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Sammanträdestid: 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

 

§ 21 Sammanträdets öppnande 

 

Revisionsnämndens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna väl-

komna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22 Val av två protokolljusterare 

 

Till protokolljusterare valdes Maila Hägglund och Marina Muukkonen. 

_____ 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 23 För kännedom: ledningens bekräftelsebrev till revisorn 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören har den 14 maj 2018 under-

tecknat ett bekräftelsebrev till revisorn. Brevet meddelas revisionsnämnden för känne-

dom. 

Beslut: 

Antecknades för kännedom. 

______ 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 24 Revisorns rapport 

Revisor Tove Lindström-Kolis har skickat ett PM över utförd revision. Revisions-

nämnden bör bekanta sig med rapporten och skicka den vidare till tjänstemännen för 

åtgärder. 

Beslut: 

Revisionsnämnden antecknade rapporten för kännedom. 

______ 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 25 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 

Revisionsnämnden gör upp och godkänner en utvärderingsberättelse över kommunens 

förvaltning under år 2017. Utvärderingsberättelsen ges till kommunfullmäktige. 

Beslut: 

Revisionsnämnden godkände utvärderingsberättelsen efter gjorda korrigeringar och 

kompletteringar och ger den till kommunfullmäktige. 

--- 

 

Tore Stenmark anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av tekniska nämnden och 

miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Roger Eriksson anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av kommunstyrelsen. 

 

Majvor Östman anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av nämnden för utbildning 

och småbarnspedagogik samt miljö- och byggnadsnämnden. 

______ 

  



 

 

 

 

 

  

REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017 

Revisionsnämnden har enligt kommunallagen till uppgift att årligen avge en utvärderingsberättelse 
om huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen 
och kommunkoncernen. Revisionsnämnden ska även utvärdera huruvida verksamheten är ordnad på 
ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. 

Revisionsnämndens utlåtande 

Revisionsnämnden bedömer att målsättningarna för kommunens verksamhet till väsentliga delar har 
uppnåtts och att verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Revisionsnämn-
den bedömer att målsättningarna för kommunens ekonomi till alla delar inte har uppnåtts på grund 
av överskridningar av anslag såväl i driftsbudgeten som i investeringsbudgeten. 

Utvärdering av kommunens ekonomi 

Kommunen uppvisade i bokslutet för år 2017 ett överskott på 326 000 euro jämfört med ett budge-
terat överskott på 174 000 euro efter godkända budgetändringar. Det samlade överskottet jämte 
avskrivningsdifferensen uppgick till totalt 13,0 miljoner euro. 

Verksamhetens kostnader underskred budgeten med 934 000 euro eller 1,3 procent. Jämfört med år 
2016 minskade kostnaderna med 1 945 000 euro eller 2,6 procent. Verksamhetens intäkter minskade 
med 1 222 000 euro eller 8,3 procent jämfört med år 2016. Skatteinkomsterna minskade med 82 000 
euro medan statsandelarna ökade med 156 000 euro jämfört med år 2017. 

Årsbidraget uppgick till 2,2 miljoner euro och räckte inte till för att finansiera både den egentliga 
verksamheten och bruttoinvesteringarna. Lånen ökade med 6,1 miljoner euro netto och skuldbördan 
ökade därmed med 550 euro per invånare till 2 397 euro per invånare. 

Investeringarna uppgick till 5,8 miljoner euro netto och underskred budgeten totalt med 665 000 
euro. Många enskilda investeringsanslag överskreds men överskridningarna var inte anmärknings-
värda. 

Enligt bokslutet uppgår summan för verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under de fem 
senaste åren till -4,0 miljoner euro. Nyckeltalet för kassaflödet under de fem senaste åren ger en 
mera korrekt bild av huruvida kommunens ekonomi är i balans än det samlade överskottet. Revi-
sionsnämnden noterar att investeringsbehovet de närmaste tre åren är stort och uppgår till 16,4 
miljoner euro enligt investeringsplanen i budgeten för år 2018. 
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Utvärdering av organens verksamhet och ekonomi 

Centralvalnämnden 

Revisionsnämnden bedömer att målsättningarna för centralvalnämndens verksamhet och ekonomi 
har uppnåtts. 

