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ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT
Det är i första hand Karleby Vattens direktions och
stadsstyrelsens uppgift att reda ut ärendet. Man kan
inte berömma nämnda organ för att de skulle ha varit
aktiva och snabba vad gäller att göra utredningar och
inleda höranden. Denna process pågår fortfarande och
helheten utreds vidare.

Den nuvarande och nya revisionsnämnden sammanträdde första gången den 6 september 2021. Denna utvärderingsberättelse är den första för denna revisionsnämnd, vars mandatperiod är 2021-2025. Revisionsnämnden ställer varje år upp tyngdpunktsområden för
revisionsverksamheten. Tyngdpunktsområdet för revisionen år 2021 har varit ansvarsområdena inom Stadsmiljö, miljöhälsovårdsnämnden och affärsverket Karleby Vatten. Man kan med god orsak konstatera att nya
vindar blåser i nämnden, eftersom största delen av ledamöterna är med i revisionsnämnden för första
gången. De valda ledamöterna har en stark och
mångsidig kompetens och förmåga att ifrågaställa och
bedöma stadens verksamhetsmodeller.

Coronapandemin har fört med sig utmaningar för verksamheten 2021. Stadens resultat visar ett överskott
tack vare extra statsunderstöd. Karlebys invånartantal
fortsätter växa småningom. Rysslands krig mot Ukraina,
som började i februari, kommer också att inverka på
Karleby, som är beroende av exporten, mera än på
många jämförelsestäder. Uppmärksamhet bör fästas
vid en god och högkvalitativ ekonomisk förvaltning
också i framtiden, vilket ekonomidirektör Jari Saarinen,
som går i pension, har gjort.

Revisionsnämndens ledamöter arbetar under tjänsteansvar. Revisionsnämndens uppgift är att utvärdera
huruvida de operativa och ekonomiska mål som fullmäktige satt upp har uppnåtts i kommunen och i kommunkoncernen och om verksamheten har organiserats
på ett framgångsrikt och ändamålsenligt sätt. Revisionsnämnden bedömer verksamheten särskilt ur kommuninvånarnas perspektiv. Utvärderingsberättelsen är
en av nämndens viktigaste dokument. I den lyfts fram
de viktigaste observationerna och missförhållandena
samt utvecklingsobjekten.

Till slut vill jag tacka revisionsnämndens ledamöter för
ett gott och konstruktivt arbete och särskilt interna revisorn Mia Försti för arbetet som nämndens sekreterare.
Karleby den 23 maj 2022

Tomi Kivelä
Tomi Kivelä
Revisionsnämndens ordförande

Under granskningsperioden uppdagades mycket allvarliga brister i den interna kontrollen och misstankar om
eventuella oegentligheter när det gäller affärsverket
Karleby Vatten. Revisionsnämnden har aktivt följt med
hur ärendet framskrider.
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INLEDNING

Vi går mot utmanande tider. Vi hoppas att alla stadens
beslutsfattare också i fortsättningen kommer att vara
noggranna med ekonomin, förbättrar dragnings- och
kvarhållningskraft och beaktar kommuninvånarnas välmående i allt beslutsfattande.

Coronapandemin har utmanat hela världen redan under mer än två års tid. Oavsett av det har revisionsnämnden med tillfredsställelse noterat att stadens resultat, särskilt under de två senaste åren, har visat ett
rejält överskott. Direkta och indirekta coronastöd till
kommunerna har bidragit till det goda resultatet, likaså
Korpelan Voimas återbetalning på 24,5 miljoner euro,
med hjälp av vilket man har kunnat amortera lån och
göra investeringsreservationer.
Positiva faktorer har varit bl.a. de ökade skatteinkomsterna (på ökningen inverkade i stor grad kommunernas
temporärt höjda samfundsskatteandelar, vilkas inverkan var 5,51 miljoner euro), den minskade lånestocken,
det ökade invånarantalet, det goda årsbidraget (+6 miljoner euro över avskrivningarna) och försäljningen av
fastigheter som staden inte har användning för.
Oavsett att lånestocken och skatteprocenten har minskat är nivån på dem fortfarande hög i riksomfattande
jämförelse.
Problem har också förekommit och de dryftas närmare
i denna utvärderingsberättelse.
Vi är nöjda med årets resultat men man bör ändå beakta att vi ekonomiskt sett kan ha utmanande tider
framför oss redan under år 2022 på grund av Rysslands
anfall mot Ukraina. Vilken inverkan har de ryska sanktionerna bl.a. på trafiken till och från Karleby Hamn och
i allmänhet på näringslivet i Karleby?
Eventuella räntehöjningar ökar utgifterna, även om
största delen av stadens lån är skyddade mot räntehöjningar. Inflationen accelerar och skapar också kostnadstryck. Priserna på bränsle och energi har redan
börjat öka och frågan är hur det påverkar byggkostnaderna?
Inom stadskoncernen planeras omfattande byggnadsinvesteringar. Investeringar görs genom att ta lån eller
gå i borgen för lån som bolagen tar. En del av byggprojekten grundar sig på leasingavtal, vilkas andel förra
året var cirka 32 miljoner euro. Leasingupphandlingarna ökar inte lånestocken, men bruksavgifterna påverkar driftsekonomin.
Hur kommer välfärdsområdesreformen att påverka stadens ekonomi?
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REVISIONSNÄMNDEN

KPMG Oy Ab är revisionsbolag för staden och dotterbolagen. Ansvarig OFR-revisor är OFR/CGR Elina Pesonen
och hennes ersättare är OFR/CGR Emma Paananen. I
revisionsteamet ingick dessutom OFR/CIA Martin Slotte
samt GR Heidi Alahäivälä.

Om revisionsnämndens uppgifter stadgas i 121 § och 84
§ i kommunallagen. Revisionsnämnden bereder de
ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och
ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om samt
bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har uppnåtts i kommunen och kommunkoncernen. Om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning ska revisionsnämnden bedöma hur balanseringen av ekonomin
har utfallit samt den gällande ekonomiplanens tillräcklighet. Revisionsnämnden övervakar att skyldigheten
att redogöra för bindningar iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige.

Revisionsnämndens ställning i organisationen:

Stadsfullmäktige

Revisionsnämndens ledamöter under fullmäktigeperioden 2017–2020
LEDAMOT

ERSÄTTARE

Tomi Kivelä (ordförande)
Kauko Kivilehto (vice ordf.)
Hanna-Lea Ahlskog
Hanna Cygnel

Tarja Palosaari
Markus Anttiroiko
Jani Andersson
Minna RoukkioTaipale
Paula Typpö
Roy Pietilä
Suvi Pajunpää

Erkki Kuismin
Kauko Niemi
Jaana PikkarainenHaapasaari
Hannele Zitting

Revisionsnämnden

Intern
revision

Stadsstyrelsen

Koncernbolagen

Stadsdirektören

Sektor

Mats Silvander

Jäv i fråga om utvärderingsarbetet och utarbetandet av
utvärderingsberättelsen:
Tomi Kivelä 1. vice ordförande i Soites styrelse,
medlem i Kokkolan Matkailu Oy:s styrelse (till
30.9.2021)
Hanna-Lea Ahlskog: ersättare i bildningsnämnden (till 31.7.2021), ledamot i Soites styrelse
Kauko Kivilehto: ledamot i stadsstrukturnämnden
Kauko Niemi: ersättare i bildningsnämnden
(till 31.7.2021), medlem i Kokkolan Kehitysyhtiö Oy:s styrelse
Jaana Pikkarainen-Haapasaari: ledamot i
stadsstrukturnämnden (till 31.7.2021), närstående person som ordförande i stadsstrukturnämnden från 1.8.2021

På bild revisionsnämnden: (från vänster) Erkki Kuismin,
Hanna-Lea Ahlskog, Tomi Kivelä, Hannele Zitting, intern
revisor Mia Försti, Jaana Pikkarainen-Haapasaari,
Kauko Kivilehto och Kauko Niemi (Hanna Cygnel saknas)

Intern revisor Eija Kattilakoski var föredragande och
sekreterare på revisionsnämndens sammanträden
fram till 28.2.2021, Marju Erkkilä (KPMG) 1.3-12.5.2021
och intern revisor Mia Försti från 1.8.2021.
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Revisionsnämndens uppgifter och verksamhet
2021

överlåtelse av dem. Av de förtroendevalda besökte
byggnads- och miljönämndens presidium och Karleby
Vattens direktions presidium revisionsnämndens sammanträden. Dessutom hördes i Karleby Vattens lokaler
vikarierande vattenverksdirektören, ekonomi- och förvaltningschefen samt vattenförsörjningschefen. Från
miljöhälsovården hördes direktören för hälsoövervakningen angående miljöhälsovårdens uppdaterade störningssituationsplan och miljöhälsovårdens lokaler.

Enligt 121 § i kommunallagen har revisionsnämnden till
uppgift att:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Bereda de ärenden som gäller granskningen av
förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige
ska fatta beslut om.
Bedöma huruvida de mål för verksamheten och
ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i
kommunen och kommunkoncernen och huruvida
verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och
ändamålsenligt sätt.
Bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit
under räkenskapsperioden samt den gällande
ekonomiplanens tillräcklighet, om kommunens
balansräkning visar underskott som saknar täckning.
Se till att granskningen av kommunen och dess
dottersammanslutningar samordnas.
Övervaka att skyldigheten enligt 84 § att redogöra
för bindningar iakttas och tillkännage redogörelserna för fullmäktige.
För kommunstyrelsen bereda ett förslag till bestämmelser om nämndens uppgifter i förvaltningsstadgan samt till budget för utvärderingen
och granskningen.

Revisionsnämnden besökte på våren Isokylän koulu och
hörde under besöket skolans vikarierande rektor,
stadsmiljödirektören, stadsarkitekten och stadsmiljös
projektarbetare om frågor som anknyter till byggandet
och tillbyggnad av skolan.

Utvärderingsprocess och informationskällor
Utvärderingsplanen för fullmäktigeperioden och det årliga arbetsprogrammet som preciserar planen fungerar
som stomme för utvärderingsarbetet. Information och
utredningar för utvärderingsarbetet har inhämtats vid
samtal med experter och utvärderingsbesök. Utöver
ovanstående är verksamhetsberättelsen, personalrapporten och organens beslut källor till information. Vid
utvärderingen av verksamhetens resultat och ändamålsenlighet omfattar informationskällorna även resultaten från enkäten om välbefinnande i arbetet, enkäter
till kommuninvånare och företagarenkäten. Det praktiska utvärderingsarbetet görs i par och omfattar en
uppföljning av de olika sektorernas måluppställning och
beslut.

