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Sammandrag av utfallet i ekonomi och verksamhet
Den ekonomiska uppföljningsrapporten baserar sig på
läget vid slutet av april, så man kan redan i någon mån
märka coronavirusepidemins första konsekvenser för
stadens ekonomi och verksamhet. Ändå ägde cirka 2/3
av delårsrapportens tidsperiod rum före coronaviruskrisen, så undantagslägets verkningar kan ses tydligare
först senare.

Social- och hälsovårdssektorns verksamhetsbidrag var i
april cirka 7,9 miljoner euro svagare jämfört med läget
ifjol. Sektorns utgifter stiger i och med att befolkningen
åldras och servicebehovet ökar. Coronavirusepidemin
gör sektorns utgiftsökning ännu större. Det är exceptionellt svårt att uppskatta sektorns kostnadsutveckling. Enligt en realistisk prognos kommer sektorns budgetanslag
att i år överskridas med cirka 5,7 miljoner euro.

Coronavirusepidemin har i snabb takt försvagat ekonomiska utsikter på global nivå och konsekvenserna för
Finlands ekonomi och kommunekonomin är också negativa. Också Borgå stads ekonomi håller på att hamna
i en tydlig och djup ekonomisk kris under våren 2020.
Coronavirusepidemin påverkar starkt stadens inkomster
och utgifter, särskilt under åren 2020 och 2021.

Bildningssektorns verksamhetsbidrag var vid utgången
av april cirka en miljon euro svagare jämfört med läget
ifjol. Coronaläget har påverkat sektorns inkomster och
utgifter på många sätt. Klientavgiftsintäkterna har försvagats kraftigt när tjänster har inskränkts och man inom
småbarnspedagogiken har beviljat avgiftsrabatter, om
barnen hålls hemma. Även utgifterna har minskat tydligt
när tjänsteproduktionen har varit mindre.

Enligt aktuella uppskattningar kommer coronakrisen att
försvaga stadens ekonomi med cirka 15–20 miljoner
euro i år. Nästa år kommer särskilt specialsjukvårdskostnaderna att stiga och influtna skatteinkomster torde bli
mindre än väntat. Regeringen har i vårens ramförhandling lovat stöda kommuner ekonomiskt men statens stöd
motsvarar inte på långa vägar hela anpassningsbehovet.

Stadsutvecklingen och övriga koncernförvaltningen har
påverkats mindre av coronaepidemin. Sektorns ekonomiska utfall är relativt normalt och budgetenligt. Enligt en
aktuell prognos kommer verksamhetsbidraget att överskrida budgeten med 0,2 miljoner euro.
De bindande budgetmålen kommer trots coronaviruskrisen att huvudsakligen uppnås.

Delårsrapporten innehåller en uppdaterad prognos för
stadens skatteinkomster. På grund av coronavirusepidemin kommer skatteredovisningarna under de kommande månaderna att vara svagare än man uppskattade. Skatteinkomsterna under hela året uppskattas
vara cirka 237 miljoner euro när man i budgeten räknade
dem vara 252 miljoner euro.

Resultat

7,4 milj. €

Stadens statsandelar kommer att stiga med 5,9 miljoner
euro när staten kompenserar en del av betalningsuppskoven för skatter och nedsatta dröjsmålsräntor som
Skatteförvaltningen har beviljat. Staten tar in motsvarande summa tillbaka från staden år 2021 när de uppskjutna skatterna betalas till staden som skatteinkomster. Arrangemangets totala effekt är sålunda kostnadsneutral mellan kommunen och staten.

+ 2,9 %

Köp av
tjänster

Personalkostnader

+3,0 %
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13,3 %

Förändring av
skatteinkomster

Verksamhetsutgifter

Stadens utgifter håller på att stiga kraftigt särskilt till följd
av den kraftiga ökningen av social- och hälsovårdssektorns utgifter. Hela stadens verksamhetsbidrag var vid
utgången av april cirka 7,9 procent svagare än under respektive tidsperiod ifjol.

Investeringsutfall

+ 1,9 %

+ 2,5%

Uppnående av målen
prognos > uppnås
prognos > målet uppnås delvis
prognos > målet uppnås inte

STADSLIV
Mätare
• Livskraftssiffran för centrum
• Byggande av nya bostäder i centrum
• Digitaliseringsgrad

BG2020 BINDANDE MÅL
Bättre utnyttjande av data om ekonomi och verksamhet, utveckling av prognosmodeller och analyser

ANSVAR
Finansieringsledningen

Ekonomiska processer automatiseras och utvecklas
Informationsstyrningsplanen blir färdig
Vi ökar kanaler för elektroniska kontakter inom kundservice
Minst två objekt säljs till ARA-produktion
Utarbetande av kulturprogrammet 2020–2030

Centralen för förvaltningstjänster
Förvaltningsledningen
Förvaltningsledningen
Kaupunkikehitys
Kultur- och fritidstjänster

POPULÄRASTE HEMSTAD
Mätare
• Befolkningsändring
• Andelen personer som avlagt en examen på högskolenivå
• Uppfattning om staden
som boendeort
• Företagsdynamik
• Turism, registrerade övernattningar
• Rumseffektivitet, skolor och
daghem
• Ekonomiska indikatorer

BG2020 BINDANDE MÅL
Utarbetande av långsiktiga reparationsplaner för centrala fastigheter (60 st. i slutet av året)
Förutsättningarna för tomtproduktionen tryggas genom att staden
köper mer mark i tillväxtområden enligt översiktliga planer: minst
35 ha

ANSVAR
Lokalitetsledningen

Tomtreserven för tomter för flervåningshus och radhus upprätthålls minst 20 000 m²-vy.
Marknadsföring av företagstomter i Kullo har ordnats tillsammans
med privata markägare.
Möjligheten att anlägga en tillgänglig park utreds
Man skapar en samarbetsmodell för att styra verksamheten för
utbildningen på andra stadiet.
Deltagande i utvärderingen av kulturens och idrottens inverkan
på välfärd och hälsa
Vi utvecklar tillsammans med kommuner i östra Nyland och
Borgå sjukhus högklassiga, kostnadseffektiva och tvåspråkiga
tjänster för invånarna i regionen.

Stadsutvecklingen

För äldre och personer med funktionsnedsättning finns det
mångsidiga boendemöjligheter.
Stävjande av kostnadsökning i köp av handikapptjänster
Lokalerna stöder bra vård och goda tjänster för kunder. Lokalerna centraliseras till Näse och WSOY-huset.
Räddningsverket i Östra Nyland satsar på att utveckla sina tjänster i syfte att producera allt bättre tjänster för invånarna i regionen
Samarbetet särskilt med räddningsverken i Nyland ska bli tätare
och nyttan som räddningsverket får används allt effektivare för
utvecklingen av verksamheten Räddningsverket ökar tillsammans med socialtjänster resurser för identifiering av riskboende.

Äldreomsorg och handikappservice

Räddningsverkets verksamheter utvecklas genom att satsa på
utvecklingen av personalens arbetshälsa samt på förebyggande
funktioner. Målet är att arbetsbelastningen hos den heltidsanställda personalen lättas genom att ett tvåårigt projekt för kontroll
av minimibesättningen inleds

Räddningsverket i Östra Nyland

Utveckling av vattenanskaffningen
Tidsbestämda uppgifter inom fastighetsskötsel dokumenteras
Godkända kvalitetsronder inom fastighetsskötsel 90 %
Godkända kvalitetsronder inom städning 90%
Avkastning på grundkapital, 5 %.
Redovisning till staden av omsättningen 5 %
Ekonomisk lönsamhet (resultatet lindrigt positivt)

Affärsverket Borgå vatten
Affärsverket Borgå lokalservice
Affärsverket Borgå lokalservice
Affärsverket Borgå lokalservice
Affärsverket Borgå lokalservice
Affärsverket Borgå vatten
Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa
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Stadsutvecklingen

Stadsutvecklingen
Stadsutvecklingen
Bildningssektorns ledning
Kultur- och fritidstjänster
Social- och hälsovårdssektorns
ledning

Äldreomsorg och handikappservice
Tjänster för vuxna
Räddningsverket i Östra Nyland

BÄST ÄVEN I VARDAGEN
Mätare
• Kundupplevelse
• Andelen unga utan examen
på andra stadiet
• FPA:s sjukdomsindex
• Andelen personer som fått
utkomststöd
• Antalet trafikolyckor som
lett till personskador i gatuområden

BG2020 BINDANDE MÅL
Hälsorelaterade frånvarodagar högst 15 kalenderdagar/årsverke

ANSVAR
Personalledningen

Projektet med att förnya tjänsten borga.fi pågår
E-tjänster ska bli bättre, planeuppgifter kommer att finnas på
kommunens sidor för varje tomt

Förvaltningsledningen
Stadsutvecklingen

Under år 2020 främjar staden projekt som möjliggör en mellanform av serviceboende för seniorer i centrum

Stadsutvecklingen

Man genomför försök enligt en modell från Island. I modellen ord- Bildningssektorns ledning
nar man hobbyer för barn och unga i anslutning till skoldagen
Minst 99 % av åldersklassen får en plats för fortsatta studier efter
den grundläggande utbildningen
Minst 90 % av tredje årets elever avlägger studentexamen med
godkänt resultat
Vårdnadshavarnas önskemål om dagvårdsplats uppfylls till 90 %.
Vi gör social- och hälsovårdssektorn en attraktivare arbetsplats
Vi gör arbetet smidigare genom att förtydliga ledningssystemet
och att göra kompetenskartläggningar
Vi förbättrar tjänsternas kvalitet och tillgång genom att utnyttja
kundupplevelse, utvidga elektroniska tjänster och att förbättra
samarbetet med köpta tjänster

Finsk- och svenskspråkiga utbildningstjänster
Finsk- och svenskspråkiga utbildningstjänster
Tjänsterna för småbarnspedagogik
Social- och hälsovårdssektorns ledning
Social- och hälsovårdssektorns ledning

Familjecentret erbjuder multiprofessionellt stöd och hjälp till barnfamiljer.
Vi förbättrar kvaliteten och tillgången på bastjänster genom att
göra det lättare för kunden att få tjänster.
Vi förbättrar kvaliteten på tjänster på specialnivå genom att utveckla arbetsmetoder och att utbilda personalen

Barn- och familjetjänster

Vi utvecklar det tväradministrativa och regionala kundarbetet i
mentalvårdstjänster för barn och unga
Vi förbättrar kvaliteten och tillgången på bastjänster genom att
göra det lättare för kunden att få tjänster.
Vi stöder invånarna att aktivt främja sin egen hälsa och välmående
Vi förbättrar kund- och patientsäkerheten
Vi utvecklar digitala tjänster
Vi förbättrar tjänsternas kvalitet genom att utveckla samarbete
mellan cheferna
Vardagen hos äldre och personer med funktionsnedsättning är
aktiv och verksamhetsförmågan bibehålls så långt som möjligt.
Seniorboende inleds i Borgå år 2020

Barn- och familjetjänster

Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely tehdään
Bättre servicenivå
Andelen förebyggande arbete av omsättningen är minst 70 %
Personkundernas kundnöjdhet är minst 3,5

Affärsverket Borgå lokalservice
Affärsverket Borgå vatten
Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa
Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa

FÖREGÅNGARE TEMA OCH INDIKATOR
Mätare
BG2020 BINDANDE MÅL
• Utsläpp av växthusgaser
Stadens energiförbrukning minskas enligt energieffektivitesavtaper invånare i Borgåregionen let
• Återvinningsgraden av hus- Små upphandlingar som understiger de nationella tröskelvärden
hållsavfall
görs i enhetlig form i det elektroniska systemet för små upphand• Stadens energiförbrukning
lingar
• Längden på gång- och cyI styrningen av småhusbyggare används byggnadstillsynens
keltrafikleder
• Antalet parkerings- och cy- handlingssätt för proaktiv kvalitetsstyrning och uppmuntras till
kelplatser i infartsparkeringen energieffektivitet. I tomtöverlåtelsetävlingen beaktas energieffektiviteten.
• Storleken på bostadvåningsyta som årligen planläggs på ett avstånd som är
mindre än 600 meter från kollektivtrafikens station eller
hållplats