Kommunstyrelsen 

Revisionsnämnden bedömer att målsättningarna för kommunstyrelsens verksamhet inte helt har 
uppnåtts. En personalstrategi har ännu inte godkänts. De ekonomiska målsättningarna uppnåddes, 
förutom en obetydlig överskridning för allmän förvaltning. 

Landsbygdsnämnden 

Revisionsnämnden bedömer att målsättningarna för landsbygdsnämndens verksamhet och ekonomi 
har uppnåtts. 

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik 

Revisionsnämnden bedömer att målsättningarna för verksamheten inom nämnden för utbildning och 
småbarnspedagogik till väsentliga delar har uppnåtts. De ekonomiska målsättningarna uppnåddes 
inte till alla delar. Nettokostnaderna för förvaltningen blev 13 000 euro högre än budgeterat, för 
resultatområdet Övrig undervisning 16 000 euro högre än budgeterat och för projektverksamheten 
3 000 euro högre än budgeterat. 

Social- och hälsovård 

Revisionsnämnden bedömer att målsättningarna för social- och hälsovårdens verksamhet har upp-
nåtts. De ekonomiska målsättningarna uppnåddes inte till alla delar. Nettokostnaderna för förvalt-
ningen blev 9 000 euro högre än budgeterat, för hälso- och sjukvården 1 237 000 euro högre än 
budgeterat och för specialsjukvården 243 000 euro högre än budgeterat.  

Revisionsnämnden noterar att det förekommer stora kast mellan budget och förverkligande för 
äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Revisionsnämnden efterlyser en bättre och tydligare 
ekonomisk rapportering från social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. 

Revisionsnämnden noterar vidare att delar av äldreomsorgen vid Pedersheim har placerats tillfälligt i 
oändamålsenliga utrymmen. Kommunstyrelsen i Pedersöre har inte bevakat de berörda klienternas 
intresse tillräckligt. 

Revisionsnämnden noterade efter besöket vid Kållby-Esse HVC-mottagning att utrymmena är dåligt 
anpassade för verksamheten. 

Tekniska nämnden 

Revisionsnämnden bedömer att målsättningarna för tekniska nämndens verksamhet till väsentliga 
delar har uppnåtts. De ekonomiska målsättningarna uppnåddes inte till alla delar. Nettokostnaderna 
för förvaltningen blev 7 000 euro högre än budgeterat och för trafikleder 4 000 euro högre än budge-
terat. Nettointäkterna för lokaltjänster och byggnader blev 462 000 euro lägre än budgeterat, för 
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markområden 32 000 euro lägre än budgeterat och för övrig verksamhet 61 000 euro lägre än budge-
terat. 

Brand- och räddningsväsendet 

Revisionsnämnden bedömer att målsättningarna för brand- och räddningsväsendets verksamhet och 
ekonomi har uppnåtts. 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Revisionsnämnden bedömer att målsättningarna för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet till 
väsentliga delar har uppnåtts. De ekonomiska målsättningarna uppnåddes inte till alla delar och 
nettokostnaderna för byggnadstillsynen blev 10 000 euro högre än budgeterat. 

Kultur- och idrottsnämnden 

Revisionsnämnden bedömer att målsättningarna för kultur- och idrottsnämndens verksamhet till 
väsentliga delar har uppnåtts. Bibliotekets utvecklings- och strategiplan förverkligades inte under 
året. De ekonomiska målsättningarna uppnåddes inte till alla delar. Nettokostnaderna för 
förvaltningen blev 12 000 euro högre än budgeterat, för medborgarinstitutet 1 000 euro högre än 
budgeterat och för kulturarbetet 12 000 euro högre än budgeterat.  

Utvärdering av kommunkoncernens verksamhet och ekonomi 

Revisionsnämnden noterar att koncernresultaträkningen uppvisar ett överskott på 537 000 euro. 
Hela kommunkoncernens lån uppgick till 37,4 miljoner euro eller 3 374 euro per invånare. Den rela-
tiva skuldsättningsgraden, som beskriver kommunkoncernens förmåga att betala tillbaka lånen, upp-
går till 57,3 procent och överskrider gränsvärdet på 50 procent, vilket är ett av kommunallagens 
kriterier för en kommun i svår ekonomisk ställning. 