Revisionsnämndens arbete har följt utvärderingsplanen
för verksamhetsperioden 2021–2024 samt det årliga
arbetsprogrammet som utarbetats för att precisera planen. Utvärderingens tyngdpunktsområden 2021 var
verksamhetsområdena som lyder under stadsstrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden, miljöhälsovårdsnämnden samt affärsverket Karleby Vatten. Dessutom utvärderas årligen ekonomins utfall samt verksamhetens resultat och ändamålsenlighet.

Utvärderingen kan indelas i tre delområden, av vilka
den viktigaste är utvärderingen av målutfallet. Utvärderingen av verksamhetens resultat och ändamålsenlighet fokuserar bland annat på en granskning av ekonomin, produktiviteten och kvaliteten. En utvärdering av
balanseringen av ekonomin blir aktuell om stadens balansräkning visar ett underskott som inte kan täckas. En
del av utvärderingsarbetet är också en efterhandsutvärdering baserad på kommunstyrelsens bemötande av
utvärderingsrapporten.

Vid sina möten samrådde revisionsnämnden bland annat med stadsdirektören och ekonomidirektören om läget angående ekonomin och utfallet av de operativa
målen samt bokslutet 2021. Från koncernförvaltning
och -tjänster hördes bland annat personaldirektören,
strategichefen, arbetarskyddschefen, controllern och
utvecklingsdirektören. Hörandena anknöt till bl.a. arbetshälsa och arbetarskydd, ärenden som anknyter till
den gamla och nya strategin, koncernövervakning och
dotterbolagens rapportering.

Revisionsnämndens
utvärderingsarbete

När det gäller stadsstrukturnämnden och byggnadsoch miljönämnden hördes stadsmiljödirektören, tillståndschefen, ledande byggnadsinspektören, stadsplaneringschefen och andra tjänsteinnehavare om bl.a. utvecklingsåtgärder när det gäller tillstånd, försäljning av
stadens fastigheter och utbudet på företagstomter och

Utvärdering
av målens utfall
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Utvärdering av verksamhetens resultat och
ändamålsenlighet

Utvärdering av
balanseringen
av ekonomin
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STRATEGI OCH UTVÄRDERING AV MÅLEN

En grundlig implementering av strategin möjliggjorde
också personalens engagemang gentemot de uppställda målen och åtgärderna. De uppställda målen
styrde beredningen och beslutsfattandet, även om en
del av de ambitiösa målen för fullmäktigeperioden inte
nåddes. Under strategiperioden vidtogs i stadens organisations sektorer och ansvarsområden över 1000 åtgärder som främjar målen i strategin. Under strategiperioden kom det fram också sådana utvecklingsobjekt
som beaktades när den nya stadsstrategin utarbetades.
När det gäller målen för fullmäktigeperioden och mätinstrumenten har man strävat efter att för den nya strategiperioden välja sådana mätinstrument för vilka det
årligen finns uppföljningsuppgifter att tillgå.

En strategi är en gemensam syn på de verktyg som används som att nå en målsättning. Det är en plan med
hjälp av vilken man strävar efter att nå ett önskat mål.
En strategi är det högsta dokumentet som styr verksamheten och planeringen av framtiden och som i stora
drag stakar ut linjerna för stadens verksamhet. Karleby
stads strategi ”Karleby förnyas djärvt” gällde fullmäktigeperioden 2018-2021.
1.

2.
3.
4.

Lämpligt nära - tjänsterna utvecklas så att de
motsvarar invånarnas behov, inom ramen för
ekonomin
En lockande och attraktiv stad - livskraft kräver
dragningskraft och hållkraft
Tillsammans lyckas vi - vilka möjligheter erbjuder staden?
Resurssmart stad - personal, ekonomi och
ägarstyrning utgör en framgångsrik stads stenfot

Fullmäktigeperiodens övergripande mål och indikatorer
De övergripande målen för stadsfullmäktiges mandatperiod är till stor del konkreta, mätbara och utvärderbara samt verkningsfulla.
I mellanbedömningen av strategin bedömdes mätinstrumentet för koncernskulden på nytt och till mätinstrument valdes målet att koncernskulden i slutet av
fullmäktiges mandatperiod skulle vara på samma nivå
som i bokslutet för 2017. Målet nåddes och skuldmängden minskade under fullmäktigeperioden med 5,5 miljoner euro, d.v.s. 1,22 procent. Koncernskulden var år
2021 sammanlagt 447,13 miljoner euro (452,6 miljoner
euro år 2017). Under de kommande åren väntas skulden öka till följd av investeringstrycket. Dessutom ökar
hyresansvaren på grund av de stora leasingprojekten.
Koncernens årsbidrag var 132,1 procent av avskrivningarna, d.v.s. årsbidraget täckte avskrivningarna. Särskilt
stadens goda årsbidrag förbättrade relationstalet och
målet nåddes.

Mellan- och slutbedömning av strategin
Mellanbedömningen av strategin behandlades i fullmäktige den 28 september 2020 § 63. I de workshoppar
som hölls i anslutning till mellanbedömningen framkom
ett behov av att skissera upp långsiktiga mål i strategin.
De ska fungera som broar vid övergången till nya fullmäktige- och strategiperioder. Indikatorerna för fullmäktigeperiodens mål bör beskriva varje uppsatt mål
på ett mångsidigt sätt. Ett problem var att det var svårt
att få rapporter över en del av mätinstrumenten.

I Mellersta Österbotten var sysselsättningsgraden år
2021 73,1 procent, den motsvarande siffran för Karlebys del är inte ännu tillgänglig. Målet med en sysselsättningsgrad på över 75 procent nåddes inte.
Stadens företagarenkät genomfördes våren 2021. Utgående från svaren på enkäten fick staden bara vitsordet 3 för företagarvänlighet, d.v.s. målet nåddes inte.
Målet för kommuninvånarnas nöjdhet med tjänsterna
nåddes dock enligt en enkät hösten 2020, nöjdheten
med tjänsterna fick vitsordet 3,88.

Strategins slutbedömning gjordes under våren 2022
och fullmäktige godkände den vid sitt sammanträde
den 9 maj 2022 § 34.I verkställandet av strategin lyckades delaktiggörandet av kommuninvånarna, intressentgrupperna och personalen såväl i beredningen, implementeringen som förverkligandet av strategin.
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Målet som gällde en positiv befolkningstillväxt har
nåtts. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter
har befolkningen ökat med 143 invånare.

Antal anställningsförhål- Visstidsanställningar
landen

Målet att sänka den totala skattesatsen har nåtts. Inkomstskatteprocenten sänktes år 2020 med 0,25 procent. Skatteinkomsternas totala ökning var över 5 procent. Samfundsskatterna ökades av coronastöden, i fastighetsskatterna märktes det faktum att redovisningen
överfördes från föregående år till år 2021. Skatteinkomsterna har vuxit tack vare den positiva befolkningsökningen, lönesummans ökning, en god sysselsättning
och en snabbare ekonomisk tillväxt än förutsett, oberoende av att coronapandemin är pågående.
Målet med minskningen av personalens sjukfrånvaro
uppfylldes inte.
Nedan en granskning av uppnåendet av de övergripande målen i slutet av 2021:
Koncernskulden på samma
nivå som i bokslutet för 2017
vid fullmäktigeperiodens utgång

uppnåddes

Årsbidrag > avskrivningar

uppnåddes

Sysselsättningsgrad > 75 procent

uppnåddes inte

Intressentgruppernas bedömning
av staden som
samarbetspartner > 4

uppnåddes inte

Invånarnas nöjdhet med
tjänsterna > 3,5

uppnåddes

Positiv befolkningsökning

uppnåddes

Lägre total
skattesats

uppnåddes

Minskning av sjukfrånvaron
bland personalen med 10
procent (utgångsläge nivån
2017)

2018
Koncernförvaltning och koncerntjänster
33

2019

2020

2021

38

19

19

Miljöhälsovård

8

8

7

8

Veterinärvård
7
Övervakning av sanitära förhål1
landen

7

6

7

1

1

1

Bildningsväsendet

398

417

377

384

Förvaltning

3

3

2

5

Undervisningsväsendet

193

187

215

204

Småbarnspedagogiken

172

196

139

154

Det övriga bildningsväsendet

30

31

21

21

Stadsmiljö

67

82

55

58

Stadsmiljö

16

10

7

10

Städ- och matservice

51

72

48

48

Affärsverket Karleby Vatten

3

3

2

5

Regionala räddningsverket

13

16

11

21

Sammanlagt

522

564

471

495

Antalet visstidsanställningar har ökat något under
2021. Jämfört med situationen vid utgången av 2017
(488) har antalet visstidsanställningar i hela staden ökat
med 1,4 procent inom hela stadsorganisationen, men
är ändå något mindre än åren 2018–2019.
Frånvaro orsakad
av olycksfall i ar2018
betet (kalenderdagar)

2019

2020

2021

Hela staden

1648

1007

1518

1390

Mängden arbetsfrånvarvaron till följd av olycksfall i arbetet har minskat avsevärt från nivån år 2019. Mängden frånvaron år 2021 till följd av olycksfall i arbetet har
dock ökat med 10,3 procent i förhållande till frånvaro
till följd av olycksfall i arbetet år 2017 (1376 kalenderdagar). År 2021 var det totala antalet olycksfall i arbetet
169, varav 36 var olycksfall under arbetsresor.

uppnåddes inte

De allmänna målen i stadens strategi
Ett av de allmänna målen i stadens strategi är att följa
personalplanen och minska antalet visstidsanställda.
Ett mål är också att inga olycksfall ska inträffa i arbetet.
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Totala sjukdagar (kalenderdagar/anställd (inklusive olycksfallen)
2018

2019

2020

2021

Koncernförvaltning och kon11,63
cerntjänster

10,11

7,30

9,37

Miljöhälsovård

8,75

10,51

7,74

14,68

Bildningsväsendet

13,77

14,60

15,54

15,95

Stadsmiljö

18,67

21,52

21,89

21,03

Affärsverket Karleby Vatten

7,66

13,87

8,70

11,00

Regionala räddningsverket

14,59

18,57

10,56

15,11

Hela staden

14,58

15,98

16,01

16,56
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Målutfall inom de olika sektorerna

Det övergripande målet för fullmäktigeperioden var att
minska personalens sjukfrånvaro med 10 procent jämfört med situationen i slutet av 2017.Som det framgår
av tabellen (ovan) uppnåddes inte målet, utan antalet
sjukfrånvarodagar i hela staden har ökat med 7,32 procent 2021 jämfört med situationen år 2017 (15,43 kalenderdagar/löntagare). De flesta sjukskrivningarna orsakades fortfarande av muskuloskeletala sjukdomar,
psykiska störningar och beteendestörningar samt sjukdomar i luftvägarna. Förekomsten av sjukdomar i luftvägarna har i en tabell som baserar sig på uppgifter från
företagshälsovården minskat med hälften från 2020.
Orsaken till detta är praxisen som gäller anmälan om
sjukfrånvaro. I och med det nya hr-systemet Populus
sparas sjukfrånvaro med chefens lov i systemet på en
elektronisk blankett. Till skillnad från tidigare praxis antecknas inte sjukdomens orsak eller andra uppgifter om
hälsotillståndet. Därför antecknas inte uppgifter om diagnos när det gäller alla korta frånvaron (luftvägssymton är mest allmänt) i företagshälsovårdens diagnosstatistik.