Andelen inhemska livsmedel är 70 % av alla kilon som köps
Andelen tillrednings- och tallrikssvinn av lagad mat: Skolor under
20 % och daghemmen under 25 %
Ruokahävikin seuranta
Andelen vegetarisk mat ökas med 10%
Minskande av miljöbelastningen

Social- och hälsovårdssektorns ledning

Barn- och familjetjänster
Barn- och familjetjänster

Tjänster för vuxna
Tjänster för vuxna
Tjänster för vuxna
Äldreomsorg och handikappservice
Äldreomsorg och handikappservice
Äldreomsorg och handikappservice

ANSVAR
Lokalitetsledningen
Finansieringsledningen

Tillstånds- och tillsynsärenden

Affärsverket Borgå lokalservice
Affärsverket Borgå lokalservice
Affärsverket Borgå lokalservice
Affärsverket Borgå lokalservice
Affärsverket Borgå vatten

Ekonomi
Sämre ekonomiska utsikter på grund av corona
Coronavirusepidemin har i snabb takt försvagat ekonomiska utsikter på global nivå och konsekvenserna för Finlands ekonomi
och kommunekonomin är också negativa. De största konsekvenserna för kommunekonomin föranleds av att skatteinkomster och avgiftsinkomster försvagas kraftigt och samtidigt ökar
särskilt social- och hälsovårdsutgifterna.
Ett program för kommunekonomin för åren 2021–2024 offentliggjordes 16.4.2020. Finansministeriets preliminära uppskattning
är att Finlands BNP kommer att minska med 5,5 procent och att
coronavirusepidemin försvagar kommunekonomin med 1,6–2
miljarder euro år 2020. Kommunekonomins verksamhetsbidrag
uppskattas försvagas med nästan 6 procent, räkenskapsperiodens resultat beräknas ha ett underskott på 1,3 miljarder euro
och kassaflödet för verksamhet och investeringar förutses vara
negativt på 3,3 miljarder euro år 2020.
Också Borgå stads ekonomi håller på att hamna i en tydlig och
djup ekonomisk kris under våren 2020. Coronavirusepidemin
påverkar starkt stadens inkomster och utgifter, särskilt under
åren 2020 och 2021.
Enligt aktuella uppskattningar kommer coronakrisen att försvaga stadens ekonomi med cirka 15–20 miljoner euro i år.
Nästa år kommer särskilt specialsjukvårdskostnaderna att stiga
och influtna skatteinkomster torde bli mindre än väntat. Regeringen har i vårens ramförhandling lovat stöda kommuner ekonomiskt men statens stöd motsvarar inte på långa vägar hela
anpassningsbehovet.
Delårsrapporten har utarbetats enligt läget i slutet av april, så
coronavirusepidemin syns nästan inte alls i utfallet av stadens
bokföring.
Hela stadens verksamhetsbidrag var i slutet av april cirka 6,8
miljoner euro svagare än ett år tidigare. Årsbidraget har ändå
försvagats bara med cirka 2,3 miljoner euro eftersom skatteredovisningarna var relativt goda ännu i början av året. Hela stadens resultat hade ännu i slutet av april ett överskott på 7,4 miljoner euro men på grund av coronaviruskrisen kommer resultatet att bli märkbart svagare och ha ett tydligt underskott.
Skatteinkomsterna försvagas kraftigt
Delårsrapporten innehåller en uppdaterad prognos för stadens
skatteinkomster. På grund av coronaepidemin kommer skatteredovisningarna under de kommande månaderna att vara svagare än man uppskattade. Skatteinkomsterna under hela året
uppskattas vara cirka 237 miljoner euro när man i budgeten räknade dem vara 252 miljoner euro.
Det uppskattas alltså att skatteinkomsterna är cirka 15 miljoner
euro lägre än i budgeten. Av detta är andelen kommunalskatt
cirka 8 miljoner euro, andelen samfundsskatt cirka 6 miljoner
euro och andelen fastighetsskatt cirka 0,5 miljoner euro.
Skatteförvaltningen lättar på villkoren för företagens skattebetalningsarrangemang och dröjsmålsräntan på skatter som ingår
i betalningsarrangemanget sänks. Kommunerna får år 2020 ersättning för att skatteinkomsterna tillfälligt minskar. För Borgå
betyder detta att stadens statsandelar i år höjs med 5,9 miljoner
euro och att summan dras av från statsandelar för år 2021.

6

Social- och hälsovårdsektorn,
utan specieliserad hälsovård

Staden totalt (inkl.

Räddningsverket)
14,0 %
12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %

7,9 %
2,8 %

4,6 %

Muutos%, Muutos%, Muutos%,
TA+m2020* toteuma 1-4 ennuste
2020**
2020***

14,0 %
12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %

11,9 %
6,4 %
0,3 %
Muutos%,
Muutos%,
TA+m2020* toteuma 1-4
2020**

Muutos%,
ennuste
2020***

Bildningssektorn
14,0 %
12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %

3,3 %

2,4 %

2,4 %

Muutos%, Muutos%, Muutos%,
TA+m2020* toteuma 1-4 ennuste
2020**
2020***

Verksamhetsbidrag *BG+ä2020 vs BS 2019 **UTF 1-3 2020 ändring vs UTF 1-3 2019 *** Prognos vs BS 2019

enligt det svagaste scenariot är sektorns överskridning närmare
nio miljoner euro.

Enligt den uppdaterade prognosen kommer stadens skatteinkomster och statsandelar att försvagas med cirka 9 miljoner
euro.

Bildningssektorns verksamhetsbidrag var vid utgången av april
cirka en miljon euro svagare jämfört med läget ifjol. Coronaläget
har påverkat sektorns inkomster och utgifter på många sätt. Klientavgiftsintäkterna har försvagats kraftigt när tjänster har inskränkts och man inom småbarnspedagogiken har beviljat avgiftsrabatter, om barnen hålls hemma. Även utgifterna har minskat tydligt när tjänsteproduktionen har varit mindre. I dagsläget
är prognosen att budgetanslagen kommer att underskridas med
cirka en miljon euro.

Utgifterna stiger, stora skillnader mellan sektorerna
Stadens utgifter håller på att stiga kraftigt särskilt till följd av den
kraftiga ökningen av social- och hälsovårdssektorns utgifter.
Hela stadens verksamhetsbidrag var vid utgången av april cirka
7,9 procent svagare än under respektive tidsperiod ifjol.
Social- och hälsovårdssektorns verksamhetsbidrag var i april
cirka 7,9 miljoner euro svagare jämfört med läget ifjol. Verksamhetsbidraget har försvagats särskilt inom vuxentjänster och
inom äldreomsorgen och handikappservicen. Coronavirusepidemin ökar sektorns utgifter i år uppskattningsvis med cirka 3
procent (utan specialsjukvården). Till följd av att befolkningen
åldras och servicebehovet ökar skulle sektorns utgifter också i
normala förhållanden stiga med minst 2–3 procent. Coronakrisen minskar dessutom sektorns intäkter när en del av verksamheten skjuts upp till en senare tidpunkt.

Stadsutvecklingen och övriga koncernförvaltningen har påverkats mindre av coronaepidemin. Sektorns ekonomiska utfall är
relativt normalt och budgetenligt. Enligt en aktuell prognos kommer verksamhetsbidraget att överskrida budgeten med 0,2 miljoner euro.
Lån har konverterats i ett gynnsamt läge
En del av stadens lån har i början av året konverterats så, att
lån med rörlig ränta har konverterats till lån med fast ränta. Läget på penningmarknaden var i början av året exceptionellt
gynnsamt och därför kunde staden samtidigt minska risknivån i
sin låneportfölj och dra ned på räntekostnader.

Social- och hälsovårdssektorns utgifter och inkomster under det
pågående året är exceptionellt svåra att uppskatta. För att följa
och bedöma läget har staden utarbetat tre alternativa scenarion
i vilka olika utvecklingsalternativ har beaktats. Enligt ett realistiskt scenario kommer sektorns verksamhetsbidrag att försvagas
med cirka 6,4 procent i år, vilket betyder att sektorns budgetanslag överskrids med cirka 5,7 miljoner euro. Enligt ett positivt
scenario kommer budgetändringen att stanna vid cirka 2,4 miljoner euro medan

För närvarande har cirka 45 procent av stadens lån en fast ränta
och cirka 55 procent en rörlig ränta. Lånens genomsnittliga
ränta är cirka 0,42 procent. Budgetlånet har ännu inte lyfts i år

.

SKATTNING 2020
Månad

Kommunalskatt
1000 e

Samfundsskatt
1000 e

Fastighetsskatt
1000 e

Sammanlagt
1000 e

REDOVISADE SKATTER
Januari
Februari
Mars
April

19 803
19 000
16 842
16 970

3 359
6 171
2 562
2 031

100
66
121
146

23 262
25 237
19 525
19 147

PROGNOS
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

17 000
17 000
18 000
13 000
11 000
16 000
16 000
14 000

1 600
1 500
1 500
1 500
1 500
1 400
1 400
1 400

50
50
60
190
7 700
7 400
500
100

18 650
18 550
19 560
14 690
20 200
24 800
17 900
15 500

194 615
203 000
-8 385

25 923
32 000
-6 077

16 483
17 000
-517

237 021
252 000
-14 979

REDOVISAT+PROGNOS
BUDGET
DIFFERENS

7

Koncernens ekonomi
Coronaepidemin har också påverkat några koncernbolags
verksamhet. Epidemin har i detta skede påverkat mest
Event Factory Ab:s, Careeria Oy:s och Kokonhalli Oy:s verksamhet och ekonomi.

Kokonhallen är stängd sedan 16.3 och detta har konsekvenser särskilt för bolagets inkomster. Däremot har man kunnat
få besparingar i underhållet. Avsikten är att hallen öppnas
1.6 med beaktande av RFV:s anvisningar.

På grund av meddelade restriktioner stängdes Konstfabrikens konsertsalar och möteslokaler fr.o.m. 13.3 och alla
evenemang ställdes in. Event Factory Ab förutser att inkomstbortfallet i evenemangs- och lokalitetsförsäljningen är
145.000 euro. Dessutom är det att vänta att företagen som
är verksamma i Konstfabrikens affärslokaler (restauranger,
biograf, kafé) får det svårt att betala sin hyra, då de omfattas
av samma restriktioner som försvårar affärsverksamhet. För
att anpassa sin verksamhet har bolaget permitterat hela sin
personal på del- eller heltid. Bland annat försäljningstjänsten
hålls ändå begränsat öppen för att säkerställa kundförhållandena och reserveringarna när verksamheten igen kommer i gång. Om verksamheten fortsätter 1.6 och de nuvarande reserveringarna blir av, är räkenskapsperiodens förlust uppskattningsvis 150.000 euro. Om restriktionerna fortsätter, uppskattar bolaget att förlusten blir 23.000 euro per
månad. Bolagets likviditet är tills vidare bra.

