkningsstruktur.
Invånarantalet i slutet av år 2019 var 6 487 invånare (2018: 6 638, 2017: 6 727, 2016: 6
793). Andelen av befolkningenöver65 årvar år2019 35,9 %. Motsvarandesiffror för2018,
2017 och 2016 var 35, 0 %, 34, 1 % respektive 33, 1 %.
Revisionsnämnden anser att det är viktigt att ha en fungerande målstyrning av verksamheten

och ekonomin och en god budgetdisciplindå det utgör viktiga grundelement i processen att
tacklautinaningamastaden stårinfor samtupprätthållabalanseni ekonomin.
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3.2. Budgetens förverkligande

Revisionsnämndenkonstaterar att det förekommer en del väsentligabudgetöverskridningar
relaterat till den ändradebudgeten. Fömtom överskridningamasom är kopplade till driften,
och behandlas senare i denna utvärderingsberättelse, konstaterar revisionsnämnden att av-

skrivningarnautföll 495 000 högreänbudgeterat.

Resultaträkningensförverkligande(extern)
Ursprunglig
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Understöd och bidrag
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Driftens förverkligande
Driften förverkligadesinte i linje med budgeten. Nettokostnadernavar ursprungligenbudgeterade till 42,03 milj. och i den reviderade budgeten till 42,25 milj. . Utfallet var 44, 15
milj. och således nästan 1,9 milj. sämre än budgeterat. Som helhet beror denna överskridning främst på avsättiiingen för Lålby avstjälpningsplats. Driftsbidraget var i den ursprungliga budgeten prognostiserad till 3, 24 milj. och i den korrigerade budgeten till 2, 89

milj. . Drifitsbidragetutföll ca 1,67 milj. sämreänden slutgiltigabudgeten.
Det förekom någrabetydande kostnadsöverskridningarpå budgetens bindningsnivå. Dessa
framförs nedan.

Investermgsdelens förverkligande

Investeringarnas budgeterade nettokostnad var i ursprungsbudgeten 7,77 milj. och 8,01
milj. enligt den ändradebudgeten. Utfallet blev 6, 11 milj. och därmed under budget.
Utfallet sammanfattat som följer:
INVESTERINGAR

Budget+ändring
2019

KRISTINESTAD

Bokslut
2019

Avvikelse
2019

Inkomster

-8 084400
78 000

-6 763 705
657 756

-I 320 695
-579 756

Netto

-8 006 400

-6 105 949

-I 900 451

Utgifter

Som förklarandefaktorer till budgetförverkligandetkannämnasförseningari projekt.
Upplåningensförverkligande
Upplåningenvar såväli denursprungligasom i den korrigeradebudgetenbudgeteradatt öka
med 5,6 milj. . Utfallet var en minskning av lånebeståndetmed ca 980 000 eller 6,6 milj.
mindre änbudgeterat.
Stadens skuldbördai slutet av 2019 var 26,7 milj. mot 27,7 milj. föregåendeår. Detta
motsvarar en skuldbördaom 4 122 per invånare. Landets medeltal år 2018 uppgick till 3
039 per capita.

3.3. De övergripandeverksamhetsmässigamålsättningarna
Revisionsnämndens uppfattning påbasis av bokslutet samt övrig, under utvärderingsprocessen erhållen, information äratt de övergripandeverksamhetsmässigamålsättningarnapådet
storahelaharuppnåtts.
Mot bakgmnd av kommande ekonomiska utmaningar betonar revisionsnämndenvikten av
att värnaom en godbudgetdisciplinoch fungerandeekonomistyrning.

4. Utvärdering av sektorernas verksamhet och ekonomi
4. 1. Serviceområdet för Livskraft

Revisionsnämndenbedömer att de verksamhetsmässigamålsättningarnahar till väsentliga
delar uppnåtts. Sektorns ekonomiska målsättningar uppnåddes. Nettokostnaderna var ca

170 000 lägre änbudgeterat.

4.2. Serviceområdetför Vårdoch omsorg
Revisionsnämnden bedömer att de verksamhetsmässiga målsättningarna till huvudsakliga
delar har uppnåtts. Däremotuppnåddesde ekonomiskamålsättningarnainte, utan nettokostnaderna utföll nästan 510 000 högre än budgeterat. Detta förklaras av att specialsjukvårdens utgifter överskreds med ca 772 000 , rehabilitering och serviceboendes med ungefär
470 000 och individ- och familjeomsorg med 240 000 . Overskridningamaär en följd av
den allt äldre befolkningens efterfi'ågan på specialsjukvård, en överbelastning av rehabilite-

.

ringsavdelningen samt en klar ökning av efterfrågan på serviceboende. Ävenbehovet av
serviceboende för utvecklingsstörda har ökat, likaså har behovet av bamskyddsåtgärder
ökat.
4.3. Serviceområdet for Välfärd

Deverksamhetsmässigamålsättningarnahar enligt revisionsnämndentill väsentligadelar
uppnåtts. Också de ekonomiska målsättningarna har uppnåtts. Nettokostnaderna utföll

113 000 bättre änbudgeterat.
Idrottsektoms samarbete som strävar till att öka motionsverksamhet riktad till skolor, med-

borgarinstitutet, ungdomsverksamhet, idrottsföreningar,specialgmpper samt kommuninvånare är ett värdefullt arbete som bär finkt även på lång sikt.