Affärsverket Karleby Vatten
Karleby Vattens omsättning var 8,2 miljoner euro, vilket
är 0,31 miljoner euro mindre än budgeterat. Räkenskapsperioden visade ett överskott på 1,19 miljoner
euro.
Karleby Vatten svarade för alla sina omkostnader och
investeringar och betalade 500 000 euro i avkastning av
grundkapitalet till staden. 2,14 miljoner euro investerades i anläggningstillgångar. Investeringarna riktades
närmast till byggande och renovering av nätverk.
Grundvattentillgångarna håller på att sina och nya vattentäkter/källor behövs. Vattenkvaliteten har i stort
upplevts vara utmärkt. Projektet med vattentäkt i
Karhinkangas har godkänts. Cirka 11 000 st fjärravlästa
mätare tas i bruk efterhand.
Karleby Vattens hade 36 anställda år 2021, av dem var
5 visstidsanställda. Sjukfrånvaron var 11 dagar/anställd
(8,3 dagar/anställd år 2020). I sjukfrånvaron syns pandemins verkningar, men också andra orsaker förekommer.

Målet är också att halvera kostnaderna för vikarier jämfört med nivån 2017 (4 295 175 euro). Så som det framgår av tabellen nedan har vikariekostnaderna ökat med
undantag av år 2020, när många av stadens funktioner
var reducerade på grund av coronapandemin.
Vikariekostnader, euro
Sjukledighet
Moderskapsledighet

2018

2019

2020

Resultaten från enkäten om välbefinnande i arbetet
väcker oro. Enligt enkäten har man i många fall upplevt
att det är svårt att få arbetet att löpa smidigt i arbetsgemenskapen. Detta syns tydligt i svaren som anknyter
till arbetstillfredsställelse och ork i arbetet. Det finns
också rum för förbättringar i de närmaste chefernas arbete och ledningen. Revisionsnämnden anser det vara
bra att en grupp för arbetshälsa har grundats för Karleby Vatten. I sammansättningen har också personalens
representation beaktats.

2021

1 223 017

1 367 085

1 177 790

1 467 200

596 979

445 291

482 240

649 182

Semester
Övriga vikarier
Utbildning

751 639

789 539

647 764

669 313

2 186 753
93 023

2 116 308
93 692

1 446 957
37 346

2 045 640
45 975

Sammanlagt

4 851 411

4 811 915

3 792 097

4 877 310

I Karleby Vattens förvaltning har allvarliga problem konstaterat och därför har revisionssamfundet KPMG gjort
en extra revision av bolagets verksamhet. På grund av
observationer i samband med revisionen har Karleby
Vattens ledningsgrupp tillsammans med Karleby stads
ledning tagit fram en lista över utvecklingsåtgärder för
Karleby Vatten och utsett ansvarspersoner. Karleby
Vattens direktions utredningar av förvaltningens verk-

Strategin implementerades väl både bland kommuninvånarna
och de anställda och den blev inte bara i förvaltningens och
förtroendepersonernas vetskap.
Resultaten av kommunbarometern 2022: Karleby 2,86, Mellersta Österbotten 3,20, hela Finland 3,08, på skalan 1–5. Staden ska skapa goda förutsättningar för företagsverksamhet i
vår stad bl.a. genom att tillståndsprocesserna är smidiga och
skattepolitiken fördelaktig. Hur kan vi bättre sama information om företagens önskemål och samarbetsformer?

Oavsett problemen med förvaltningen och den interna
kontrollen ser Karleby Vattens ekonomiska situation bra
ut. Det är beaktansvärt att inget lån har behövt lyftas år
2021.
Självförsörjningsgraden är 93,3 procent och den relativa
skuldsättningen 42,9 procent.

När det gäller vikariekostnader vore det bra att kunna specificera övriga vikariekostnader. Hur mycket kostnader föranleds
t.ex. av tillfällig vårdledighet, oavlönad ledighet eller andra orsaker?
Föräldraledigheterna har ökat markant, vilket syns i en ökning
av vikarikostnaderna, men å andra sidan är det en positiv ökning.
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samhet är på hälft. Efter att de slutförts beslutar stadsstyrelsen och -fullmäktige om de slutliga åtgärderna.
Revisionsnämnden följer processens framskridande.
Koncernförvaltning och koncerntjänster
De ansvarsområden som är underställda stadsstyrelsen
höll sig som helhet inom budgeten. Verksamhetsutgifterna år 2021 var sammanlagt 205,3 miljoner euro och
verksamhetsitäkterna sammanlagt 7,98 miljoner euro.
Budgeten överskreds för intäkternas den och underskreds för verksamhetsutgifternas del. Därför blev
verksamhetstäckningen 1,3 miljoner bättre än budgeterat. De allmänna målen har till stora delar förverkligats, med undantag av sjukfrånvaron på många ansvarsområden.
Målet att förbättra arbetshälsan i stadskansliet har förverkligats, veckomöten har hållits regelbundet och utvecklingssamtal förs årligen. En informationsstyrningsplan (TOS) har utarbetats och ärendehanteringssystemet Dynasty 10, personalsystemet Populus HR och
elektronisk underteckning har tagits i bruk.

Bildningsväsendet
Bildningsväsendets ansvarsområden har klarat de ekonomiska verkningarna av coronapandemin rätt bra.
Pandemins inverkningar på personalen och deras ork
kommer att synas först i framtiden.

Organisationen inom näringsliv och stadsutveckling
ändrades i början av 2021, när sysselsättningstjänster
kom att lyda under ansvarsområdet. Kommunförsöket
som inleddes 1.3.2021 förutsätter under kommande år
också en ny typ av verksamhet inom ansvarsområdet.
Informations-, rådgivnings- och handledningsservice
för invandrare har inletts. En verkställande direktör rekryterades för Karleby Idrottspark Ab och under 2022
inleddes planeringen av verksamhetsmodellen. Konkurrensutsättningen av allianklustret ledde efter redovisningsperiodens slut till upphandlingsbeslut. Alliansklustret Team Sisärata valdes till genomförare av planeringen och byggandet av saneringen och nybygget i Idrottsparken.

Användningen av idrottslokaler och -platser var mindre
under coronabegränsningarna och därför underskreds
verksamhetsinkomsterna med cirka 350 000 euro. På
motsvarande sätt var inbesparingen när det gäller personalkostnader och köp av tjänster cirka 100 000 euro.
Detta inverkade på att verksamhetstäckningen överskreds med cirka 250 000 euro.
Personalkostnaderna för den grundläggande undervisningen var cirka 850 000 euro. Den faktor som hade
störst inverkan var att vikarieutgifterna ökade. Det
ökade elevantalet har också orsakat ökningar i personalkostnaderna.

I och med välfärdsområdesreformen kan ekonomiförvaltningen inte längre sälja tjänster till Soite. Osäkerheten som organisationsändringen orsakar kan ses som
en försämring av välmåendet i arbetet bland ekonomiförvaltningens personal. Ekonomi- och dataförvaltningstjänsters ekonomi försvagades av många långa
sjukfrånvaron.

Det har ansökts om ett tilläggsanslag för dessa överskridningar, vilket täcktes genom en höjning av uppskattningen av inkomstskatten. Här bör också beaktas
att det för undervisnings- och kulturväsendets del flöt
in mera statsandelar än vad som budgeterats. Utfallet
som gäller dessa var bättre, sammanlagt 739 574 euro.
Verksamhetstäckningen för bildningsväsendets ansvarsområden var 99,4 procent efter de tilläggsanslag
som godkänts av fullmäktige.

Utgående från de utredningar som revisionsnämnden tagit del av anser revisionsnämnden att det juridiska stödet till sektorerna och särskilt kunskapen
om upphandlingar bör förbättras.
Revisionsnämnden konstaterar om den dataskyddsansvariges uppgifter att den tjänsteinnehavare som
är dataskyddsansvarig inte samtidigt kan svara för
till exempel arkivet.

När det gäller småbarnspedagogiken har man inte kunnat nå målet som anknyter till sjukfrånvaro, även om
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det har minskat något jämfört med året innan. På antalet inverkar fortfarande utmaningarna med inomhusluften vid några enheter och frånvaron enligt coronaanvisningarna. Antalet olycksfall i arbetet har ökat något.
Man har fortsättningsvis satsat på redskap som ökar arbetssäkerheten och beaktandet av förbyggande åtgärder har införlivats i den dagliga verksamheten. I kundenkäter som gäller småbarnspedagogiken är användarnas uppskattningar av tjänsterna goda. Oberoende av
coronatiden har olika tjänster och metoder tagits i
bruk.