Enligt Borgå energi syns coronavirusets effekter redan i ekonomiska siffror från början av året men effekten är än så
länge liten. En faktor som däremot påverkade bolagets ekonomi i början av året har varit den exceptionellt varma vintern.
A-bolagens verksamhet eller ekonomi har än så länge nästan inte alls drabbats av coronaepidemin. Hyresgästerna har
på förhand frågat om möjligheter till hyresbetalningsarrangemag men hyresskulderna har än så länge inte stigit i betydande mån. I servicearbeten och renoveringsprojekt, användningen av husens gemensamma lokaler, kundtjänsten
och bolagets administrativa arbete har man beaktat arbetstagarnas och boendenas hälsa och förebyggandet av epidemispridningen

I Careeria har coronaepidemin lett till flera åtgärder för organisering av distansstudier. Bolaget bedömer att eventuella
negativa effekter som epidemin orsakade syns först på hösten när man kan se hur mycket prestationer som kom att
saknas och hurdant extra stöd studerandena kommer att behöva. Läget påverkar i detta skede inte på läroanstaltens
statsandelar. Bolaget bedömer att ekonomiska mål fortfarande kan uppnås. En del av investeringar kommer sannolikt
att senareläggas till följd av epidemin och investeringsbudgeten underskrids.
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Resultaträkning och finansieringsanalys
RESULTATRÄKNING
VERKSAMHETSINTÄKTER
Försäljningsintäkter
Avgiftsintäkter
Understöd och bidrag
Hyresintäkter
Övriga verksamhetsintäkter
VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT
Tillverkning för eget bruk
VERKSAMHETSKOSTNADER
Personalkostnader
Löner och arvoden
Lönebikostnader
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader
Köp av tjänster
Material, förnödenheter och varor
Bidrag
Övriga verksamhetskostnader
VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT
VERKSAMHETSBIDRAG
Skatteinkomster
Statsandelar
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
ÅRSBIDRAG
Avskrivningar och nedskrivningar
Planenliga avskrivningar
Nedskrivningar

BUDGET
2020 +ä

UTFALL
jan-apr, 2020

UTF-%

DIFFERENS

UTFALL
jan-apr 2019

30 235 299
15 312 550
4 971 945
43 482 700
7 032 800
101 035 294
973 000

8 133 907
3 788 363
2 463 889
14 293 272
1 210 332
29 889 764
131 388

26,9
24,7
49,6
32,9
17,2
29,6
13,5

-22 101 392
-11 524 187
-2 508 056
-29 189 428
-5 822 468
-71 145 530
-841 612

8 361 118
4 525 069
1 976 936
14 200 784
4 209 756
33 273 664
58 955

-117 342 046

-36 282 333

30,9

81 059 713

-35 414 370

-24 533 046
-4 845 514
-161 000 416
-14 521 875
-17 254 300
-51 086 435

-7 820 784
-1 175 176
-50 840 119
-4 559 068
-5 435 858
-16 264 407

31,9
24,3
31,6
31,4
31,5
31,8

16 712 262
3 670 338
110 160 297
9 962 807
11 818 442
34 822 028

-7 660 296
-1 081 180
-49 381 982
-4 455 918
-5 006 076
-15 938 408

-390 583 632

-122 377 745

31,3

268 205 887

-118 938 229

-288 575 338

-92 356 594

32,0

196 218 744

-85 605 611

252 000 000
59 600 000

87 171 766
19 963 470

34,6
33,5

-164 828 234
-39 636 530

85 560 863
17 175 954

3 000 000
-1 900 000
-100 000

38 122
115 194
-338 115
-2 263

3,8
17,8
2,3

38 122
-2 884 806
1 561 885
97 737

59 540
113 616
-379 675
-1 304

24 024 662

14 591 581

60,7

-9 433 081

16 923 384

-23 000 000

-7 217 757

31,4

15 782 243

-7 199 604

1 024 662

7 373 823

719,6

6 349 161

9 723 780

1 024 662

7 373 823

719,6

6 349 161

9 723 780

Extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
RÄKENSKAPSP RESULTAT
Avskrivningsdifferens, ökning (-) eller minskning (+)
Avsättningar, ökning (-) eller
minskning (+)
Ökning (-) eller minskning (+) av
fonder
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)
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FINANSIERINGSANALYS
KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN
Årsbidrag
Extraordinära poster
Korrektivposter till internt tillförda
medel
* Totalt
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE
Investeringsutgifter
Finansieringsandelar av investeringsutgifter
Inkomst från försäljning av anläggningstillgångar
* Totalt
KASSAFLÖDET FÖR VERKSAMHETEN
OCH INVESTERINGARNA TOTALT

BUDGET
2020 +ä

UTFALL
jan-apr, 2020

UTF-%

DIFFERENS

UTFALL
jan-apr 2019

24 024 662

14 591 581

60,7

-9 433 081

16 923 384

-5 522 000
18 502 662

-877 549
13 714 031

-15,9
74,1

4 644 451
-4 788 631

-2 874 587
14 048 796

-30 504 500

-4 051 948

13,3

26 452 552

-7 998 161

147 500

-147 500

5 522 000
-24 835 000

1 057 249
-2 994 699

19,1
12,1

-4 464 751
21 840 301

3 144 310
-4 853 850

-6 332 338

10 719 332

-169,3

17 051 670

9 194 946

-22 410
12 900
-9 510

31 746
31 746

FÖRÄNDRINGAR I UTLÅNINGEN
Ökning av lånefordringar
Minskning av utlåningen
* Totalt
FÖRÄNDRINGAR I LÅNEBESTÅNDET
Ökning av långfristiga lån
Amortering av långfristiga lån
Förändring av kortfristiga lån
* Totalt

-22 410
12 900
-9 510

27 000 000
-22 000 000

10 800 000
-18 088 642

40,0
82,2

-16 200 000
3 911 358

-8 738 029

5 000 000

-7 288 642

-145,8

-12 288 642

-8 738 029

947 606

947 606

369 964

15 000 194
-23 006 571
-7 058 771

15 000 194
-23 006 571
-7 058 771

14 398 551
-12 586 341
2 182 173

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN
Förändringar av förvaltade medel
och förvaltat kapital
Förändring av omsättningstillgångar
Förändring av fordringar
Förändring av räntefria skulder
* Totalt
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE
SAMMANLAGT

5 000 000

-14 356 924

-287,1

-19 356 924

-6 524 110

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

-1 332 338

-3 637 591

273,0

-2 305 253

2 670 836
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Driftsekonomi
Koncernförvaltningen
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG Social- och hälsovårdssektorn
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG -

UTF 4/2019
20 004 115
21 999 142
1 995 027

-

75 115 686
16 339 686

-

BU+ä 2020
17 997 502

-53 537 830
48 480 533
-

-174 663 826
156 666 324
-

Räddningsverket

UTF 4/2019

3 505 070
38 698 251
35 193 181

UTF 4/2019

14 956 255
615 001
BU+ä 2020

33 273 664
118 938 223
85 664 559

-

-

75 315 686
16 539 686

-56 656 200
52 515 272

39 602 135
35 933 590
UTF 4/2020

15 571 256
-

28,6 % 25,0 % -

3 668 545

BU+ä 2020

4 707 182
4 703 000
4 182

125 847 865
116 184 329

21 492 169
4 082 730

UTF 4/2020

9 663 536
-

58 776 000

-

32,4 % 33,5 % -

31,5 % 30,9 % -

200 000
200 000
PROGNOS vs
BU

16 719 297

- 1 278 205

179 085 621
162 366 324

- 4 421 795
- 5 700 000
PROGNOS vs
BU

Prognos 2020

38,0 %

UTF-%

-

Prognos 2020

23,0 %

UTF-%

-

8 234 136

- 1 429 400

123 397 453
115 163 317

2 450 412
1 021 012
PROGNOS vs
BU

Prognos 2020

4 801 060

30,8 %

15 431 256

-

140 000

4 611 108
189 952

30,8 % 30,9 %

14 956 255
475 001

-

140 000

UTF 4/2020

102 008 294

30 019 972

390 583 632
288 575 338

- 122 361 612
- 92 341 640
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UTF-%

PROGNOS vs
BU

Prognos 2020

29,6 %

4 140 928

BU+ä 2020

UTF-%

17 409 439

UTF 4/2020

5 057 297

UTF 4/2019

Staden totalt
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG -

UTF 4/2020

58 776 000

UTF 4/2019

Bildningssektorn
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG -

VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG

BU+ä 2020

UTF-%

Prognos 2020

29,4 %
31,3 % 32,0 % -

PROGNOS vs
BU

99 160 689

- 2 847 605

392 755 015
293 594 326

- 2 171 383
- 5 018 988

Koncernförvaltningen
Koncernförvaltningen,
utveckling av utfall-%
80,0 %

72,4 %

70,0 %
60,0 %
50,0 %
40,0 %
24,8 %

30,0 %
16,3 %

20,0 %
10,0 %
0,0 %
2018

2019

2020

Koncernledningen
UTF 4/2019
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG
-

BU+ä 2020

13 108 968

UTF 4/2020

38 601 100

12 480 315
- 13 009 235

13 205 015

-

48 288 630

96 047

-

9 687 530

-

Revisionen

528 920

UTF-%

Prognos 2020

DIFFERENS

32,3 %

38 601 100

-

26,9 % -

48 288 630

-

5,5 % -

9 687 530

-

Revisionsnämnden har sammanträtt enligt revisionsplanen och revisionsberättelsen blir klar för fullmäktige för
godkännande 11.6.

undantagsförhållanden, som har gjort det möjligt att
snabbt reagera på statens beslut och rekommendationer, och på så sätt har tillgången på stadens basservice tryggats och verksamheten har kunnat med snabb
tidtabell ordnas på nytt.

Stadsfullmäktige

Förvaltningsledningen

Stadsfullmäktige har sammanträtt i januari och februari.
Mötena för mars och april inställdes på grund av coronavirusepidemin och eftersom det inte fanns sådana
ärenden som var nödvändiga att behandlas.

Dokumentförvaltningsplanerare har gjort preciserade
planer om upprättandet av ett ärendehanteringssystem
där man tagit i beaktande konsekvenserna av coronavirusepidemin på organisationens möjligheter att slutföra
arbetet. De nya planerna baserar sig på utnyttjandet av
möjligast omfattande färdiga dokument och ändamålsenlig arbetsfördelning mellan dem som ansvarar för dokumenthanteringen och den övriga organisationen. Arbetet slutförs före slutet av året.

Stadsstyrelsen
Stadsstyrelsen fattade 13.3 ett beslut om inrättandet av
en ledningsgrupp för undantagsförhållanden och ibruktagning av särskilda befogenheter enligt förvaltningsstadgan. Under coronavirusepidemin har både stadsstyrelsen och ledningsgruppen för undantagsförhållanden,
som står under dess tillsyn, arbetat utan avbrott med
hjälp av elektroniska möten.

En ny elektronisk servicekanal, Kunta-Kati, har tagits i
bruk på stadens webbplats. Kunta-Kati är en så kallad
chatbot som svarar på kundernas frågor alla veckodagar
och tider på dygnet. Tjänstens kvalitet utvecklas regelbundet på basis av responsen.

Koncernledningen

Förnyandet av stadens webbplats har framskridit enligt
den planerade tidtabellen. Projektet har övergått från
den preliminära utredningsfasen till utarbetande av anbudsbegäran. Anbudsförfarandet kan inledas direkt för
att välja vem som får bygga den kostnadseffektiva tekniska lösningen som valdes under den preliminära utredningen

Stadens ledning
Under början av året främjades uppnåendet av stadsstrategin och de nationella projekten, såsom beredningen av social- och hälsovårdsreformen och järnvägsprojekt. På grund av coronavirusepidemin tog staden i
bruk beslutsförfarandet angående
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samarbetsförhandlingar om minskning av personalkostnaderna. Förhandlingarna torde kunna slutföras i mitten
av maj. Den överraskande situationen har fördröjt anställandet av unga sommarjobbare och det ser ut att en
del av sommarjobbare inte blir anställda på grund av undantagsläget.

Finansieringsledningen
Stadens bokslut för 2019 har blivit färdigt och det ska till
fullmäktige för godkännande. Bokslutets layout har förnyats för att bli allt tydligare och mer informativ.

När en del av den kommunala verksamheten stängdes
genom statsrådets beslut, avbröts löneutbetalningen för
dessa arbetstagare med stöd av 2 kap. 12 § 2 mom. i
arbetsavtalslagen. Koordinerare av arbetsförmåga har
sökt för dessa arbetstagare ersättande uppgifter utöver
sedvanliga omplaceringar på basis av arbetsförmåga.

Finansieringsledningen har koordinerat beredningen av
stadens program för hållbar ekonomi och i anknytning till
det aktivt bedömt de ekonomiska konsekvenserna av
coronavirusepidemin på stadens verksamhet. Finansieringsledningen har också varit aktiv i den nationella intressebevakningen i anslutningen till ärendet.