Samverkanmellan sektorernabörökasinom stadens organisation.
4.4. Serviceområdet for UtbUdning

Revisionsnämnden bedömer att de verksamhetsmässiga målsättningamahar uppnåtts. De
ekonomiska målsättningarnahar inte uppnåtts utan nettokostnaderna är 84 000 högre än
budgeterat. Detta beror till stor del på att dagvårdens personalkostnader utföll klart högre än

budgeterat.
4.5. Serviceområdetför Samhällsbyggnad
Revisionsnämndenbedömeratt de verksainhetsmässigamålsättningarnatill väsentligadelar
har uppnåtts. De ekonomiska målsätoingamahar inte uppnåtts utan nettokostnaderna är
ungefär 1,65 milj. högreänbudgeterat. Denna överskridningkan härrörastill resultatområdetföravfallshantering,vars verksamhetsutgiflterutföll ca 1,81 milj. högreänbudgeterat
pga att en avsättning på ca 1, 8 miljoner

gjorts for återställandet av Lålby avstjälpnings-

plats.

4.6 Krs Vatten

Revisionsnämndenbedömeratt Krs Vattensverksamhethar fungeratpåett ändamålsenligt
sättunderräkenskapsperioden.Affärsverketuppvisade ett överskottpå46 000 efter att
30 000 harbetalats till stadensom avkastningpåinvesteratkapital.
4.7 Kommunkoncern

Revisionsnämndennoterar att koncernens resultaträkning visar ett underskott på 2,23 milj.
Det ackumulerade överskottet är 8,57 milj. . Koncernens lån uppgick 31. 12.2019 till
38, 04 milj. . Ur bokslutets noter framgår att stadens borgensförbindelser inom koncernen

ochtill övngauppgårtill 990 000 .

5. ÖVRIGT
5. 1. Övrigaiakttagelser

Sjukfi-ånvaron har minskat under 2019 till 16,4 dagar per anställd (17 dagar
2018)
Bokslutsdokumentet har blivit mera lättläst

Kristinahemmethar färdigställts
Revisionsnäinndenoroar sig för den fortsatta befolkningsminskningensamt svårighetema att värva arbetskraft.

Revisionsnämnden konstaterar att det fortfarande finns mycket förfallna fordringar som förfallit för över ett år sedan, ca 206 000 . Interna kontrollen bör
förbättrasi detta avseende.

Inom Samhällsbyggnadbörplanläggningsarbetetbli effektivare.
Revisionsnämndenpåminnerom att fastighetsanvändningeneffektiveras och att
tomma fastighetersom inte användsavyttras.

6. SAMMANFATTNING

Som sammanfattningav utvärderingenförår2019 framläggerrevisionsnämndenföljande:
Resultaträtai ingen

uppvisar

ett

underskott

om

2 190 000

mot ett

ursprungligt budgeterat

överskottom 81 000 och ett underskottpå375 000 i denrevideradebudgeten.
Stadens ackumuleradeöverskottper 31. 12.2019var ca 7,56 milj. ochkoncernens ackumuleradeöverskott 8,57 milj.
Driften förverkligades inte i linje med den slutgiltiga budgeten. Nettokostnaderna var ursprungligen budgeteradetill 42,03 milj. och i den korrigerade budgeten till 42,25 milj. .
Utfallet var 44, 15 milj. och således nästan 1, 9 milj. sämre än budgeterat, firämst beroende på att en avsättning på 1, 8 miljoner euro gjorts för Lålby avstjälpningsplats.
Investeringarnasbudgeteradenettokostnad var 8,01 milj. i den slutgiltigabudgeten. Utfallet blev 6, 11 milj. och därmed under budget. Som en förklarande orsak kan nämnas att
Kristinestads daghem förverkligades ca 830 000 lägre änbudgeterat.
Upplåningen var i den slutgiltiga budgeten budgeterad att ökamed 5, 6 milj . Utfallet var en
minskning av lånebeståndet med ca 980 000 eller en avvikelse på 6, 6 milj. . Stadens
skuldbörda i slutet av 2019 var 26, 7 milj. jämfört med 27, 7 milj. 2018. Detta motsvarar

4 122 per invånare. Landets medeltal år2018 uppgick till 3 039 per capita.
Revisionsnämnden noterar den budgeterade utvecklingen av stadens skuldbörda i enlighet

med gällandeekonomiplanenligt följande:
År
Lånebörda

Lånperinv. e
Förändring lånper inv.

2020

2021

2022

2023

28 440 000 27 448 000 26 115 000 23 388 000

4384
262

4231
-153

4026
-205

3605
-420

Koncernenslåneupptagningökadeunder åretmed ca l milj. till 38 milj. .

Kristinestad den 07.05. 2020
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