Stadsfullmäktiges beslut att höja Karlebytillägget
skapar kostnadstryck i småbarnspedagogikens budget.
Nämnden anser det vara viktigt att det ökade Karlebytilläggets inverkan på användningen av småbarnspedagogikens tjänster och ekonomins utfall uppföljs i fortsättningen.
Inom den grundläggande undervisningen har personalens sjukfrånvaro ökat avsevärt på grund av coronan.
Revisionsnämnden önskar fästa uppmärksamhet
vid resultaten av arbetshälsoenkäten. Inom en del
ansvarsområden upplevs det att man har för
mycket arbete i förhållande till resurserna.

Ett särskilt omnämnande förtjänar metoden Föra barnen på tal, med hjälp av vilken man samarbetar med
olika intressentgrupper för att förbättra och utveckla
barns välmående såväl inom småbarnspedagogiken
som den grundläggande undervisningen. De anställda
har också fått utbildning i positiv pedagogik i enlighet
med planen för den barnvänliga kommunen.

Skolpsykologerna och skolkuratorerna överförs till
välfärdsområdet 2023. Hur kan man säkerställa att
ett friktionsfritt samarbete med bildningsväsendet
bibehålls?

Revisionsnämnden vill fästa uppmärksamhet vid resultaten av arbetshälsoenkäten. Även om det har skett positiv utveckling upplever för många anställda inom bildningstjänster att det inte finns tillräckligt med tid för att
få arbetet gjort. För många svarare upplevde också att
utvecklingen av arbetsförhållandena, arbetsuppgifterna eller det allmänna välmåendet på arbetsplatsen
har gått mot det sämre under det senaste året. Dessa
resultat visar pandemins verkningar, men de visar
också att man behöver satsa mera på arbetshälsa och
ork i arbete i fortsättningen

Psykologtjänster bör finnas till hands direkt vid skolan efter behov.
Räcker tjänsterna med låg tröskel i problemsituationer?
I början av 2022 genomfördes en indelning av bildningsnämnden i två nämnder. Det är sannolikt att
olika verksamhetsområden blir bättre uppmärkStadsmiljö
Verksamheten höll sig till största delen inom ramen
för budgeten. Ett undantag utgjorde ansvarsområdet
Byggnation, vars verksamhetskostnader var 110,4 procent och verksamhetsintäkterna 121 procent av det
budgeterade, vilket sammanlagt är en skillnad på 1,31,5 miljoner euro jämfört med det budgeterade. Detta
förklarades med kostnader som kommer av reparationen av Kieppi.

I skolhälsoenkäten såg man mycket positivt, men också
oroväckande utveckling. Största delen av svararna var
nöjda med sitt liv på ett allmänt plan och upplever att
de kan påverka sitt liv och nästan alla har en hobby. Det
finns också en del som upplever tvärtom. Det mest oroväckande är att fler elever än tidigare har problem med
humöret och känner ångest (i de högre årskurserna 12
-> 20 procent inom loppet av två år). Situationen blir
knappast bättre av att en stor del av eleverna upplever
att det är lätt att få tag på narkotika.

Byggnadstillsynen och tillståndstjänster är lagstadgad
myndighetsverksamhet. Revisionsnämnden är oroad
över svårigheterna att rekrytera sakkännare. Tillståndstjänsterna är också ett slags imagefråga och satsningar
måste göras på stadens dragningskraft både som arbetsgivare och boendeort. Det är positivt att alla byggnadstillsynens tillstånd nu kan ansökas via det elektroniska systemet. När det gäller bygglov har handläggningstiden i medeltal varit 60 dagar. Ett system för
elektronisk behandling av rättelseyrkanden inom parkeringsövervakningen togs också i bruk. Byggnadstillsynen utförde 1 439 st syner år 2021 (1 566 st år 2020).
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euro och var 101,2 procent av budgeten. Orsaken var
att personalutgifterna överskreds. Verksamhetsintäkterna var 99,1 procent av målet.

Av dem var 320 st slutbesiktningar år 2021 (389 st år
2020).
Utbyggnaden av Isokylän koulu stod färdig i början av
2022. Ibruktagandet av utbyggnaden fördröjdes av
mätningsproblem som uppdagats. Behandlingen av
den meningsskillnad som uppstått om mätningsproblemen pågår ännu.

Av verksamhetsmålen uppnåddes största delen inte under 2021. Antalet sjukfrånvarodagar ökade markant
från året innan till 15 dagar/anställning, medan det
strategiska målet var 9,09 dagar/anställning. Enligt arbetshälsoenkäten har arbetstillfredsställelsen gått mot
det sämre. På grund av coronapandemin har bara 70
procent av tillsynsuppgifterna enligt tillsynsprogrammet förverkligats. 86 procent av kundernas anmälningar har kunnat skötas inom målsättningstiden.

Inom sektorn som helhet hade inga stora ändringar i
svaren på arbetshälsoenkäten 2021 skett jämfört med
enkäten 2019. Det förekommer dock fortfarande en del
trakasseri och diskriminering och ställvis finns det orsak
till förbättring när det gäller arbetshälsan. Sjukdagarna
inom stadsmiljö var 21,03 dagar/person (21,09 dagar/person år 2020), inom städservicen 28 dagar/person (26,6 dagar/person år 2020). Dessa tal är alltså avsevärt högre än annars inom staden (16,56 dagar/person). Coronapandemin har särskilt belastat renhållningen, vilket syns i att sjukfrånvaron ökat ytterligare.

Arbetshälsan inom miljöhälsovården har enligt arbetshälsoenkäten gått avsevärt mot det sämre jämfört med
enkäten år 2019. Endast 61 procent av de anställda
skulle rekommendera sin arbetsplats till sina bekanta,
medan samma tal var 93 procent år 2019. Av miljöhälsovårdens anställda upplever 60 procent att den generella utvecklingen när det beträffar det allmänna välmåendet på arbetsplatsen har gått i en sämre riktning. Antalet fall av trakasserier och diskriminering har ökat. De
anställda är inte nöjda med chefernas arbete. 28 procent av de anställda upplevde att arbetstillfredsställelsen är dålig.

Programmet för främjande av cykling gladde och var väl
utarbetat.
Utgående från de utredningar som revisionsnämnden tagit del av anser revisionsnämnden att det juridiska stödet till sektorn och särskilt kunskapen om
upphandlingar bör förbättras.

Revisionsnämnden anser det vara bra att nya lokaler
planeras som ska ersätta byggnaden på Hammargränd,
där det förekommer problem med inomhusluften.
Dessutom är det positivt att miljöhälsovården aktivt tar
i bruk elektroniska tjänster.

Revisionsnämnden ber att uppmärksamhet fästs
vid följande frågor, som det på basis av kundnöjdhetsenkäten och andra ovservationer har kommit
in respons på:
•
•
•
•
•
•

Revisionsnämnden rekommenderar att man på basis
av de oroväckande resultaten av arbetshälsoenkäten
vidtar korrigerande åtgärder och att åtgärdernas inverkan på arbetshälsan uppföljs med en enkät redan under innevarande år.

är tillståndsservicen smidig
är servicen likvärdig och jämlik
vilka är byggnadstillsynens ansvar och
uppgifter
är samarbetet mellan olika organ och
tjänsteinnehavarna tillräckligt
är de elektroniska tjänsterna tillgängliga
för alla
finns det behov av mera personlig service

Uppmärksamhet bör fästas vid att göra arbetet lockande, med tanke på den dåliga tillgången på veterinärer. Nämnden anser det vara viktigt att veterinärjourens resurser inom vårt område förbättras.

Slutsyner som inte hållits finns 1225 st (gällande
bygglov), 3363 st (icke gällande bygglov). Vad kan
man göra för att förbättra situationen?

Räddningsväsendet
Räddningsverkets antal uppgifter minskade och därmed höll man sig inom ramen för budgeten. När det gäller investeringar lät man göra tillägg och ändringar i
Karleby brandstation för 6,9 procent av budgeten.

Miljöhälsovård

När det gäller verksamhetsmålen kunde man hålla beredskapstiderna i medeltal men upplysningen och råd-

Målen för ekonomin inom miljöhälsovården uppnåddes
inte helt. Verksamhetsutgifterna överskreds med 29 00
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Arbetshälsa

givningen förverkligades inte enligt målen och avtalsbrandkårernas övningsmål nåddes inte. Det uppgavs att
coronaepidemin hade försvårat verksamheten.

Arbetshälsan är en helhet som är en summa av fysiska,
psykiska och sociala faktorer som anknyter till den anställda och faktorer som anknyter till arbetsmiljön och gemenskapen. På arbetshälsan inverkar insatserna från
var och en i arbetsgemenskapen. Arbetshälsa är framför allt smidig och säker vardag och resultatrikt arbete.

När det gäller dataskydd och datasäkerhet efterföljdes
inte alla lagens krav. Räddningsväsendets ledning bör
vidta åtgärder för att alla skyldigheter ska uppfyllas.
Arbetshälsoenkäten visar en polarisering i arbetstillfredsställelsen i och med att sektorn visar mera ytterligheter än i medeltal. 55 procent skulle rekommendera
sin arbetsplats. Det motsvarande talet för hela staden
är 76 procent. Endast 70 procent av svararna meddelar
att utvecklingssamtal har förts. Verksamhetsområdets
arbetshälsa har följts redan länge.

Det faktum att stadsstyrelsens föreslog och stadsfullmäktige godkände en reservation på 800 000 euro i
bokslutet för 2017 för att främja arbetshälsan har varit
ett betydande ekonomiskt tillägg i arbetet för att främja
arbetshälsan. Summan har årligen använts i enlighet
med dispositionsplanen. En stor del av anslaget som reserverats för arbetshälsa riktas till arbetshandledning
som förbättrar den anställdas kompetens, stöder arbetets smidighet, arbetsförmågan och arbetsgemenskapens gruppdynamik och därmed ökar arbetshälsan.

I samband med den nya brandstationen gjordes
många extra arbeten. Vad beror detta på?
Vilka åtgärder ämnar ledningen vidta för att dataskyddet och datasäkerheten ska motsvara kraven i
lagstiftningen?

Arbetsgivaren strävar efter att ordna verksamhet som
mångsidigt stödjer välbefinnandet i arbetet och arbetsförmågan samt att bedöma hur arbetshälsan utvecklas.
År 2021 präglades av coronan, vilket inverkade också på
de åtgärder som främjar välbefinnandet i arbetet och
arbetsförmågan och all verksamhet kunde inte ordnas
på vanligt sätt. En ny förmån som stöder arbetshälsan
som togs i bruk är cykelförmånen. Den har hittills utnyttjats av cirka 150 anställda.