Innan undantagstillståndet började ordnade staden utbildning om den nya arbetstidslagen och om olika system som underlättar arbetet. Vårens närutbildningar inställdes eller senarelades. Esko-chefsutbildningar ordnas på distans och också chefsinfon har hållits via
Teams och Live Event. I och med att arbetet på distans
har ökat tydligt har personalens digitala kompetens utvecklat betydligt. För verktygen O365 ordnades många
utbildningar 2019 och det har också möjliggjort övergången för arbete på distans.

Månadsrapporten om ekonomin och delårsrapporten
förnyades. Totalreformen för ekonomiförvaltningssystemet framskrider också planenligt och i maj togs en ny
budgetapplikation i bruk.
I början av året har staden utnyttjat det exceptionellt låga
räntemarknadsläget och lån med rörlig ränta har konverterats till lån med fast ränta. På så sätt har man samtidigt
minskat stadens räntekostnader och risker.

Undantagsläget har krävt effektiverad intern kommunikation i samarbete med kommunikationsenheten. I veckoinfo har staden regelbundet informerat om konsekvenserna av undantagsläget på tjänsterna och personalen
samt om programmet för hållbar ekonomi och samarbetsförhandlingarnas utveckling. Antalet av dem som
läst Veckoinfo har ökat med närmare 40 % jämfört med
tiden före undantagsläget.

Inom upphandlingstjänster har man utöver de egentliga
upphandlingarna berett uppdateringen av upphandlingsdirektiv och nya riktlinjer för upphandlingar. Arbetet av
stadens interna upphandlingsgrupp har aktiverats på
nytt. Borgå har också deltagit i samarbetsforumet för offentlig upphandling och kompetenscentrumet Keino.
Personalledningen

Tyngdpunkten i personalens utbildning år 2020 är att
stöda teamets livskraft och att identifiera de egna belastningsfaktorerna. På grund av undantagsläget skjuts föreläsningarna om arbetshälsan fram till hösten. Identifieringen av belastning och introduktionen i hanteringen
fortsätter när situationen normaliseras. Utarbetandet av
en plan för en hållbar arbetsmiljö inleds hösten 2020.

Personalledningen har genomfört personalprogrammet
som upprättats på basis av stadsstrategin för 2019–
2022.
För att främja ett smidigt arbete och utveckla ledningen
beställde staden utbildning för chefer som sköts fram till
hösten på grund av coronaläget. Hanteringssystemet
Osku för kompetens och utbildningar togs i bruk vid årsskiftet. Staden har i samarbete med sektorerna börjat utarbeta kompetensprofiler. Arbetet är omfattande och
kräver en lång tid. Utvecklingen av bedömningssystem
som bygger på arbetets kravnivå har fortsatt när verksamhetsmiljön och arbetsuppgifterna ändras och man
har samtidigt förberett sig på en kommunal löneuppgörelse.

Lokalitetsledningen
Enligt budgeten är lokalitetsledningens mål för underhållet av fastigheter är att de totalrenoveras med 30–40 års
mellanrum, och att alla renoveringar som görs mellan totalrenoveringarna, görs med medel ur lokalitetsledningens driftsekonomi. Lokalitetsledningen har inlett mera
omfattande renoveringar vid Pääskytien koulu, Peipon
koulu, Hindår bildningscentrum, Albert Edelfeltin koulu,
Näse hälsovårdscentral och Sagobackens daghem. Alla
pågående renoveringar eller de som ska inledas genomförs i år för att kunna upprätthålla lokalernas ändamålsenliga skick.

Undantagssituationen som börjat överraskande har påverkat rekryteringar och kommunikationen om lediga
uppgifter. Utgångspunkten är att lediga uppgifter i första
hand ska skötas med arbetsarrangemang. På grund av
ändringen i det ekonomiska läget inledde staden med
stadsstyrelsens fullmakt 3.4.2020
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Centralen för förvaltningstjänster

UTF 4/2019
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG

BU+ä 2020

1 735 585
-

2 338 372

-

602 787

UTF 4/2020

6 066 500
-

Prognos 2020

DIFFERENS

1 875 737

30,9 %

6 066 500

-

41,3 % -

5 706 553

-

359 947

-

5 706 553

-

2 354 050

359 947

-

478 313

I början av året har man inom centralen för förvaltningscentralen betonat utvecklingen och automatisering
ifråga om alla tjänster. På grund av undantagsförhållandena förflyttades tyngdpunkten till att stödja social - och
hälsovårdssektorns och bildningstjänsternas ändrade
behov. Särskilt när det gäller informationsteknik satsar
man på att säkerställa och upprätthålla kontinuerliga
tjänster. En del av de planerade projekten har prioriterats att genomföras trots undantagsförhållanden. Till
detta hör bl.a. en reform av det ekonomiska systemet
och ibruktagande av personalrapportering. För båda
projekten är det fråga om omfattande helheter och säkerställande av basuppgifternas riktighet. Avsikten är att
göra riktig data i realtid tillgängliga för enheterna.

UTF-%

-132,9 %

Undantagsförhållandena har medfört extra uppgifter och
nya uppgifter bl.a. inom löneuträkningen. Man har varit
tvungen att förnya de praktiska arrangemangen och processerna vid servicepunkten för att kunna beakta de nya
anvisningarna om undantagsförhållanden. I arbetstiderna har man mött kundernas behov flexibelt genom att
gradera arbetstiderna vid centralen för förvaltningstjänster så att de motsvarar behoven. När det gäller investeringar framskrider man enligt planerna. För närvarande
har man hållit sig till de uppskattade kostnaderna.

Stadsutveckling
UTF 4/2019
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG

BU+ä 2020

5 068 439

UTF 4/2020

13 302 100

UTF-%

Prognos 2020

2 879 490

21,6 %

13 302 100

DIFFERENS
-

-

5 976 146

-

19 588 535

-

5 693 713

29,1 % -

19 788 535

-

200 000

-

907 707

-

6 286 435

-

2 814 223

44,8 % -

6 486 435

-

200 000

Näringar, turism och marknadsföring

Lokal, i vilken lyfts fram lokala tjänster och tillgångar.
Kampanjen som planerats för våren för mötesplatser
och platser där företag kan ordna rekreation för sin personal har flyttats till hösten 2020. Två av enhetens anställda har under undantagssituationen hjälp till i kommunikationsenheten vid sidan av sina egna arbeten.

Stadsutvecklingsnämnden anvisade 100 000 euro för att
delas ut som stöd till företag som har fått problem på
grund av coronaepidemin. Stödet var 2 500 euro per företag, och 40 företag fick stödet. Arbets- och näringsministeriet beviljade Borgå 2,7 miljoner euro i statsbidrag
att delas ut som stöd för ensamföretagare. Stödet är
2 000 euro per företag.

Markpolitiken
Bostadstomter i bolagsform finns till salu i Majberget,
västra Haiko, västra åstranden och Svalåkern. Dagens
läge har påverkat överlåtelsen av egnahemshus-, radhus- och företagstomter. Människor har återkallat reservationer och vill ha längre tid för besluten om överlåtelse.
Det finns större efterfrågan på våningshustomter. För tillfället förhandlas om nio våningshustomter. Målet är att
köpet på fyra tomter görs före juli. Före slutet av april har
en radhustomt överlåtits. Företagstomter marknadsförs
i Stadshagen, Östermalm, Ölstens och Kungsporten.
Nya företagstomter har överlåtits två stycken, och en

Turism- och marknadsföringsenhetens år inleddes med
planering av ljusfestivalen Borgå Ljus samt andra säsongens evenemang och marknadsföringsåtgärder.
Borgå Ljus ordnades 14-15 februari, och i ljusfestivalen
deltog uppskattningsvis 15 000 - 20 000 besökare. Enheten reagerade snabbt till undantagssituationen som
coronapandemin orsakade. I stället för evenemang och
åtgärder som inställdes eller flyttades producerades
Borgå Live-konserter och virtuellt innehåll till Borgås
egna digitala kanaler. I april inleddes kampanjen Borgå
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tomt som tidigare var utarrenderat är såld. Före slutet
av april har åtta nya egnahemstomter överlåtits och
dessutom fem tomter som tidigare var utarrenderade har
sålts. Markanskaffningen har fortfarande varit livlig, före
slutet av april har cirka 24 hektar råmark skaffats.

På grund av den varma vintern var inte underhållskostnaderna för plogning och grusning så stora. Det var
också möjligt att börja sopa bort gruset i ett tidigt skede
och arbetet utfördes med mindre kostnader än normalt.
Kostnadsbesparingarna för dessa var cirka 400 000
euro. På grund av coronapandemin har dock inkomsterna minskat. Inkomsterna från parkering och felparkering har minskat med cirka 90 000 euro och hyresinkomsterna med cirka 30 000 euro. Jatkossa säästöjä
haetaan mm. jättämällä käyttäjille maksuttoman Rinkelikaupunkibussin hankinta väliin, minkä kautta saavutetaan arviolta noin 26 000 € säästö.

Stadsplaneringen
Stadsplaneringen har i början av året enligt strategin
koncentrerat sig på centrum, där planeringen av kompletterande byggande och torget har framskridit. Detaljplanläggningen för området har inletts på grund av dispositionsplanen för Borgå parkgata. Detaljplanen för
ABC-stationen och infartsparkeringen har lagts fram
som förslag. Som stöd för projekten kring Näse gård och
stationsområdet har bildats planeringssammanslutningar. En utredning om ARC-museet har inletts. Detaljplaneförslaget för Kuusela i Hammars, vilket skapar förutsättningar för att bygga minihus, har varit framlagt.
Som stöd för arbetet med delgeneralplanen för de centrala delarna har gjorts utredningar med inventeringar av
kulturmiljön och arkeologin

Borgå vatten och kommuntekniken har samarbetat aktivt
med upphandling av byggandet av detaljplaneområdet
Kullo företagsområde och med projektet för provpumpning i Borgbackens vattentäkt.
Planeringen av västra åstranden har varit effektiv och
omfattat olika delar av området. Planeringen av smart
belysning vid Lucia-projektet (Borgå Ljus och workshop
i april) har gjorts tillsammans med Posintra och också
stadsborna har fått delta. I projektet med provstabilisering har förberetts för kommande behov av grundförstärkning.

Kommunteknik, underhåll och trafik

Tillstånds- och tillsynsärendena
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG
-

UTF 4/2019

TA+m 2020

UTF 4/2020

UTF- %

91 123

806 300

173 897

21,6 %

PROGNOS 2020

DIFFERENS

806 300

-

479 609

-

1 531 968

-

435 171

28,4 % -

1 531 968

-

388 486

-

725 668

-

261 274

36,0 % -

725 668

-

Byggnadstillsynen

Miljövård

Verksamheten har följt strategin. Det har skett många
förändringar i verksamhetsmiljön i fråga om arbetssätt
på grund av pandemin. Eftersom ansvarsområdet har
redan i en längre tid haft personalbrist (minst en person)
är arbetsbelastningen stor. Det större antalet lov och tillstånd och arbetsbelastningen påverkar servicenivån och
orsakar längre behandlingstider. Budgetutfallet beräknas motsvara budgeten. Verksamheten har inga särskilt
betydande risker.