Revisionsnämnden noterar att det i budgeten och bokslutet saknas målsättningar för 
kommunkoncernen.  

Övriga iakttagelser 

Revisionsnämnden noterade efter diskussionen med byggnadssektionens ordförande och 
fastighetschefen att beslutsgången vid byggprojekt bör förbättras. 

Revisionsnämndens utvärderingsarbete 

Revisionsnämndens utvärderingsarbete sker utgående från en utvärderingsplan för hela mandat-
perioden. De årliga tyngdpunktsområdena för utvärderingen har definierats i planen. Ett arbetspro-
gram görs årligen upp för utvärderingen av det aktuella budgetåret. Revisionsnämnden utvärderar 
hur de i budgeten fastställda målen för verksamheten och ekonomin har uppnåtts utgående från 
kommunens bokslut. Under budgetåret utvärderar revisionsnämnden kommunens verksamhet 
genom att ta del av organens protokoll, diskutera med förtroendevalda, tjänstemän och personal, 
besöka ett urval av kommunens verksamhetsenheter och genom att ta del av olika utredningar. 

För utvärderingen av budgetåret 2017 har revisionsnämnden sammanträtt 8 gånger under perioden 
hösten 2017 till våren 2018. Kanslisekreterare Carina Wärn har fungerat som nämndens sekreterare 
och revisor Anders Lidman har biträtt vid utvärderingen av verksamheten. 
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Kommunstyrelsens ordförande Greger Forsblom, kommundirektör Stefan Svenfors  och ekonomi- och 
utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa har under året informerat om kommunens verksamhet och eko-
nomi. Därtill har chefen för tekniska verket Yvonne Liljedahl-Lund, byggnadssektionens ordförande 
Bernhard Hjulfors och fastighetschef Peter Sundqvist informerat om byggprojektens planering,  upp-
handling och genomförande. 

Utvärderingens tyngdpunktsområden har under året varit verksamheten inom nämnden för utbild-
ning och småbarnspedagogik samt social- och hälsovården. Revisionsnämnden fick information om 
verksamheten inom nämnden för utbildning och småbarnspedagogik av nämndens ordförande Chris-
tian Dahlin och utbildningsdirektör Rolf Sundqvist. Revisionsnämnden besökte Sursik skola och fick 
information av rektor Martin Ahlskog. Revisionsnämnden besökte Purmo skola och fick information 
av rektor Glenn Sundstedt. Revisionsnämnden besökte Pedersheim, Kållby-Esse HVC-mottagning och 
Esselunden och fick information av personal på respektive ställe. 

Revisionsnämnden har under året behandlat de förtroendevaldas och de ledande tjänstemännens 
redogörelser för sina bindningar. 

 

Pedersöre den 30 maj 2018 

 

 

Roger Pettersson Tore Stenmark Roger Eriksson 
ordförande vice ordförande medlem 

 

 

Maila Hägglund Marina Muukkonen Majvor Östman 
medlem medlem medlem 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 26 Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet 

Nämnden tar del av revisionsberättelsen och sänder den vidare till kommunfullmäk-

tige samt föreslår för kommunfullmäktige att bokslutet godkänns och de redovisnings-

skyldiga beviljas ansvarsfrihet. 

Beslut: 

Revisionsnämnden förenar sig med revisorns utlåtande och föreslår för kommunfull-

mäktige att bokslutet för år 2017 godkänns och de redovisningsskyldiga beviljas an-

svarsfrihet. 

_______ 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 27 Komplettering av bindningsregistret 

Tekniska verkets chef Yvonne Liljedahl-Lund har anmält följande bindningar:  

 

Medlem i styrelsen för Bostads Ab Tegelbruksvägen 

Medlem i styrelsen för FAB Kållby Päls 

Ersättare i styrelsen för Kovjoki Vatten 

Beslut: 

Revisionsnämnden beslutade komplettera bindningsregistret med ovan nämnda upp-

gifter. 

______ 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 28 Anvisning för sökande av ändring 
 

Besvärsförbud 
 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommu-

nallagen (KomL § 136) inte omprövning framställas eller besvär anföras över beslutet. Besvär 

eller omprövning gäller inte heller för anmälningsärenden. 
 