På vad beror polariseringen i arbetstillfredsställelsen och hur kan den minskas? På vad beror bristerna i antalet utvecklingssamtal?

Under år 2021 uppdaterades modellen till stöd för arbetsförmågan och frånvaroimpulser togs i bruk i det
nya hr-systemet. Funktionen med frånvaroimpulser
systematiserar processen med diskussioner för stöd i tidigt skede i modellen till stöd för arbetsfråmågan och
anmälan om sjukfrånvaro på 30 dagar till företagshälsovården. Med hjälp av tidigt ingripande strävar man
efter att identifiera faktorer som hotar arbetsförmågan
och att förebygga sjukfrånvaro. Under hösten 2021 utarbetades också en Howspace-inskolningsplattform
som en ny anställd kan registrera sig på. På plattformen
kan den anställda interaktivt bekanta sig med bl.a. Karleby stads organisationsstruktur, ärenden som anknyter till anställningen, arbetarsäkerheten och datasäkerhet.

UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS RESULTAT
Kommunens verksamhet är resultatrik då kommuninåvnarnas behov tillgodoses genom en kostnadseffektiv service som håller hög klass. Då man överväger
mål och mätinstrument bör man fästa uppmärksamhet
vid verksamhetens effektivitet och mätbarhet. Granskningen av verksamhetens ändamålsenlighet är i praktiken en granskning av uppnåendet av de mål som fullmäktige ställt upp. Utvärdering skilt för varje nämnd i
kapitlet ovan.

Resultat av enkäten om välbefinnande i arbetet
Karleby stads arbetshälsoenkät genomfördes i november 2021 med samma enkätmodell som åren 2017–
2019. Det kom in 1 265 svar. Med den enkätmodell som
användes eftersträvades en uppföljning av målen för
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strategiperioden och jämförbarhet som inte hade uppnåtts med den nya arbetshälsoenkät som togs i bruk
2020. Arbetsenheterna behandlar tillsammans resultaten av enkäten i worshopar och gör samtidigt upp arbetshälsoplaner för enheterna. Planerna sänds till personaltjänster. Enkätens resultat styr stadens utveckling
av arbetshälsan, som utgår från strategin. Resultaten av
arbetshälsoenkäten behandlades vid chefsinfo, i samarbetsgruppen och i stadsstyrelsen.

< arbetets uppskattning på olika nivåer i organisationen

> får du respons av din chef på hur du lyckats?
> under utvecklingssamtalen följs det upp om ärenden som överenskommit förverkligats

= tillit till den egna sektorns ledning
= nöjdhet med ledningssättet inom den egna sek-

Resultaten som anknyter till arbetets smidighet i arbetsgemenskapen, arbetsförhållandena och kompetensen samt de närmaste chefernas arbete var i stora
drag de samma som i svaren på enkäten år 2019. De
anställda är i medeltal mycket nöjda med sin egen kompetens, arbetets meningsfullhet och tilliten i arbetsgemenskapen. De flesta upplever de närmaste chefernas
bemötande vara vänligt och respektfullt. Största delen
av svararna upplevde att deras arbete uppskattas av arbetskamraterna och chefen. 76 procent skulle rekommendera sin nuvarande arbetsplats för bekanta.

torn

= jag känner mig förstådd och accepterad
> upplevelser av trakasserier på grund av bl.a. ålder, kön, språk eller religion

> arbetsgivaren stöder de anställda att fortsätta sin
arbetskarriär så länge som möjligt

> förverkligade utvecklingssamtal
= hur arbetsgemenskapen fungerar
= egen kompetens
< egna resurser och ork i arbetet

I tabellen nedan en jämförelse med resultaten av arbetshälsoenkäten år 2019. Jämförelsen omfattar observationer ur effektivitetens synvinkel. Skillnaderna jämfört med svaren på enkäten 2019 är små, men till stor
del positiva. Det är dock oroväckande att en liten sänkning har skett när det gäller de egna resurserna och ork
i arbetet. Det är möjligt att den långa och tunga coronatiden, som inföll före enkäten, påverkar? Uppskattningen av det egna arbetet på olika nivåer i organisationen har annars bibehållits, men en liten nedgång har
skett i uppskattningen i hela organisationen.

Utvecklingssamtal har genomförts i större grad än tidigare år. Av de svarande uppgav 84 % att deras chef håller utvecklingssamtal årligen. Utgående från svaren behöver arbetsgivarens belöningssätt utvecklas. Personaltjänster har börjat kartlägga ämnet och belöningssätten
kommer att utvecklas.
Trakasserier och osakligt bemötande förekom i något
mindre mån än år 2019. Utvecklingen går i rätt riktning,
men fortfarande bör man arbete kompromisslöst för
att nå nolltolerans. Revisionsnämnden har gått igenom
svaren på enkäten per sektor och dessa redogjordes i
uppnåendet av målen.

Ibruktagandet av en automatisk frånvaroimpuls är en
utmärkt sak. Med hjälp av den kan man säkerställa att
man ingriper i långa sjukfrånvaron i tidigt skede.
Howspace-inskolningsplattformen är också en utveckling i rätt riktning. Med hjälp av den har nya anställda möjlighet att få tillgång till samlad information
om sin nya arbetsgivares funktioner och regelverk.
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Uppmärksamhet ska fästas vid uppföljningen att saker som övernskommits under utvecklingssamtal förverkligas för att utvecklingssamtalen ska ha största
möjliga effekt.

Soliditet %

44,6

43,4

42,7

45,3

76,8

77

78,6

71,6

88,2

87,5

84,9

78,56

75,4

78,5

170,6

142,0

Intern finansiering
av investeringar %

52,8

50,6

168,4

66,9

Låneskötselbidrag

0,2

0,3

0,7

0,5

0,4

0,5

1,0

0,7

14,2

14,1

12,8

13,1

Relativ skuldsättning %
Skulder och åtaganden % av driftsintäkterna %
Årsbidrag/avskrivningar %

Kalkylerat låneskötselbidrag
Verksamhetsintäkter/ verksamhetskostnader %

Räkenskapsperiodens överskott år 2021 var 5,68 miljoner euro, vilket var 10 miljoner mera än budgeterat. Det
goda resultatet möjliggjordes av anpassningsåtgärder i
ekonomiprogrammet, en gynnsam utveckling i inkomstskatterna (212 miljoner euro, d.v.s. en höjning på
+5,1 procent jämfört med år 2020) och dessutom coronastöd som betalades till kommunen och Soite 2021. År
2021 riktades coronastöden direkt till Soite och kanaliserades till kommunerna via betalningsandelar. Det
stöd som Soite erhöll var sammanlagt cirka 9 miljoner
euro. Karleby fick dessutom 0,86 miljoner euro i direkt
coronastöd på grundval av invånarantalet.
Budgeten för personalutgifter underskreds med 0,7
miljoner euro. Utgifterna ökade ändå med 4,2 procent
och var sammanlagt 103,61 miljoner euro. Året avvek
från det vanliga, vilket syntes tydligt i de minskade utgifterna för resor, inkvartering, utbildning och vikarier.
Också distansarbetet och de nya verksamhetsmodellerna minskade personalutgifterna. I februari 2021
återkallades den permittering av personalen som skulle
ha gett en planerad inbesparing i personalkostnader på
2,5 miljoner euro på grund av den osäkerhet som coronapandemin förde med sig.

STADENS EKONOMI
Ekonomisk stabilitet och hållbarhet
I tabellen nedan jämförelse av nyckeltal för åren 2018–
2021 när det gäller ekonomins stabilitet och hållbarhet.
Staden + affärsverket

2018

2019

Årsbidrag (1000 €)

11.377

11.815 29.779 20.738

Årsbidrag €/invånare
Räkenskapsperiodens resultat
(1000 €)

2020

Verksamhetsbidraget minskade med 4,3 procent jämfört med året innan. Årsbidraget är på en bra nivå, 142
procent, och målet att täcka avskrivningarna har uppnåtts.

2021

239

248

623

433

-3.708

-3.244

12.320

6.341

Nedan en tabell över utvecklingen av skatteinkomsterna åren 2015–2021.
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vore dock 2,0. Årsbidraget täcker avskrivningarna till
132,1 procent.

Granskning av skuldsättningen
I tabellerna nedan granskas stadens och stadskoncernens skuldsättning som helhet. Granskningen omfattar
lån, leasingansvar, hyresansvar och borgensansvar,
vilka det också är bra att betrakta som riskfaktorer och
som en del av helheten när det kommer till skuldsättning. När det gäller hyresansvar uppges de återstående
summorna enligt hyresavtalen för den tid som hyresavtalet inte kan återkallas.

Stadskoncernens nyckeltal
Jämförelse av ekonomins nyckeltal åren 2018–2021 på
koncernnivå i tabellen nedan.

Staden + affärsverket
Lån
Leasingsansvar

Stadskoncernen

2018

2019

2020

2021

Årsbidrag (1 000 €)

47.186 38.140

56.431

57.516

Årsbidrag €/invånare

990

800

1181

1200

Räkenskapsperiodens resultat
(1000 €)

5.959

-2.969

11.492

13.976

Soliditet %

33,0

31,7

31,2

32,0

71,8

85,3

88,8

90,4

Relativ skuldsättning
%
Skulder och åtaganden % av driftsintäkterna %
Årsbidrag/avskrivningar %
Intern finansiering
av investeringar %
Låneskötselbidrag
Kalkylerat låneskötselbidrag
Verksamhetsintäkter/ verksamhetskostnader %

Hyresansvar

114,6

92,9

125,6

132,1

90,9

64,5

75,2

81,4

0,5

0,8

1,2

1,1

0,93

0,74

0,99

1,03

59,9

59,5

57,5

56,5

2020

2021

220,6 M€

222,9 M€

246,3 M€

228,1 M€

24,9 M€

24,9 M€

32,1 M€

32,7 M€

3,2 M€

9,5 M€

21,8 M€

22,1 M€

135,5 M€

137,2 M€

122,5 M€

125,2 M€

Sammanlagt

384,2 M€

394,5 M€

422,7 M€

408,1 M€

2018

2019

Lån

408,6 M€

422,9 M€

454,1 M€

447,3 M€

Leasingsansvar

37,1 M€

34,9 M€

1,1 M€

1,7 M€

21,6 M€

28,6 M€

76,7 M€

68,5 M€

Borgensansvar

148,2 M€

153,6 M€

139,4 M€

141,2 M€

Sammanlagt

600,2 M€

640 M€

671,3 M€

658,6 M€

Koncernen

182,4

2019

Borgensansvar

Hyresansvar

144,2

2018

2020

2021

Under fyra år har skuldsättningen ökat även om den år
2021 i sin helhet var något mindre än år 2020. Stadens
skuldmängd kunde år 2021 minskas med över 18 miljoner euro. Koncernens lånemängd minskade med 6,86
miljoner euro.
Stadens leasing- och hyresansvar ökade med 2021 miljoner euro och koncernens med 7,6 miljoner euro.
Stora investeringar har förverkligats med leasingmodell, vilket innebär att byggprojekten inte ökade balansräkningen.