Miljövården har ansvarat för tillstånds- och tillsynsuppgifter som anhängiggjorts eller ingår i tillsynsplanen samt
för uppgifter i anknytning till naturskydd och naturskolans verksamhet. På grund av COVID-19-epidemin började miljövården distansarbeta i mars, och också möten
har i huvudsak ordnats på distans. Detta har orsakat
små fördröjningar vid bland annat behandling av anmälningar om miljöolägenheter. Annars har verksamheten
framskridit enligt planerna
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Tehtäväalue
KONSERNIHALLINTO
Kaupunginvaltuusto
Tarkastustoimi
Konsernijohto

Hallintopalvelukeskus

Kaupunkikehitys

Lupa- ja valvonta-asiat

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö

Kaupunginhallitus
Kaupungin johto
Hallintojohto
Rahoitusjohto
Henkilöstöjohto
Toimitilajohto
Kaupunginhallituksen muu toiminta
Hallintopalvelukeskuksen johto
Talouspalvelut
Henkilöstöpalvelut
ICT-palvelut
Elinkeinoasiat
Maapolitiikka
Kaupunkisuunnittelu
Kuntatekniikka
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu

Henrik Rainio
Henrik Rainio
Roope Lenkkeri
Henrik Rainio
Anu Kalliosaari
Mikko Silvast
Henrik Rainio
Marith Kullström
Marith Kullström
Marith Kullström
Marith Kullström
Martin Söderlund
Pekka Söyrilä
Dan Mollgren
Kari Hälström
Miia Hento
Jesse Mether

2020
Tammi Helmi Maalis

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

Huhti

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
3
1
1

2
1
1
1
1

1

Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

3

Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

2

Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

4

Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.
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Social- och hälsovårdssektorn
Social- och hälsovårdsektorn utan
specieliserad sjukvård, utveckling av
utfall-%
40,0 %
30,0 %

29,4 %

31,9 %

29,9 %

20,0 %
10,0 %
0,0 %
2018

2019

2020

Social- och hälsovårdssektorns ledning
UTF 4/2019
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG

BU+ä 2020

-

UTF 4/2020

62 800

241

UTF- %
0,4 %

PROGNOS 2020

DIFFERENS

62 800

-

-

436 584

-

2 754 815

-

845 270

30,7 % -

2 754 815

-

-

436 584

-

2 692 015

-

845 029

31,4 % -

2 692 015

-

Sedan mars har coronapandemin kraftigt påverkat sektorns tjänster och krävt snabba beslut från sektorns ledning. Det har blivit nödvändigt att begränsa det ickebrådskande klient- och patientarbetet och ordna det på
nya sätt. Personalresurser har flyttats till brådskande
uppgifter. Dels har det blivit nödvändigt att skjuta upp
planerade projekt, dels har utvecklingsarbetet blivit långsammare. Många specialarrangemang har vidtagits för
att skydda riskgrupperna och trygga tillgången på personal. Kraftiga satsningar har gjorts på ökad hygienkompetens samt på anvisningar för användning av skyddsutrustning. Experthjälp på dessa områden har erbjudits
också till stadens övriga sektorer. Ledningen har aktivt
informerat om ändringarna. Personalen har informerats
så gott som dagligen.

arbetsprocesser. Ibruktagandets efterarbeten har fortsatt under hela våren. En utredning gjordes om ibruktagande av Apotti-systemet, och den behandlades i socialoch hälsovårdsnämnden och stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen beslutade att Borgå inte går med i Apotti. I stället
fortsätter vi att utveckla de nuvarande klient- och patientdatasystemen.
Ett intensivt utvecklingsarbete fortsätter tillsammans
med östra Nyland och Borgå sjukhus. Tillsammans med
kommunerna i östra Nyland har ett utlåtande beretts om
Nylands särlösning för social- och hälsovården samt ansökningar om statens projektbidrag för programmet
framtidens social- och hälsocentral och för regional beredning av social- och hälsovårdens strukturreform. Ansökningarna skulle lämnas till SHM senast 30.4. Östra
Nylands gemensamma projekt har framskridit. Utredningen om tjänster för personer med funktionsnedsättning i östra Nyland pågår.

Inom hela sektorn har personalens sjukledigheter under
de första månaderna minskat jämfört med de föregående åren. Användningen av deltidssjukledigheter har
ökat enligt målet. Vi följer aktivt med hur coronasituationen inverkar på frånvaron. Statistiken är inte jämförbar
med de föregående åren, eftersom anställda har flyttats
mellan olika avdelningar på grund av coronasituationen.

På begäran av Askola kommun gjordes en utredning om
alternativet att låta Borgå stad ta hand om Askola kommuns social- och hälsovårdstjänster. På grund av coronasituationen har utredningsarbetet fördröjts. Utredningen förutsätter ännu kostnadskalkyler i finansieringsledningen.

TietoEVRYs patientdatasystem Lifecare togs i bruk i slutet av januari.
Detta krävde inlärning av nya

.
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Barn- och familjetjänster
UTF 4/2019
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG

BU+ä 2020

841 947

UTF 4/2020

1 957 137

786 610

UTF- %

PROGNOS 2020

40,2 %

DIFFERENS

1 957 137

-

-

4 742 573

-

15 883 049

-

4 872 497

30,7 % -

16 168 049

-

285 000

-

3 900 626

-

13 925 912

-

4 085 887

29,3 % -

14 210 912

-

285 000

Barn- och familjetjänsternas budget för tidigt stöd och korrigerande tjänster torde överskridas under året.

strukturerad intervjumetod (iRisk) speciellt i arbete för att
hjälpa barn.

Coronasituationen innebär nya utmaningar i vardagen för
barn, unga och familjer. Samarbetet med bildningssektorn
har intensifierats och arbetssätten har utformats på ett smidigt och kreativt sätt. De förebyggande tjänsterna har begränsats kraftigt och över hälften av personalen har flyttats
till brådskande sjukvårdsuppgifter. Rådgivningens verksamhet har varit fokuserad på gravida kvinnor samt på kontroller
för barn under ett år och vaccinationer av ettåriga barn. Skoloch studerandehälsovårdens verksamhet har varit fokuserad på AE-skolan och Strömborgska skolan som har varit
öppna samt på brådskande uppgifter i andra skolor.

Inom den medicinska rehabiliteringen av barn har det multiprofessionella arbetet och serviceprocessen utvecklats genom att grunda en grupp för utvärdering av servicebehovet
samt genom att införa multiprofessionella första besök.
Rådgivningen inledde regelbundna kvällsmottagningar i början av året. En vårdstig för mödrar med depression och en
verksamhetsmodell för tidig växelverkan under graviditetstiden har utvecklats genom multiprofessionellt arbete.

Servicehandledningen har utökad jourtid för sin telefontjänst, och familjer kontaktas snabbare än förr. Inom familjearbetet har behovet av stöd vid problem i parförhållandet
ökat, och i familjer som behöver neuropsykiatriskt stöd har
stödbehovet ökat under årets första månader. Ansökningarna om utkomststöd har ökat en aning.
Ankarverksamhet, som syftar på att förebygga kriminalitet
och marginalisering bland ungdomar, har utvecklats i samarbete med polisen och kommunerna i östra Nyland. Familjestigen är en ny gruppverksamhet som rådgivningen tillsammans med församlingen ordnar för familjer med barn i
åldern sex månader eller två år. Skyddshemmet deltar i projektet iRisk, som koordineras av Institutet för hälsa och välfärd THL. I Projektet utbildas arbetstagare i att använda en

Barnskyddet fortsätter etableringen av den systemiska barnskyddsmodellen. Teamet har fått hjälp av en familjeterapeut
en dag per vecka. Antalet nya klienter har ökat och de familjer som blir klienter hos barnskyddet är mera utmanande än
tidigare. Höjningen av eftervårdsåldern till 25 har ökat antalet eftervårdsklienter. Många försök har gjorts att rekrytera
en skolläkare och en psykiatrisk sjukskötare, dock utan resultat.
Östra Nylands social- och krisjour utvidgade sin verksamhet
för att motsvara behovet av akut krisarbete dygnet runt i avtalsområdets fem kommuner. Skyddshemmet har tagit fram
innovativa lösningar som gäller våld i nära relationer och information om skyddshemmets tjänster. Ett av målen är att
väcka samhällsdebatt.
Sibbo kommun är villigt att ansluta sig till Östra Nylands familjerättsliga tjänster. Förhandlingar om detta pågår.

Tjänster för vuxna
UTF 4/2019
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG

BU+ä 2020

1 978 994

UTF 4/2020

6 350 065

UTF- %

1 587 972

25,0 %

PROGNOS 2020

DIFFERENS

5 842 060

-

508 005

-

9 234 105

-

31 560 730

-

9 611 784

30,5 % -

33 047 725

-

1 486 995

-

7 255 111

-

25 210 665

-

8 023 812

31,8 % -

27 205 665

-

1 995 000

Budgeten för tjänster för vuxna torde överskridas under året.
Det finns ett tryck att överskrida anslaget för köp av boendeservice inom mentalvårds- och missbrukstjänster. Även personalkostnaderna kommer att överskridas på grund av pandemisituationen. Inom hälso- och sjukvården har inkomsterna från klientavgifter minskat betydligt sedan mitten av
mars.
På grund av coronasituationen öppnade hälsostationen i
mars en rådgivande telefon, en mottagning för patienter med
luftvägssymtom samt en regional drive-in-provtagningsplats.
I april utvidgades coronatestningen med två mobila enheter,
och de övriga funktionerna utvidgades också till

veckosluten. De nya tjänsterna krävde ett avbrott i den ickebrådskande vården, både på hälsostationen och inom munoch tandvården. Den rehabiliterande arbetsverksamhet som
ingår i de sociala tjänsterna för vuxna håller nu paus och
verkstädernas verksamhet är minskad till ett minimum.
Hälsostationen har fått personal från företagshälsovården
och från barn- och familjetjänster. I slutet av april överfördes
dessutom ungefär hälften av mun- och tandvårdens personal till hälsostationen. De omplacerade har fått inskolning i
sina nya uppgifter.

Verksamheten inom sociala tjänsterna för vuxna är anpassade efter situationen. Beredskap finns för brådskande socialarbete och för behandling av utkomststöd. En telefonring
för äldre har införts. Upp till 40 personer från över tio enheter
har deltagit i verksamheten. Mental- och missbrukstjänsterna har öppnat en ny jourtelefon, avsedd för råd och handledning med låg tröskel för dem som upplever ångest på
grund av pandemisituationen. Många har ringt, i medeltal
20 per dag.

Sysselsättningstjänsterna har utvecklat den sysselsättande
verksamheten bl.a. genom att begränsa klientrelationernas
längd samt genom ökad målinriktning och betoning av klientarbetet som träning. Aktiveringsplaner görs med besök i
TE-byrån, och utvecklingen av rehabiliterande gruppverksamhet har kommit i gång. Inom socialarbetet för vuxna har
man ökat samarbetet med bl.a. sysselsättningstjänster,
mentalvårds- och missbrukstjänster samt med tjänster för
äldre och personer med funktionsnedsättning. Tyngdpunkten för arbetet har förskjutits mot lagstadgat arbete och socialhandledning. Gemensamt bord-modellen har börjat utvecklas.

Miljöhälsovårdens prestationer minskade en aning i april. Till
exempel inom veterinärvården har man blivit tvungen att avboka tider för icke brådskande åtgärder.

En ny typ av samarbete har inletts med HNS och Coronaria
för att förbättra vården och livskvaliteten för personer som
behöver boendeservice av orsaker relaterade till psykisk
hälsa och missbruk. En effektivering av servicebedömningens process eftersträvas. Vid Koivula har en socialarbetare
med ansvar för boendeservice inlett sitt arbete för att förstärka socialarbetets roll. Antalet personer som söker vård
från mentalvårds- och missbrukstjänsterna har ökat, behovet av tillfälliga bostäder har ökat och rehabiliteringsperioderna har blivit längre.

Centraliseringen av hälsotjänster och renoveringen av Näse
hälsocentral har framskridit enligt tidsplanen. De färdigställda lokalerna har tagits i bruk för verksamhet som inletts
för att hantera coronasituationen. Flyttningen av vissa egenteam-mottagningar från Biskopsgatan till Näse genomfördes
över två månader i förtid jämfört med planen.
En flexibel servicemodell infördes vid läkar- och skötarmottagningarna i Näse 16.3. Responsen från klienter har varit
god. Utmaningar har förekommit, i synnerhet med funktionaliteten hos anmälningsautomater och överföringen av information mellan informationstavlor och systemet.

Äldreomsorg och handikappservice
UTF 4/2019
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG

BU+ä 2020

2 236 356

UTF 4/2020

9 627 500

1 766 105

UTF- %
18,3 %

PROGNOS 2020

DIFFERENS

8 857 300

-

770 200

-

17 694 173

-

62 541 971

-

19 127 472

30,6 % -

65 191 771

-

2 649 800

-

15 457 817

-

52 914 471

-

17 361 367

32,8 % -

56 334 471

-

3 420 000

hösten. Enheter som tillhandahåller köpta tjänster kontaktas
varje vecka.