Gäller paragraferna: 21–28 

 
 
Omprövning 
 

Den som är missnöjd med ett beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får 

inte sökas genom besvär hos domstol. 
 
Gäller paragraferna: 

 

Rätt att begära omprövning har den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 

direkt påverkas av beslutet (part) eller är en kommunmedlem. Yrkandet skall framställas inom 

14 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

Begäran om omprövning skall framställas hos Revisionsnämnden  i Pedersöre, Skrufvilagatan 

2, 68910 Bennäs, e-post pedersore.kommun@pedersore.fi, fax 06 729 0547 senast den dag då 

besvärstiden går ut, före tjänstetidens slut. Protokollsutdrag och bilagor som beslutet gäller 

begärs av beslutande organs sekreterare. 

 

Begäran om omprövning görs skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller även kravet på 

skriftlig form. I omprövningsbegäran anges det beslut i vilket en omprövning begärs och 

hurudan omprövning som begärs samt på vilka grunder omprövning begärs. Sökanden bör 

uppge namn, hemkommun, postadress, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter. Yrkandet 

undertecknas av den som framställer det. Ett elektroniskt dokument behöver inte kompletteras 

med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns an-

ledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet. Om omprövningsbeslutet får del-

ges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadressen uppges. 

 

I beslut gällande upphandling som överstiger det nationella gränsvärdet kan den som 

ärendet gäller även inlämna en framställan till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 Helsing-

fors, fax 029 564 3314, e-post markkinaoikeus@oikeus.fi. Framställan inlämnas inom 14 da-

gar.  
 
Gäller paragraferna: 

 
 
Tidsfristen för omprövning och besvär börjar räknas från delfåendet av beslutet. Kommun-

medlem anses ha fått del av beslutet 7 dagar efter att protokollet har lagts fram offentligt på 

det allmänna datanätet. En part anses ha fått del av beslutet 7 dagar efter att brevet sänts eller 

den tidpunkt som framgår av ett mottagningsbevis eller anteckning på skilt delgivningsintyg. 

Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten fått del av beslutet den tredje dagen efter att 

meddelandet sänts om inte något annat kan påvisas. Dagen för delfående räknas inte med i 

tidsfristen. Om sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, 

första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första var-

dagen därefter. Besvären skall inlämnas senast under besvärstidens sista dag innan myndighet-

en stänger. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Besvär 
 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett beslut som meddelats 

med anledning av en begäran om omprövning kan sökas genom kommunalbesvär endast av 

den som framställt yrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av yrkandet kan även en part 

eller kommunmedlem söka ändring genom kommunalbesvär. 

Besvär kan anföras på den grund att beslutet tillkommit i fel ordning, den beslutsfattande 

myndigheten överskridit sina befogenheter eller att beslutet strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet, besvärstid 30 dagar 

 

Vasa förvaltningsdomstol, Korsholmsesplanaden 43, 65100 Vasa 

e-post vaasa.hao@om.fi, fax 010 364 2760 
 
Gäller paragraferna: 

 

 

Annan besvärsmyndighet och besvärstid: 
 
Gäller paragraferna: 

 

Besvärens form och innehåll 

 

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kraven på skriftlig 

form. I besvärsskriften bör framgå 1) det beslut i vilken ändring söks, 2) till vilka delar änd-

ring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, 3) de grunder på vilka ändring yrkas, 4) 

ändringssökandens namn och hemkommun samt postadress, telefonnummer och övrig nöd-

vändig kontaktinformation. Om besvärsmyndighetens beslut får delges som ett elektroniskt 

meddelande skall e-postadressen uppges. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som över-

klagas, i original eller kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas.  

 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, den lagliga företrädaren eller 

ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver inte kompletteras med en underskrift om doku-

mentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla dokumen-

tets autenticitet och integritet. Besvärshandlingarna inlämnas till besvärsmyndigheten före be-

svärstidens utgång.  

 

Rättegångsavgift 

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i en-

lighet med vad som föreskrivs i lagen om domstolsavgifter (1455/2015). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Delgivning av beslut 
 

Beslutet gäller paragraf 

 

Protokollet har lagts fram offentligt                 2018.  

 

Beslutet har delgetts sakägaren             2018 

 

Intygas 
 