Årsbidraget fortsatte att öka och var 57,5 miljoner euro.
Trots detta pekar indikatorerna på en ökad skuldsättning. Under 2021 kommer låneskötselbidraget att ligga
på en tillräcklig nivå (1,1) med tanke på kriterierna för
kriskommuner (0,8). En bra nivå på låneskötselbidraget
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3.

beloppet av lån och hyresansvar per invånare
i kommunens koncernbokslut överskrider det
genomsnittliga beloppet av lån och hyresansvar i alla kommuners koncernbokslut med
minst 50 procent (det tidigare nyckeltalet omfattande endast koncernens lånemängd)
o Karleby 2021: 1 106 €/invånare,
ingen jämförelseinformation tillgänglig

4.

koncernbokslutets kalkylerade låneskötselbidrag är under 0,8 (den tidigare relativa skuldsättningen minst 50 procent)
o Karleby 2021: 1,03 -> kriteriet uppfylls inte

På den goda utvecklingen hos skatteinkomsterna inverkade kommunernas samfundsskatteandel som
höjdes tillfälligt (28,8 procent, d.v.s. 5,51 miljoner
euro i ökning jämfört med år 2020). Det är skäl att beakta att höjningen är tillfällig.

Kriterier för en kriskommun
Kriterierna för kommuner i särskilt svår ställning har
förnyats. De nya kriterierna beskriver bättre ekonomin
ur olika synvinklar. De nya gränsvärdena tillämpas
första gången år 2022, utifrån nyckeltalen i boksluten
för 2020 och 2021.

Karleby fyller inte kriterierna för en kriskommun
granskat med de nya gränsvärdena. Inga ändringar
har gjorts i kriterierna, även om kommunernas bokslut på riksplanet i huvudsak uppvisar ett överskott
och ackumulerade underskott har kunnat täckas
tack vare extra bidrag och anslag.

Utvärderingsförfarande kan numera inledas:
-

om kommunen inte har täckt ett underskott i
kommunens balansräkning
o Karleby 2021: inget underskott som
saknar täckning -> kriteriet uppfylls
inte

-

om underskottet i kommunens senaste koncernbokslut är minst 1000 euro per invånare
och året innan minst 500 euro per invånare
o Karleby 2021: överskott -> kriteriet
uppfylls inte

STADSKONCERNEN

ELLER
om de ekonomiska nyckeltal som beskriver tillräckligheten eller soliditeten i finansieringen
två år i följd har uppfyllt alla fyra följande
gränsvärden:

Ägarstyrningen handlar om att utifrån stadens strategi,
ägarpolitik och allmänna mål styra ledningen och beslutsfattandet i dotter- och intressebolagen samt i samarbetsorganisationerna. Målet är bland annat att utveckla de stadsägda bolagen, stärka ägarvärdet och
trygga bolagens konkurrenskraft till den del den går att
påverka.

årsbidraget i förhållande till avskrivningarna i
kommunens koncernresultaträkning är under
80 procent (nyckeltalet ersätter det tidigare
negativa årsbidraget)
o Karleby 2020: över 132 procent -> kriteriet uppfylls inte

De styrelsesammansättningar som staden föreslagit
har reformerats på ett bra sätt. Revisionsnämnden önskar dock fästa uppmärksamhet vid efterföljandet av
könskvoter.

-

1.

2.

Ägarstyrning

Kommunen bör efterfölja könskvoter också när det
gäller styrelsen i bolag som kommunen äger
(HFD:2017:2).

kommunens inkomstskatteprocent är minst
2,0 procentenheter högre än medeltalet av
alla kommuners vägda inkomstskatteprocent
(det tidigare gränsvärdet var en överskridning
på 1,0 procent)
o Karleby 2021: 21,5%, jfr 20,02 % ->
kriteriet uppfylls inte

Revisionsnämnden påminner om den anvisning
som godkänts i koncern- och stadsutvecklingssektionen om turordningen för avgång från styrelser i
dotterbolag samt om efterföljandet av begränsningen av medlemskap i styrelser till två mandatpe-
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Portföljspecifika mål

innan. Affärsverksamhetsmiljön kommer att vara ännu
mera utmanande i framtiden när bolagens verksamhet
fortfarande påverkas av coronapandemin, ukrainakrisen och de snabbt föränderliga situationerna på världsmarknaden.

I budgeten definieras de operativa och finansiella målen i enlighet med stadsstrategin specifikt för varje
portfölj. Målen för 2021 och målutfallet visas i tabellen
nedan.

PORTFÖLJEN TJÄNSTER OCH RÅDGIVNING

FASTIGHETSPORTFÖLJEN
Resultatmål 2021
Uthyrnings- och beläggningsgrad 90 %

Utfall 2021

Relativ skuldsättning 500 %

397,8 %

Fastigheternas skick bra (4) på
skalan 1–5

3,8

92,7 %

I fastighetsportföljen är bolagens verksamhet relativt liten sett till omsättning jämfört med lånestocken. Riskerna är relativt stora för stadskoncernen med tanke på
borgensansvaren. Även om bolagen har ett fastighetsbestånd kan det hända att det vore svårt att realisera
det. Utöver dessa indikatorer övervakas också bl.a. reparationsskuldernas omfattning och antalet arbetstillfällen inom fastigheter. Målen för fastighetsportföljen
uppnåddes i fråga om av beläggning och utnyttjande
och bolagen klarade sig bra oavsett det andra coronaåret. Fastigheternas skick i medeltal nådde inte riktigt
målen men steg ändå från året innan med 0,2 enheter.
Målet som gäller den relativa skuldsättningen förverkligades och den relativa skuldsättningen minskade med
43,2 procent jämfört med år 2020.

Relativ skuldsättning i medeltal 105
%.

Utfall 2021

Kundbesök 37 000

21 345

Företagsbesök 1 200
Kundnöjdhet bra (4) på skalan
1–5
Stadens stöd / verksamhetskostnader 50 %
Räkenskapsperiodens resultat >
0€

1 467
4
49,8 %
-36 526

Utöver indikatorerna (ovan) beaktas näringstjänsternas
omfattning och kulturtjänsternas täckning i portföljrapporteringen. Indikatorerna gäller till exempel antalet
anställda, antalet invånare och sysselsättningsgraden i
kommunen samt antalet företag. Det finns också indikatorer för utbildning, såsom antalet examina och utexaminerade samt hur utexaminerade har sysselsatt sig.
Coronaepidemin påverkade särskilt verksamheten i
portföljbolagen under året, och på grund av begränsningen av verksamheten är det svårt att bedöma uppnåendet av målen på grundval av de fastställda indikatorerna. Man nådde inte målen som gäller klientbesök,
men i antalet företagsbesök överskreds målet i budgeten. Teaterns och ungdomscentrets antal kunder minskade fortsättningsvis jämfört med året innan på grund
av coronaepidemin och restriktionerna i anknytning till
den. Stadens stöd i förhållande till verksamhetskostnaderna minskade något jämfört med året innan och var
0,2 procent under målet. Kundtillfredsställelsen var
fortfarande på god nivå, 4, d.v.s. målet nåddes. Det
sammanlagda resultatet för räkenskapsperioden var
36 526 euro, men i förhållande till utmaningarna i verksamhetsmiljön var resultatet ganska bra.

AFFÄRSVERKSAMHETSPORTFÖLJEN
Resultatmål 2021
Avkastning på investerat kapital % i
medeltal 10 %.

Resultatmål 2021

Utfall 2021
4,6 %
139,9 %

Utöver avkastningen på investerat kapital följer man
också upp förändringar i bolagens verksamhetsmiljöer
och verksamheten granskas särskilt med hänsyn till livskraft och sysselsättning, där bl.a. personalstyrkan i snitt
och antalet nya företag är indikatorer.

Det vore bra om revisionsnämnden hade rätt att få
de utredningar den behöver övre stadens dotterbolags verksamhet och bokslut. Detta skulle öka
transparensen och tilliten. Detta bör uppdateras i
koncernanvisningen.

Affärsverksamhetsportföljens mål uppnåddes inte för
2021. Avkastningen på investerat kapital nådde inte
målet, men ökade 0,7 procent jämfört med året innan,
vilket är positivt med tanke på att året var mycket utmanande. Den relativa skuldsättningsgraden överskred
målet för perioden, men var dock lite mindre än året
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Inomhusluftarbete
Våren 2021 uppdaterades Karleby stads handbok om
inomhusluft till en mera lättläst inomhusluftmodell och
personalen har upplevt att den är ett bra och tydligt dokument till stöd i vardagen. Dokumentet presenterades
också för det riksomfattande nätverket Sunda Lokaler
och fick bra respons. Inomhusluftmodellen omfattar
Karleby stads enhetliga verksamhetsmodeller för en
helhetsinriktad behandling, undersökning och lösning
av inomhusluftproblem samt förebyggande verksamhet i alla stadens fastigheter. Av verksamhetsmodellen
framgår hur processen med inomhusluftärenden framskrider och olika aktörers uppgifter och ansvar i olika
skeden. Inomhusluftarbetet har varit konsekvent och
smidigt. Samarbetet både inom stadens organisation
som med intressentgrupper (bl.a. Työplus, Soite, RFV,
forskningsorganisationer) har fungerat bra.