Prognosen visar en överskridning av budgeten för äldreomsorg och handikappservice.

Behovet av handledning och rådgivning till de boende inom
äldreomsorg och handikappservice och till våra samarbetspartner har mångdubblats. Därför har Rodret fått mera personal. Telefonringen för äldre och andra servicenummer
samt aktiv information har varit till stöd i situationen.

Coronasituationen har föranlett en hel del arrangemang och
åtgärder i beredskap för en förvärring av pandemin. Smitta
bland anställda eller boende i de egna enheterna har undvikits. Anställda har flyttats från småbarnspedagogik till äldreomsorg för inskolning och arbete, och därtill har många flyttats mellan olika enheter inom äldreomsorgen.

Handikappservice deltog i arbetet för att utveckla tjänsterna
för personer med funktionsnedsättning i östra Nyland. Syftet
med det regionala utvecklingsarbetet var bland annat att
stärka och utvidga samarbetet mellan kommunerna, att
skapa en enhetlig praxis för arbetet och främja regionala
konkurrensutsättningar. Under de första månaderna gjordes
förberedelser för konkurrensutsättning av färdtjänstresor, effektiverat serviceboende och boendetjänster för personer
med funktionsnedsättning. Klienterna har fått delta genom
en enkät för boende och medverkan i ett klientråd.

Enheten för kortvård och dagverksamhet Wilhelmina ändrades 1.4.2020 till en avdelning för coronapatienter, i enlighet
med den regionala pandemiplanen. Enhetens personal förstärktes med sex sjukskötare och en avdelningsläkare från
stadens övriga enheter. I stället för den avbrutna kortvården
och dagverksamheten erbjuds timvikarier hemma hos klienten.
Alla gruppverksamheter, icke-brådskande mottagningstider
för fysioterapi och icke-brådskande vård på minnespolikliniken av avbrutits. Minnespoliklinikens sjukskötar- och läkarmottagningar fortsätter på distans. Boendeserviceenheterna
har besöksförbud. För klienter skaffades surfplattor som
möjliggör kontakt till anhöriga och nya upplevelser genom
virtuella resor. Boendeserviceenheternas kvalitetsprojekt,
som var planerat till våren blev man tvungen att flytta till

Posti Kotipalvelut Oy anlitas som tillhandahållare av personlig assistans från och med 1.3.2020. En projektarbetare anställdes för ett projekt för att dämpa kostnadsökningen inom
funktionshinderservice.
Klienthandledningstjänsternas servicehandledare har under
ledning av NHG deltagit i utveckling av kommunala tjänster
genom
benchmarking.
Hemvården
har
förberett
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ibruktagande av strategisk optimering och virtuell omsorg. I
samarbete med Careeria har planer gjorts för att på hösten
införa en VOO-mall för studier (Vastuuta Ottamalla Opit ~ ta
ansvar och lär dig). Sex bostäder i Äppelbackens servicecenter anvisades för seniorboende. En förnyad verksamhetsmodell för sjukskötarna togs i bruk i början av året.

vårdkontinuitet. Hemsjukhusverksamheten och fem sjukskötarbefattningar överfördes till Östra Nylands regionala
hemsjukhus under HNS från 1.4.2020. Som en del av verksamheten i Palliativa centret vid HNS skulle fyra patientplatser på avdelning 3 tas i bruk för vård på specialistnivå, men
ibruktagandet av dessa senareläggs på grund av coronavirusepidemin

Vid årsskiftet infördes nattskift för sjukskötare vid Näse rehabiliteringscentrals avdelningar 1 och 2. Ändringen ger
bättre förutsättningar för säker läkemedelsbehandling och

Specialiserad sjukvård
UTF 4/2019
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG

BU+ä 2020

-

UTF 4/2020

-

UTF- %

PROGNOS 2020

DIFFERENS

-

-

-

21 430 395

-

61 923 261

-

22 199 177

35,8 % -

61 923 261

-

-

21 430 395

-

61 923 261

-

22 199 177

35,8 % -

61 923 261

-

Inom den specialiserade sjukvården har verksamheten genomgått en stor förändring på grund av coronavirusepidemin. Hela den icke-brådskande vård som HNS producerar
har minimerats, och kapaciteten för intensivvård har ökats
betydligt. Samtidigt har HNS infektionsenhet, diagnostik och
logistik ökat sina tjänster.

kraftigt. HNS och Nyland har grundat gemensamma epidemiologiska ledningsgrupper som håller regelbundna möten.
HNS uppger att de utjämningar av faktureringen som normalt sker under året uteblir på grund av coronavirussituationen. Alla utjämningar görs i slutet av redovisningsperioden. Det är utmanande att göra ekonomiska prognoser,
eftersom HNS kostnader har ökat bl.a. till följd av en kapacitetsökning för intensivvård och inkomsterna samtidigt har
minskat till följd av minimeringen av den elektiva verksamheten. Det är också ännu oklart, hur staten kommer att ersätta coronavirusepidemins kostnader. De totala kostnaderna för specialiserad sjukvård överskrider det som budgeterats för årets första månade

I lag föreskrivs att det regionala ledningsansvaret i en pandemisituation ligger hos den specialiserade sjukvården. Den
regionala pandemiplanen för Borgå sjukvårdsområde har
uppdaterats, och enligt planen ansvarar Borgå stad för en
regional pandemiavdelning. Inom Borgå sjukvårdsområde
har provtagningsplatser grundats i samband med de kommunala tjänsterna. Kapaciteten för provanalyser har ökats

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Tehtäväalue
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Sosiaali- ja terveystoimen johto
Aikuisten palvelut

Erikoissairaanhoito
Lapsi- ja perhepalvelut

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö

Hallinto
Hyvinvointia ja terveyttä edistävät..
Työllisyyspalvelut
Ympäristöterveydenhuollon palvelut
Hallinto
Ennaltaehkäisevät palvelut
Korjaavat palvelut
Varhainen tuki

Vanhus- ja vammaispalvelut

Hallinto
Asumispalvelut
Asiakasohjauspalvelut
Kotihoitopalvelut
Kuntoutuspalvelut
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Salla Paavilainen
Annika Immonen
Sjöblom/Heininen
Ville Heininen
Tiina Tiainen
Kati Liukko
Maria Andersson
Eliisa Roine
Kristina Huopalainen
Kristina Huopalainen
Kirsi Oksanen
Ansa Bergheim
Leila Eklöv
Krister Lindman
Katarina Gustafsson

Tammi

2020
Helmi Maalis

Huhti

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1

1
1
3
1
1
1
1
1

1

1

1

2

2

1
1
2
1
2

1
1
2
2
2

2
1
2
2
2

2
2
2
2
2

1

1

1

2

3
1

1
1

1

Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

3

Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

2

Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

4

Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta
valmistellaan.
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Bildningssektorn
Bildningssektorn,
utfallsprocentens utveckling
40,0 %
35,0 %

31,9 %

31,3 %

31,0 %

30,0 %
25,0 %
20,0 %
15,0 %
10,0 %
5,0 %
0,0 %
2018

2019

2020

Bildningssektorns ledning

UTF 4/2019

BU+ä 2020

UTF 4/2020

PROGNOS
2020

UTR- %

DIFFERENS

VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER

-

363 573

-

1 360 451

-

461 510

33,9 % -

1 360 451

-

VERKSAMHETSBIDRAG

-

363 573

-

1 360 451

-

461 510

33,9 % -

1 360 451

-

0,0 %

-

beredningen av stadens program för hållbar ekonomi
2020–2026 och fört fram alternativ som chefer och enheter har upplevt som möjliga. Bildningssektorn har under coronaepidemin utvecklat sin egen interna kommunikation och det är meningen att denna form av kommunikation ska fortsätta också under normala omständigheter. De bindande målen för bildningssektorns ledning
kommer att uppnås.

Bildningssektorn har råkat ut för stora förändringar under
coronaepidemin. Situationen har klarats av tack vare
kunnig personal. Personalen har gjort ett stort digitalt
språng under undantagsförhållandena. Coronaviruset
har också lett till att verksamhet och anställdas arbete
har avbrutits och lokaler för allmänheten har stängts.
Under coronaepidemin har det uppstått besparingar för
bildningssektorn men sektorn har också förlorat mycket
försäljningsinkomster/inkomster av klientavgifter. Nettoeffekten är ändå positiv. Sektorn har aktivt deltagit i

Finskspråkiga utbildningstjänsterna

VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG
-

UTF 4/2019

BU+ä 2020

UTF 4/2020

499 544

1 157 200

647 033

UTR- %

PROGNOS 2020

55,9 %

1 157 200

DIFFERENS
-

13 615 198

-

43 535 874

-

13 874 338

31,9 % -

42 935 874

600 000

13 115 654

-

42 378 674

-

13 227 305

31,2 % -

41 778 674

600 000

fortsättningen är målet att klarlägga frågor i anslutning
till ICT-stödet och skapa en struktur som följer genomförandet av programmet samt innehållet i upphandlingar
av utrustning.

Utvecklingsobjekt i ICT-programmet, som blev färdigt i
slutet av 2019, har förts framåt. Utbildningstjänsterna
har satsat på att förnya digitala läromedel och stöda lärarnas kompetens genom fortbildning. Undervisningspersonalen har gjort ett stort digitalt språng i och med
distansundervisningen under undantagsförhållandena. I

Tyngdpunkten inom läroplansarbetet har legat på tidigarelagd språkundervisning och förnyandet av läroplanen
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för gymnasiet, vilket har framskridit enligt planerna.
Inom den grundläggande utbildningen har vi säkerställt
en undervisning av hög kvalitet, som vi år 2020 utvärderar särskilt när det gäller undervisningen i modersmål
och matematik. Den utbildningsmässiga jämlikheten har
främjats genom att utveckla arrangemangen för specialundervisning och verksamhetsmodellerna för kuratorsoch psykologtjänster med målet att förebygga marginalisering och ojämlikhet.

utbildningstjänsterna ökats genom både när- och distansmöten, och detta arbete fortgår.
De finskspråkiga utbildningstjänsterna ligger inom ramen för det planerade utfallet. Med tanke på de budgeterade verksamhetsintäkterna ser läget bra ut i början av
året, men man måste beakta att en del av de projektmedel som nu har bokförts kommer att överföras till år
2021, eftersom undantagsförhållandena har gjort att
projekten har försenats. Läget ser bra ut för verksamhetskostnaderna, eftersom tiden med distansundervisning har medfört besparingar i kostnader för skolskjutsar, städning, måltidstjänster, material och vikarier.

Utvecklingen av kompanjonlärarskap och ökandet av
samarbete har framskridit och nya modeller för detta
har hittats under distansundervisningen. Dessutom har
samarbetet områdesvis för ledningen av skolorna och

Svenska utbildningstjänsterna

VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG
-

UTF 4/2019

BU+ä 2020

UTF 4/2020

193 959

435 036

251 486

UTR- %

PROGNOS 2020

57,8 %

DIFFERENS

435 036

-

6 443 433

-

21 447 460

-

6 632 131

30,9 % -

21 047 460

400 000

6 249 475

-

21 012 424

-

6 380 645

30,4 % -

20 612 424

400 000

Svenska utbildningstjänsterna har tagit i bruk fastigheten för den nya enhetsskolan och i samarbetet med
Lokalitetsledningen inlett planeringen av renoveringen
av Sann-näs skola och Hindhår skola samt håller på att
slutföra renoveringen av Kvarnbackens skola. Satsningen på skolornas verksamhetskultur har lett till fler
grupper med kompanjonlärare, som möjliggörs av flexibla undervisningsutrymmen. Digitala tekniken och utbildning av vissa lärare inom O365-programmet enligt
utbildningstjänster-nas ikt-åtgärdsprogram kom väl till
hands under de avvikande arrangemang som utfärdades på grund av coronavirusepidemin. Övriga åtgärder
från åtgärdsprogrammet har varit att bilda skolvisa ITgrupper och en för utbildningstjänsterna gemensam ledningsgrupp för iktfrågor.

en ny läroplan och för att utöka samarbetet med tredje
stadiet. Inom grundskolan har skolorna fått stöd med A1språket som nu inleds på årskurs 1, i att ta i beaktande
elever med särskilda begåvningar, i ämnena matematik
och modersmål samt med elevutvärderingsfrågor.