ARBETARSKYDD
Arbetarskyddet är lagstadgad verksamhet med hjälp av
vilken arbetsmiljön blir säker och hälsosam för den anställda. Med arbetarskydd avses all verksamhet i syfte
att bibehålla och förbättra personalens arbets- och
funktionsförmåga. Till arbetarskydd hör arbetets psykiska och fysiska belastning, ergonomi, våldshot, trakasseri eller annat osakligt bemötande samt ensamarbete, traditionell maskin- och apparatursäkerhet samt
förebyggande av olycksfall och yrkessjukdomar. Karleby stad har en arbetarskyddschef och tre arbetarskyddsfullmäktige med egna ansvarsområden. Det ankommer ändå på varje anställd att sörja för arbetarskyddet.

Inomhusluftarbetsgruppen består av Karleby stads
olika aktörer och en multiprofessionell grupp av experter. Syftet med gruppens verksamhet är att bidra med
multiprofessionell kompetens för utredning av inomhusluftproblem, förbättra växelverkan mellan olika aktörer och att öka användarnas tillit till problemlösningen. Styrgruppen grundar objektspecifika inomhusluftarbetsgrupper.

Enligt verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet
2018 – 2021 har arbetarskyddets prioritetsområden för
2020 varit att utveckla arbetsgemenskapsfärdigheter,
förtydliga ansvar och roller, anmäla avvikelser och behandla säkerhetsrelaterade anmälningar samt genomföra bedömningar av arbetets risker inom serviceområdena. Arbetarskyddets personal har satsat på lättillgänglighet och åtkomlighet.

•

Karleby stads inomhusluftarbetsgrupp sammanträdde 10 gånger.

•

Antalet objekt med inomhusluftproblem var
25 st. Staden hade 14 objektspecifika inomhusluftarbetsgrupper/uppföljningsgrupper
och de sammanträdde 57 gånger.

Informationen om inomhusluftproblem har varit systematisk och de objektspecifika inomhusluftgrupperna
har fått hjälp av marknadsförings- och kommunikationsteamet. Nedan schema över de olika skedena i processen med utredning av inomhusluftproblem.

• Sammanlagt 139 riskbedömningar genomfördes (103
st. 2020).
• Personalen gjorde 1 268 säkerhetsanmälningar i
PRO24 (773 st år 2020)
• I arbetet inträffade 169 olycksfall (motsvarande siffra
2020 var 168 olycksfall). • Av dessa var 133 olyckor på
arbetsplatsen och 36 olyckor på väg till eller från arbetet.
• Antalet dagar sjukfrånvaro på grund av olycksfall i arbetet var 870 dagar (907 dagar år 2020)

Revisionsnämnden är oroad över att det förekommer problem med inomhusluften i rätt nya fastigheter.
Öppenheten bör utvecklas vidare när det gäller informationen om inomhusluftfrågor.
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SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Utfallet och utvecklingen av stadens utgifter för
social- och hälsovården är på en god nivå i en nationell jämförelse.

Stadens utgifter för social- och hälsovård uppgick till
177,071 miljoner euro. Soites betalningsandel ökade
med 3,69 procent från 2020.

Utvecklingen av servicestrukturen har fört med sig
goda lösningar. Det vore bra att öka informationen
om dem.

Soite fick år 2021 sammanlagt över 9 miljoner euro i coronastöd och utan dem hade ökningen av stadens
social- och hälsovårdsutgfter till och med fördubblats.

Invånarna i Mellersta Österbotten svarar aktivt på
användarenkäter och de har gett positiva resultat.

Betalningsandelar 2019–2021, Soite:
M€

2019
169,046

2020
170,763

2021
177,071

förändring

5,7 %

1,02 %

3,69 %

Enligt Kommunförbundets jämförelse av större kommuner och samkommuner är Soites behovsstandardiserade nettoverksamhetsutgifter på en god nivå (bland
de största 44 kommunerna och 8 samkommunerna
hade Soite de femte minsta utgifterna) 3 320 €/invånare). Social- och hälsoväsendets behovsstandardiserade nettoutgifter/invånare var år 2021 i medeltal 3
657 euro och växlade mellan 4 183 och 3 057 euro. Jakobstad hade 14 % högre utgifter och Heinola 16 %
mindre nettoutgifter per invånare för social- och hälsoväsendet i förhållande till sammanfattningens kommuner i medeltal.
Nedan tabell över utvecklingen hos Karlebys social- och
hälsovårdsutgifter åren 2017–2022:
SOTE -MENOT / KOKKOLA / TP 2017 - TA 2022
TA 2022 Soite

184 520 000

TA 2022 kaupunki

181 000 000

TP 2021

177 071 000

TP 2020

170 763 000

TP 2019

169 046 000

TP 2018

159 929 000

TP 2017
145 000 000

153 466 000

150 000 000

155 000 000

160 000 000

165 000 000

170 000 000

175 000 000

180 000 000

185 000 000
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STADENS NYA STRATEGI 2022 – 2025

Centrala strategiska insatsområden:
•

Beredningen av stadsstrategin 2022 - 2025, Karleby - vi
har en bredare horisont, skedde under hösten 2021 i
enlighet med den plan för delaktighet och förverkligande som stadsstyrelsen godkänt. Stadsfullmäktige
beredde innehållet, målen och åtgärderna i den nya
stadsstrategin under fyra strategiseminarier och i beredningen deltog också personal, kommuninvånare och
övriga intressentgrupper. Den nya stadsstrategin godkändes i stadsfullmäktige den 7 mars 2022 § 6. I och
med den uppdateras de långsiktiga målen för verksamheten och ekonomin.

Grunden för verksamheten:
•

balanserad ekonomi, välmående personal, koldioxidneutral 2035 och fungerande arbetsmarknader

Alla strategins mål omfattar flera indikatorer. Man har
strävat efter att förbättra mätbarheten med årligen
återkommande enkäter som staden själv kan genomföra. Dessutom ingår i prioriteringarna utvecklinsprogram som preciserar strategins innehåll och utgående
från dem utarbetas årliga målsättningar för sektorerna
och ansvarsområdena. Genomförandet av den nya strategin och stadens många stora utvecklingsprojekt kräver målmedvetet och välberett beslutsfattande.

I den nya stadsstrategin ingår en kontinuitet från tidigare strategiperioder. Bekanta element är företagaroch barnvänlighet, likaså finns det bekanta element i
målen som gäller ekonomi och välmående personal. En
ny spjutspets i strategin är upplevelser, som ökar invånarnas välmående och sammanhörighet och möjliggör
ett gott och betydelsefullt liv, särskilt efter några coronaår. En ny del i strategin är stadens mål när det gäller koldioxidneutralitet som bidrar till att bygga upp förutsättningar för en framgångsrik stad för kommande
årtionden och kommande generationer.

Strategins kontinuitet från tidigare strategiperioder,
personalens, kommuninvånarnas och andra intressentgruppers delaktighet samt förbättrandet av indikatorernas mätbarhet är bra saker.

Värden som styr verksamheten:
•

företagarvänlighet, upplevelser och barnvänlighet

Det ena utvecklingsprogrammet inom företagarvänlighet är upphandlingsprogrammet: ”Syftet med stadens upphandlingsprogram är att effektivera användningen av stadens medel och att främja realiseringen av upphandlingar av hög kvalitet.” Revisionsnämnden anser satsningar på stadens upphandlingsprocess vara mycket viktiga.

öppenhet, arbete tillsammans och respektfullt
bemötande samt ansvarsfullhet

Nedan den nya strategin i bildform:
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BEHANDLING AV UTVÄRDERINGEN FÖR 2020
Stadsfullmäktige behandlade utvärderingsberättelsen för 2020 på sitt sammanträde 14.6.2021 § 57 och uppmanade
stadsstyrelsen att vidta åtgärder med anledning av iakttagelser och slutledningar som har lyfts fram i utvärderingsberättelsen.
Den ökande skuldsättningen är oroväckande. Investeringar görs genom
leasingfinansiering.

Det har funnits knappa resurser för
hanteringen av det lagstadgade
dataskyddsombudets uppgifter,
också kundtjänstens tillräcklighet
väcker oro.
Revisionsnämnden fäste uppmärksamhet vid riskhanteringen i stadskoncernen när samma personer har
flera olika roller.
Det har skett en positiv utveckling
när det gäller antalet olycksfall i arbetet, även om målet inte riktigt
uppnåddes.
Antalet visstidsanställningar har
minskat enligt målet.
Målet som gäller minskning av sjukfrånvaro nåddes iwnte.

Särskilt störningar i den mentala
hälsan och beteendestörningar som
orsaker till sjukfrånvaro har ökat
kraftigt

Resultaten från arbetshälsoenkäten
växlar mycket mellan olika sektorer
och väcker ställvis oro.