Processen med en ny gymnasielag har framskridit och
under våren har i ett regionalt samarbete gjorts förberedelser för de förändringar detta innebär, bland annat för

.

Den process som inletts för att stöda ledarskapet i skolorna har fortsatt med målet att ett pilotprojekt inleds under 2020. De bindande mål svenska utbildningstjänsterna har i budgeten ser ut att uppfyllas. Inkomsterna för
våren har varit enligt budgeterat. Corona-pandemin har
även lett till mindre utgifter inom svenska utbildningstjänsterna, så trots att det finns ett uppdämt behov av
stödåtgärder nästa läsår, ser vi försiktigt positivt på att
hålla oss inom budgeterade utgifter.

Tjänster inom småbarnspedagogik

VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG
-

UTF 4/2019

BU+ä 2020

UTF 4/2020

898 390

3 292 800

911 982

UTR- %

PROGNOS 2020

27,7 %

2 407 800

11 737 797

-

36 301 683

-

11 888 658

32,7 % -

35 471 271

10 839 408

-

33 008 883

-

10 976 676

33,3 % -

33 063 471

DIFFERENS
-

885 000
830 412

-

54 588

normala i mars-maj. I april-juni tar en del visstidsanställningar slut, och dessa förlängs inte på grund av det låga
antalet barn. Nya visstidsanställningar görs i viss mån,
eftersom anställda från småbarnspedagogiken nu arbetar som vikarier inom äldreomsorgen. Inom familjedagvården uppstår också besparingar till följd av pensionering och arbetsledighet.

Under undantagsförhållandena i mars-april var 80 % av
barnen hemma, vilket ledde till besparingar i stödtjänster
och personalkostnader inom småbarnspedagogiken.
Mängden skjutsar till förskoleundervisning och morgonoch eftermiddagsverksamheten i Tulliportti har varit
mindre än planerat. Faktureringen av måltidstjänster baserar sig på antalet levererade måltider till daghemmen,
och antalet måltider var endast ca 20 procent av det
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I början av året har användningen av servicesedel och
hemvårdsstöd var mindre än planerat. Användningen av
hemvårdsstöd har minskat betydligt under de senaste
åren, men då epidemin fortsätter och det ekonomiska läget är osäkert, kan det hända att användningen av hemvårdsstöd ökar.

Inkomsterna av klientavgifter blir mindre än planerat, eftersom gottgörelse har beviljats i klientavgiften för all
frånvaro i mars-maj. Distansarbetet har ökat användningen av Office365 betydligt, vilket har förstärkt hela
personalens datatekniska kunskaper. Verksamhetsstyrningssystemet Daisy har betydligt underlättat kommunikationen under undantagsförhållandena.

Kultur- och fritidstjänster

VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG

UTF 4/2019

BU+ä 2020

UTF 4/2020

UTR- %

1 913 177

4 778 500

1 858 044

38,9 %

PROGNOS 2020
4 234 100

DIFFERENS
-

544 400

-

6 538 250

-

23 202 397

-

6 745 498

29,1 % -

22 582 397

620 000

-

4 625 073

-

18 423 897

-

4 887 454

26,5 % -

18 348 297

75 600

Kultur- och fritidstjänsternas verksamhet och ekonomi
har utfallit enligt planerna fram till början av mars. Under
tiden 16.3–30.4 har coronaviruset lett till att verksamhet
och anställdas arbete har avbrutits och lokaler för allmänheten har stängts. Medborgarinstitutet avbröt sin
verksamhet helt och hållet. Uppgifter som är kritiska med
tanke på samhällets funktion har upprätthållits med en
liten grupp anställda inom biblioteket, kultur- och museiverksamhetens minnes- och ICT-organisation samt idrotts- och ungdomstjänsterna. Det har varit möjligt att
underhålla idrottslokalerna då de har stått tomma. En del
av kulturevenemangen har varit möjliga att flytta till hösten, en del har ställts in, en del har streamats, i samarbete med turist- och marknadsföringsenheten.

blivit kvar på jobb, och förståelse för situationen speciellt
av dem vars arbete har avbrutits.
Även om utfallet för driftsekonomins inkomster under
2020 har varit positivt tack vare understöd, påverkar
ändå de uteblivna inkomsterna för idrotts- och kulturtjänsterna så, att inkomsterna är 360 000 euro lägre än
beräknat jämfört med situationen i april 2019.
Den inställda verksamheten och lokaler som inte används leder också till besparingar i verksamhets- och
underhållskostnader, så sparmålet för 2020 (ca 770 000
euro) beräknas uppnås. De strategiska målen uppnås

Biblioteket har upprätthållit det regionala utvecklingsuppdraget för Nyland och Helle-bibliotekens informationssystem. Utlåning av bibliotekets e-material och digital rådgivning till kunder har ökat betydligt. Ungdomsarbetarna har erbjudit tjänster på distans via olika kanaler
på sociala medier och plattformar, men också genom att
söka upp unga och ge handledning till dem. Borgånejdens musikinstitut och Borgå konstskola har fortsatt ett
ge grundläggande konstundervisning i musik och bildkonst som distansundervisning. Tack vare det digitala
projekt som inleddes i januari hann lärare och anställda
utbildas för distansundervisning och de nyaste programmen togs i användning. Lärare och elever har gjort ett
historiskt digitalt språng och förbundit sig till det nya
verksamhetssättet.
Beredningen av kulturprogrammet har inletts och förankringen av idrottsprogrammet har skjutits fram till hösten
på grund av coronaviruset. Representanter för kulturoch fritidstjänsterna har deltagit i beredningen av fastighets- och utvecklingsprojektet för Kokon, projektet med
lägerområdet och projektet med konstmuseet (ARC).
Strukturutredningar om den grundläggande konstundervisningen, det fria bildningsarbetet och idrottstjänsterna
pågår. De snabba dagliga förändringarna under undantagsförhållandena har krävt förändringsberedskap och
stora mentala insatser av de chefer och anställda som
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Tehtäväalue
SIVISTYSTOIMI

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö

Sivistystoimen johto
Suomenkieliset koulutuspalvelut

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut

2020
Helmi Maalis

Huhti

Camilla Simolin

1

1

1

2

Peruskoulut

Jari Kettunen

2

2

2

2

Lukio

Jari Kettunen

2

2

2

2

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Jari Kettunen

2

2

2

1

Peruskoulut

Rikard Lindström

2

2

2

1

Lukio

Rikard Lindström

2

2

2

1

Varhaiskasvatuksen hallinto

1

1

1

1

1

2

1

Perhepäivähoito

Leila Nyberg
Marjaana Kantonen
Sanna Hänninen

1

1

1

1

Varhaiserityiskasvatus

Anne Rytilahti

1

2

2

Muu varhaiskasvatus

Jaana Häkkinen

Kuvan hallinto

Merja Kukkonen

1

1

1

Kirjastopalvelut

Malin Hollmén

1

1

1

Kulttuuripalvelut

Susann Hartman

1

1

1

Liikuntapalvelut

Per Högström

1

1

Nuorisopalvelut

Nina Jorkama

1

1

1

Taiteen perusopetus

Felix Willebrand

1

1

2

Vapaa sivistystyö

Pertti Jääskä

1

1

1

Päiväkodit

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Tammi

1
1

1

Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

3

Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

2

Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

4

Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

25

Räddningsverket
UTF 4/2019
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG

BU+ä 2020

4 707 182
-

4 703 000
4 182

UTF 4/2020

15 571 256
-

14 956 255

-

615 001

UTF- %

4 801 060

30,8 %

15 431 256

4 611 108

30,8 % -

14 956 255

189 952

Räddningsverkets ledning

PROGNOS
2020

30,9 %

475 001

DIFFERENS
-

140 000
-

-

140 000

i objekt med låg smittorisk i början av juni. Säkerhetsutbildningar ordnas tills vidare inte. Vi har inte kunnat
ordna tillsynsverksamhet och säkerhetsutbildningar enligt målen på grund av undantagssituationen och resursbristen. Det årliga kvantitativa målet för säkerhetsutbildningar uppnås inte.

Coronaviruset har påverkat Räddningsverket i Östra Nylands verksamhet i synnerhet genom att de personer
som har möjlighet att distansarbeta har gjort det. Enligt
den ekonomiska prognosen för början av året är verksamheten inom ramarna, men endast en coronasmitta
eller två coronasmittor kan medföra också stora övertidskostnader. Den största osäkerheten i fråga om ekonomin är dock oljeskyddsfondens bidrag i år. I slutet av
år 2019 meddelade oljeskyddsfonden att den betalar
endast ersättningar enligt förhandsavgöranden till slutet
av september, varefter situationen granskas på nytt. I
värsta fall är de ekonomiska konsekvenserna för detta
cirka 200 000 euro. Detta har stora konsekvenser för
räddningsverkets ekonomi, i synnerhet då också besparingarna för att anpassa ekonomin beaktas.

Ambulanssjukvård
Alla ambulanssjukvårdens tjänster började följa HNS:s
skydds- och rengöringsanvisningar genast då epidemin
började. Detta konstaterades betydligt öka tiden som används för uppgifterna och försämra ambulanssjukvårdens beredskap. Därför bad, och fick, räddningsverket
tillstånd av HNS Borgå sjukvårdsdistrikt att anställa en
vikarie till ambulanssjukvårdens alla fyra arbetsskiften
för tiden 16.3-31.5.2020. Personalkostnaderna för detta
får räddningsverket debitera av HNS Borgå sjukvårdsdistrikt.

Räddningsverksamhet
Inom uppgiftsområdet räddningsverksamhet har årets
första fyra månader varit arbetsfyllda på grund av coronaepidemin. Då epidemin började, påverkades styrkan
vid arbetsskiften en aning av att de som varit utomlands
stannade hemma i karantän. Annars har epidemin inte
påverkat. Det har inte förekommit coronasmittor inom
uppgiftsområdet och inte just oplanerade frånvaron heller. Kostnadsökningen till följd av coronaepidemin har
påverkat anskaffningarna. Vi är beredda till att epidemin
pågår i en lång tid och därför har vi skaffat tillräckligt med
skyddsutrustning och medel, vilket har påverkat uppgiftsområdets kostnader. Vi har kunnat planera sommarens semestrar och med hjälp av vikarier ser det ut att
personalstyrkan är bra också på sommaren. I detta
skede godkänns semestrarna dock en månad i taget.
Målen för resten av året preciseras under sommaren, då
vi ser hur epidemin utvecklas efter det att begränsningarna så småningom lättas.

Antalet ambulanssjukvårdens så kallade dagliga uppgifter har minskat med över 10 % under coronaepidemin
jämfört med motsvarande tidpunkt år 2019. Detta betyder motsvarande minskning i inkomsterna från FPA.
Ambulanssjukvården har under hela epidemin haft tillräckligt med skyddsutrustning samt rengörings- och
desinficeringsmedel och -utrustning.
Investeringar
Oljeskyddsfondens bidrag för investeringar beviljas tills
vidare inte, och därför flyttas oljebekämpningens godkända investeringar till kommande åren.