Karleby har mera skulder och ansvar än medeltalet. Stadens skulder och
ansvar överskrider medeltalet i kommunrena per invånare med 47 procent
i slutet av 2020. För koncernen är motsvarande överskridning 27 procent.
Stadens årsbidrag har fortsättningsvis visat ett tydligt överskott och driftskonstander har inte täckts med lån. När man betraktar skuldernas och ansvarens mängd när det gäller hela koncernen, vilket kriskommunförfarandet förutsätter, kan man konstatera att Karleby har mycket betydande besittningar och en försäljning av minoritetsandelar skulle motsvara mängden
av stadens egna nuvarande skulder. Fördelen med leasinglösningar är möjligheten att fördela brukskostnaderna av investeringarna på en längre tid
och t.ex. genom en bestämning av restvärdet kan man påverka de årliga
kostnaderna.
Stadskansliet har rekryterat en informationshanteringsexpert som sköter
den dataskyddsansvariges uppgifter. Kundtjänsten har i allt större grad gått
över till olika elektroniska plattformar och det finns inte längre lika stor efterfrågan på fysisk kundtjänst. Därför har man i samband med organiseringen av de interna tjänsterna strävat efter en mera flexibel och ändamålsenlig arbetsfördelning.
Som en del av riskhanteringen ska fördelningen av uppgifter, befogenheter
och ansvar vara tydlig, likaså rapporteringsskyldigheterna som anknyter till
dem. Uppmärksamhet har fästs vid detta i samband med behandlingen av
riskhanteringen och koncernstyrningen.
Den positiva utvecklingen har åstadkommits med hjälp av systematiskt arbete. Arbetarskyddschefen och arbetarskyddsfullmäktige har undersökt
olycksfall och konstaterat orsakerna till dem och därmed har olycksfall kunnat förebyggas. Bedömningar av risker i arbetet har gjorts i större grad än
tidigare.
Anställningarna har styrts med hjälp av personalplanen och dessutom har
man inom sektorerna dragit upp närmare linjer för visstidsanställningar och
dessa har behandlats i personalplaneringsarbetsgruppen.
På ökningen av sjukfrånvaron inverkade att personalen på grund av coronapandemin uppmanades stanna hemma också med lindriga förkylningssymtom. Dessutom ökade den psykosociala belastningen särskilt i början av
pandemin. Man har försökt påverka sjukfrånvarons mängd på många olika
sätt: modellen för stöd i tidigt skede, partiell sjukledighet och användning
av ersättande arbete, hr-systemets frånvaroimpulser påminner om diskussioner om stöd för arbetsförmågan, samarbetet med företagshälsovården är
aktivt, öppna rehabiliteringsgrupper finns tillgängliga, till personalförmånerna hör förmånliga motionsgrupper och e-Passi-förmåner.
Ökningen i störningar i den mentala hälsan och beteendestörningar är ett
riksomfattande fenomen. I Karleby har man svarat på denna utmaning genom att erbjuda möjlighet till extra arbetspsykologbesök och arbetshandledning. Arbetarskyddet har utvecklat en bedömning av psykosociala risker
i arbetet. Distansarbetspraxisen erbjuder möjligheter till sammanpassning
av arbete och privatliv och stöder därmed i svåra livssituationer.
Den nya arbetshälsoenkäten ger exaktare uppgifter för utveckling av arbetshälsan, arbetsgemenskaperna och chefskapet och den betonar betydelsen hos de saker som framkommer från svararens arbetshälsas synpunkt sett. På detta sätt strävar man efter att ur uppgifterna få fram data
om vilka ärenden man särskilt behöver satsa på och prioritera. På basis av
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enkätsvaren gör arbetsgemenskaperna upp en plan för utvecklande av arbetshälsan. De sammanställda uppgifterna används i planeringen av åtgärder till stöd för arbetshälsan.
Många av målen i det näringspolitiska samarbetsavtalet har tillsvidare inte nåtts, men åtgärder vidtas
i rätt riktning.

Revisionsnämnden rekommenderar
en mer kritisk granskning vid valet
av ledamöter i koncern- och stadsutvecklingssektionen. Det vore bra
om sektionen hade så kallade sakkunnigledamöter som har kännedom om dotterbolagens branscher
och affärsverksamhet samt om bolagsrätt.

När det gäller dotterbolag bör det
övervägas om helheten tjänar stadskoncernen. Är alla dotterbolag en
del av stadens kärnverksamhet?

Särskild uppmärksamhet bör fästas
vid behovsprövningen i beredningen
av tillståndsprocesser och planläggning.
Inom sektorn Stadsmiljö råder fortfarande brist på kompetent personal. Tillgången till kundtjänst är dålig.

Reparationsskulden bör ses över
varje år och rapporteras i anslutning
till bokslutet.
Utförs överlåtelsesyner av byggnadsobjekt och arbeten med tillräcklig noggrannhet och expertis?
Hur omfattande är tillsynen under
byggtiden? Finns det tillräckligt med
avtalsexpertis, till exempel när avtal
ingås för en livscykelmodell eller
andra finansieringsmodeller för investeringar? Tar dessa avtal alltid

Många av målen i det näringspolitiska avtalet har framskridit. Åtgärder har
vidtagits när det gäller kommunikation och marknadsföring, tillståndsprocessens smidighet och öppenhet samt näringsrådgivningen. Månatliga träffar har hållits med företagarena oavsett coronaläget. När det gäller tillståndsprocesserna har en kontaktperson inom stadens organisation utsetts
för företagarna. KOSEK har flyttat till stadhuset, vilket har fört med sig ett
närmare samarbete inom stadens organisation. Beredningsarbetet för
ibruktagande av en bedömning av konsekvenser för företag har inletts.
Förvaltningsstadgan § 9: Stadsstyrelsen utser inom sig för sin mandattid till
stadsstyrelsens koncern- och stadsutvecklingssektion ledamöter och personliga ersättare för dessa.
De ägarpolitiska riktlinjerna som stadsfullmäktige beslutat om: när Karleby
stads representanter utses i staden dotter- och delägarsamfunds styrelser
eller direktioner är målet att kompetensen när det gäller styrelsearbetet
ska utvecklas och effektiveras. Den som utses till samfundets styrelsemedlem ska ha den kompetens som uppdraget förutsätter och möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för sitt uppdrag. Av en medlem förutsätts förtrogenhet med och kompetens i samfundets bransch och affärsverksamhet.
De ägarpolitiska riktlinjernas mål när det gäller att utse medlemmar sammanfaller med målen i revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2020.
Koncern- och stadsutvecklingssektionen behandlade den 17 juni 2021 § 53
utvecklandet av ägarstyrningen och förtydligandet av koncernstrukturen.
Koncernövervakningsgruppen begrundade ärendet under våren 2021 och
redde ut utvecklingsobjekt inom koncernstyrningen samt styrkor, svagheter, möjligheter och hot i nuläget. När koncernstrukturen och ägarstyrningen bedöms övervägs särskilt Karleby stads årliga finansiering av samfund och finansieringens motprestationer och verkningsfullhet.
I planläggningen bör bättre beaktas den prioritetsordning för projekt som
gjorts upp 2016. I den har planerna indelats i betydande, sedvanliga (måttliga) och ringa.
Inom stadsmiljö/tillstånd har under de senaste flera tjänster tillsatts. Man
har lyckats rekrytera personer som fyller kompetenskraven. Inom stadsmiljö/planering är situationen fortfarande dålig. Två befattningar har inte
kunnat tillsättas i brist på kompetenta sökande. Frånvaro belastar arbetets
produktivitet. Åtgärder har dock vidtagits i ärendet och dessutom har den
bristande resursen avhjälpts genom att köpa experttjänster. Utvecklingen
av stadsmiljös serviceprocess pågår och till detta anknyter också i betydande mån utvecklingen av kundtjänstens funktioner.
Med hjälp av ett nytt system för hantering av fastigheter kan granskningen
av reparationsskulden i framtiden göras i realtid. Avsikten är att genomföra
upphandlingen av fastighetshanteringssystemet under 2021.
Förfarandet med mottagningssyn baserar sig på verksamhet i enlighet med
planerna (arkitektur, byggande, vatten, VVSAE) som efterföljer lagar, förordningar, avtal och andra bestämmelser. Enhetens stadsmiljö/byggnation
projektledning och kompetens inom övervakning baserar sig på en omfatttande utbildning inom byggbranschen och en lång erfarenhet av byggande inom den offentliga sektorn. Förvaltningen av den juridiska delen av
livscykelmodellen baserar sig på att man förstår hur avtalsjuridiken fungerar. Ansvarsområdet byggnations avtalskompetens inom livscykelmodellen
anknyter till expertis inom konkurrensutsättning av projekt, byggande och
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hänsyn till en lämplig säkerhetsstruktur och är de ansvariga parterna tydligt definierade?

Lärares och elevers säkerhet? Särskilt krävande elever och för stora
grupper är ett problem.

Lediga psykolog- och skolkuratorstjänster kunde inte tillsättas,
vilket har skapat långa köer. Ett
tillräckligt antal skolgångsbiträden bör säkerställas.
Det är värt att satsa på och avsätta
resurser för förebyggande barnskyddsarbete.
Mycket arbete har gjorts inom räddningsväsendet för att utveckla organisationen och stödja ledningen.
Verksamhetsstadgan har uppdaterats och förvaltningsstadgan är aktuell. Resultaten av enkäten om arbetshälsa visar dock på ytterligare
behov av förbättring när det gäller
organiseringen av arbetet, organisationens inriktning och ett rättvist
ledarskap.

mottagandeförfarandet. När det gäller olika finansieringsmodeller konsulterar anvarsområdet byggnation Karleby stads ekonomiska ledning. Till
grund för avtalen används Rakennustieto-stiftelsens avtalsmallar i vilka säkerhets- och försäkringsfrågorna alltid beaktas. För varje projekt utses ansvariga i entreprenadavtalen, som undertecknas och binder byggherren och
entreprenören.
Praxis som anknyter till lärande och skolgång har utvecklats. Ett team som
består av två speciallärare, en skolgångshandledare och en psykiatrisk sjukskötare arbetar med eleven i klassen och i skolmiljön. Stödet kommer till
eleven. Man strävar efter att svara mot utmaningarna hos elever som uppför sig utmanande och aggressivt genom att ingripa i tidigt skede och systematiskt.
De lediganslagna skolkuratorsbefattningarna har alla kunnat fyllas. Inga ansökningar har kommit in till de lediganslagna skolpsykologtjänsterna. Bristen på psykologer är ett riksomfattande fenomen.Skolpsykologtjänster har
köpts i syfte att avhjälpa undersökningsköerna. Antalet skolgångshandledare har ökat varje läsår.
Arbetet inom barnskyddet är en viktig förebyggande arbetsform. Soite ansvarar för barnskyddet, men ungdomsarbetet i staden och många andra
funktioner har ett tätt samarbete med Soite. Temat tas upp under Soites
budgetmangling tillsammans med staden.
Utvecklingsobjekt som observerats är de målsättningar som anknyter till
avlägsnande av faktorer som för med sig psykosocial belastning. Det viktigaste är fortfarande ökningen av växelverkan. Syftet med den nya övergripande arbetsgruppen för utvecklande av arbetshälsan är att utveckla arbetshälsan och stärka gemenskapen i hela arbetsgemenskapen. I verksamhetsstadgan för räddningsverket, som togs i bruk 2021, har verksamheten
reformerats till en processbaserad serviceproduktion. I processmodellen
för utveckling av organisationen har man med hjälp av personalens roller
och utvecklingen av befattningsbeskrivningarna strävat efter att minska belastande faktorer och med justeringen av befattningsbeskrivningarna/inskolning eftersträvas utnyttjande av personalens styrkor och beaktande av
personal i olika åldrar i mån av möjlighet.
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UNDERSKRIFTER
Denna utvärderingsberättelse ger vi till stadsfullmäktige i enlighet med kommunallagens 121 § som en utvärdering av
utfallet av de av fullmäktige uppställda målen för verksamheten och ekonomin år 2021.
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