Riskhantering
Inom uppgiftsområdet riskhantering avbröts tillsynsverksamheten och säkerhetsutbildningarna nästan helt i mitten av mars på grund av coronapandemin. Tillsynsverksamheten har fortsatt endast i nödvändiga objekt, så
som på grund av anmälningar om olycksrisk och ibruktagande av byggarbetsplatser. Den övriga verksamheten har fortsatt nästan normalt, undvikande kundkontakter (till exempel jourhavande brandinspektör, handledning och rådgivning och utlåtanden). I början av maj
inleds tidsbunden dokumenttillsyn i vårdinrättningar och
vårdhem och bereds inledande av tillsynsverksamheten
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Tehtäväalue

2020

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö

Tammi

Helmi

Maalis

Huhti

ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI

Peter Johansson

1

1

2

2

Pelastustoimen johto 5000, 5001

Marjut Helske

1

1

1

1

Pelastustoimi 5005, 5007, 5008, 5020

Mika Kynsijärvi

1

2

2

2

Riskienhallinta 5006

Tomi Pursiainen

1

1

2

2

Ensihoitopalvelut 5011

Jorma Kuikka

1

1

1

1

1

Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

3

Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

2

Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

4

Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.
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Personal
I budgeten för 2020 uppskattades att det sammanlagda
antalet tjänster och befattningar i stadens sektorer ökar
med 5,3, så att antalet tjänster ökar med 9 och antalet
befattningar minskar med 3,7. Enligt rapporteringssystemet Kuntari HR är antalet anställningsförhållanden i
slutet av mars 13 flera än i mars förra året. Antalet anställningsförhållanden kan inte direkt jämföras med antalet befattningar och tjänster, eftersom det kan finnas
flera anställningsförhållanden per en befattning eller
tjänst, bland annat på grund av vikariat och deltidsarbete. Rapporten från Kuntari HR är uppdaterad 14.4, så

till den del som den omfattar uppgifter för april, så är de
inte slutliga.
Vid en granskning av årsverken kan konstateras, att avlönade tjänstgöringsdagar (HTV2) har ökat med ungefär
15 årsverken under kvartalet, och alla tjänstgöringsdagar har ökat ungefär 20 årsverken. Årsverken samlas
inte jämnt, eftersom bland annat det fria bildningsarbetets enheter, småbarnspedagogiken och skolorna har
mindre personal under sommaren än under läsåret.
Detta syns bra i diagrammet över månatliga årsverken.

Diagram 1, kumulativ utveckling av personaluppgifter

.

I diagrammet över antalet anställda och personalstruktur
per månad syns att coronakrisen inte har påverkat antalet anställda, då man jämför utvecklingen med tidigare
år. Under mars månad har ännu inte fattats några beslut
om sparåtgärder. Frånvaro på grund av arbetsoförmögenhet verkar ha minskat under början av året. Totalt
uppgick frånvaron på grund av arbetsoförmögenhet till
ungefär 13 640 kalenderdagar, då antalet förra året var
ungefär 14 400 kalenderdagar. Borgå stad erbjöd gratis

influensavaccin till hela personalen hösten 2019. Vilken
inverkan detta har på frånvaron på grund av arbetsoförmögenhet är svårt att bedöma, särskilt då coronapandemin har förändrat sättet att arbeta, handhygien och
andra försiktighetsåtgärder. Det är också möjligt att frånvaro på grund av arbetsoförmögenhet förs in i lönesystemet med fördröjning då frånvaron är avlönad. Uppgifterna för år 2020 kan alltså ännu förändras.

.
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Diagram 2, månatligt sammandrag över personaluppgifter
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Investeringar
Kommuntekniken

Lokalitetsledningen

De största investeringsprojekten som kommuntekniken
har fört framåt är detaljplaneområdena Smultronängen,
Vårdalsberget och Västra Haiko. På Hermansö har Alexandravägen och Albert Edelfelts strandväg sanerats.
Saneringsarbetena på Ernestasvägen pågår. Byggandet av allaktivitetsplanen på västra åstranden har inletts.
Slutarbetena på jordupplaget i Tolkis pågår. Lucia-projektet har förts framåt på västra åstranden. Andra projekt
som genomförts är bland annat sanering av stenbeläggningen på Rådhustorget och arbeten för att öka tillgängligheten på Alexandersgatan. Valet av entreprenör till
Kullo företagsområde har inletts med förhandlingar, det
är meningen att entreprenaden ska inledas i slutet av
2020. Markbyggnadsarbetena för den wc-modul som
ska placeras på torget pågår. Röjningsarbeten har gjorts
vid dikena i åkerområdet mellan motorvägen och Gammelbacka. Förbättringar av dagvattensystemet har
gjorts i olika stadsdelar.

I fråga om investeringsprojekten har planeringen av
Skogsstjärnans daghem fortsatt. Planerna blir färdiga
under maj och konkurrensutsättningen av projektet görs
under sommaren. Renoveringsarbetena i gymnastiksalsbyggnaden vid Kerkkoon koulu har inletts och upphandlingen av den nya byggnaden bereds. Renoveringsarbetena i Kvarnbackens skola blir färdiga i juni och
man kan avstå från de tillfälliga lokalerna efter att renoveringen är klar. Byggandet av de allmänna toaletterna
pågår och de blir färdiga i juni. Projektplaner håller på att
utarbetas för depån i Stadshagen, Borgågården, Huktis
daghem och utbyggnaden av Hindhår bildningscentrum.

URSPRUNGLIG
BUDGET
2020
8000 Stadsstyrelsen
Utgifter
8000 Stadsstyrelsen
8050 Stadsutvecklingsnämnden
Utgifter
8050 Stadsutvecklingsnämnden
8100 Social- och hälsovårdsnämnden
Utgifter
8100 Social- och hälsovårdsnämnden
8200 Bildningsnämnden
Utgifter
8200 Bildningsnämnden
8900 Räddningsverket i Östra Nyland
Utgifter
Inkomster
8900 8900 Räddningsverket i Östra Nyland
TOTALT

BUDGETÄNDRINGAR

-15 840 000
-15 840 000

-2 546 000
-2 546 000

BUDGET
EFTER
ÄNDRINGARNA

UTFALL
april, 2020

UTFALL
%

DIFFERENS

-18 386 000
-18 386 000

-1 450 649
-1 450 649

7,9
7,9

16 935 351
16 935 351

-8 326 000
-8 326 000

-8 326 000
-8 326 000

-1 880 161
-1 700 462

22,6
20,4

6 445 839
6 625 538

-400 000
-400 000

-400 000
-400 000

-54 491
-54 491

13,6
13,6

345 509
345 509

-1 506 000
-1 506 000

-480 000
-480 000

-1 986 000
-1 986 000

-177 220
-177 220

8,9
8,9

1 808 780
1 808 780

-1 012 500
147 500

-394 000

-1 406 500
147 500

-489 427

34,8

917 073
-147 500

-865 000

-394 000

-1 259 000

-489 427

38,9

769 573

-26 937 000

-3 420 000

-30 357 000

-3 872 248

12,8

26 484 752

Länk till rapporten: Investeringar per projekt
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Affärsverken
UTF 4/2019
Borgå vatten
Verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag
Borgå lokalservice
Verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag
Kungsvägens arbetshälsa
Verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag
tot

BU+ä 2020

4 057 637
3 486 110
571 527

13 330 180
- 11 225 801
2 104 379

5 817 695
6 051 109
233 414

18 601 800
- 18 831 028
229 228

876 759
741 671
135 088
473 201

-

2 530 800
2 526 799
4 001
1 879 152

Borgå vatten
Försäljningen av hushållsvatten är 4,3 % mindre och faktureringen för avloppsvattnet 0,7 % mindre än under det föregående året. Effekterna av undantagsförhållanden syns i
försäljningssiffrorna för april hos storkonsumenterna och
förutspår att försäljningsinkomsterna blir mindre än budgeterat. Det finns inga betydande avvikelser i driftsutgifterna.
De planerade sparåtgärdernas inverkan på driftsutgifterna
beräknas uppgå till ca -125 000 euro.
Under rapporteringsperioden har det inte förekommit några
driftstörningar som skulle medföra extra kostnader.
Investeringsprojekt och genomförande av arbetsprogrammet
I början av året har det inte uppstått några betydande avvikelser i genomförandet av arbetsprogrammet. De sparåtgärder som vidtagits i investeringsprogrammet beräknas
medföra inbesparingar på 830 000 euro.
Kungsvägens arbetshälsa
Affärsverkets mål är att producera högklassiga och verkningsfulla företagshälsovårdstjänster som främjar hälsan
och arbets- och funktionsförmågan hos de anställda i kundorganisationerna och därigenom också organisationernas
verksamhetsmöjligheter. För att uppnå målet bör tyngdpunkten i verksamheten ligga på utbudet av förebyggande företagshälsovårdstjänster.
Affärsverket strävar efter en hög kvalitet bland annat genom
ett kvalitetssystem. Affärsverket har förnyat sitt kvalitetssystem så att det är förenligt med standarden ISO 9001:2015
och fick ett kvalitetscertifikat våren 2018. För att uppnå målet
koncentrerar verksamheten också på förebyggande företagshälsovårdstjänster. Förebyggande tjänster med FPA:s
ersättningsklass I utgör 72 % av den fakturerade verksamheten.
Tjänsterna hålls kostnadseffektiva genom en noggrann ekonomi. Användningen av både ekonomiska resurser och personalresurser har varit noggrant övervägd.
Man har i första hand försökt ordna frånvaron genom interna
arbetsarrangemang. Personalomsättningen har ersatts med
nya rekryteringar. Förutom läkare är alla vakanser för

UTF 4/2020

-

-

-

UTF- %

Prognos 2020

DIFFERENS

4 188 493
3 583 924
604 569

31,4 %
31,9 % 28,7 %

12 663 671
11 100 801
1 562 870

-

5 340 403
5 497 182
156 779

28,7 %
29,2 % 68,4 % -

17 067 052
18 122 028
1 054 976

- 1 534 748
709 000
825 748

816 948
812 529
4 419

32,3 %
32,2 % 110,4 % -

2 396 800
2 461 969
65 169

452 209

442 725

-

-

666 509
125 000
541 509

134 000
64 830
69 170

- 1 436 427

närvarande tillsatta med kunnig personal. För att tjänster ska
kunna tillhandahållas kommer man enligt avtalen även i fortsättningen att ty sig till köptjänstläkare.
Kungsvägens arbetshälsa har verksamhetslokaler i Nickby i
Sibbo. 1.1.2021 ska lokalerna renoveras. I Sibbo söker affärsverket nya verksamhetslokaler och strävar efter att i höst
ha nya lokaler i Sibbo.
Coronaepidemins effekter på verksamheten i början av året
samt prognos över målen för ekonomin och verksamheten
Under coronaepidemin har beredskapen inför den ändrat
verksamheten inom Kungsvägens arbetshälsa. En del av de
förebyggande företagshälsovårdstjänsterna och frivilliga
sjukvårdstjänsterna ordnades som distansmottagning. Rådgivningens och vägledningens roll inom företagshälsovården accentuerades, i epidemisituationen. En del av företagshälsovårdens personal överfördes till andra arbetsuppgifter inom social- och hälsovården i Borgå stad för att trygga
en fungerande hälso- och sjukvård. Affärsverkets försäljningsintäkter minskade, eftersom en del av den personal
som utför försäljningen har överförts till social- och hälsovården.
Borgå lokalservice
Det förutspås att resultatet av Borgå lokalservice kommer att
uppvisa ett starkt underskott år 2020. När serviceobjekten
antingen stängs eller verksamheten förändras har personalresurserna styrts till att trygga de kritiska funktionerna inom
social - och hälsovårdssektorn, grundstädningar har gjorts i
serviceobjekten och hygiennivån har höjts i de öppna serviceobjekten. I undantagsförhållanden har affärsverkets
faktureringsbas förändrats väsentligt eller försvunnit helt.
Kundåterbäringarna under det första kvartalet är totalt ca 1,3
miljoner euro. På motsvarande sätt har det uppkommit besparingar ca 0,2 miljoner euro i livsmedelsupphandlingar.
Grunden för uppnåendet av målen har delvis försvunnit,
såsom bl.a. uppföljningen av matsvinnet. En annan faktor
som skapar särskild osäkerhet mot slutet av året är att man
inte säkert vet hur epidemin utvecklas och hur den påverkar
verksamheten i slutet av året. Prognoserna har utarbetats
så att man på hösten övergår till normala förhållanden.

