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Sammandrag av utfallet i ekonomi och verksamhet
Rapporten om uppföljningen av ekonomin baserar sig på
läget i slutet av augusti. Uppföljningsrapporten innehåller ett avsnitt som handlar om uppföljning av den hållbara ekonomin.

handikappservicen. På hela årets nivå uppskattas sektorns verksamhetsbidrag vara cirka 9 miljoner euro svagare än vad som budgeterades.
Bildningssektorns verksamhetsbidrag var vid utgången
av augusti cirka 1,4 miljoner euro bättre än 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.

Coronavirusepidemin försvagade ekonomiska utsikter
snabbt på våren när epidemin som spred sig i hela världen minskade ekonomisk verksamhet på flera sektorer.
Borgå stads ekonomi förutsågs redan på våren försvagas med cirka 15–20 miljoner euro år 2020 på grund av
coronavirusepidemin. Uppskattningen stämmer fortfarande även om det är omöjligt att uppskatta vilken utveckling som uttryckligen beror på corona och vad som
i varje fall skulle ha hänt.

Stadsutvecklingen och den övriga koncernförvaltningen
har påverkats mindre av coronaepidemin. Sektorns ekonomiska utfall är relativt normalt och budgetenligt.

Staten beslutade i sin fjärde tilläggsbudget att kommuner får stöd år 2020. Borgås andel av stödet är cirka 15,1
miljoner euro, av vilket cirka 8 miljoner euro fås av den
höjda fördelningsandelen för kommuner och cirka 7 miljoner euro från statsandelar. Staten har i höstens budgetförhandlingar lovat att stöda kommuner också år
2021. Dessutom riktas det år 2020 tilläggsfinansiering till
kommunerna. Än så länge finns det ingen kännedom om
exaktare kommunvisa fördelningskriterier.

De bindande budgetmålen kommer trots coronaviruskrisen att huvudsakligen uppnås.

Staden utarbetade i en ganska snabb takt ett program
för hållbar ekonomi som godkändes i fullmäktige i juni.
Programmet innehåller utgiftsnedskärningar av permanent karaktär på cirka 4–5 miljoner euro på årsnivån.
Dessutom omprioriterades investeringar och en målinriktad plan för minskande av antalet anställda hos staden före utgången av 2022 godkändes.
Besparingar för år 2020 enligt stadens program för hållbar ekonomi kommer huvudsakligen att uppnås. Vissa
besparingar inom bildningssektorn kommer dock sannolikt inte att uppnås.
Trots programmet för hållbar ekonomi håller stadens utgifter på att stiga särskilt på grund av den starka ökningen av social- och hälsovårdssektorns utgifter. Hela
stadens verksamhetsbidrag är i slutet av augusti cirka
1,5 procent svagare än under respektive tidpunkt ifjol
men enligt prognosen kommer verksamhetsbidraget att
försvagas med cirka 4,4 procent under hela året. Augustiutfallet innehåller bildningssektorns besparingar
från tiden då tjänster inskränktes på våren. Social- och
hälsovårdssektorns verksamhetsbidrag var i augusti
cirka 7,3 miljoner euro svagare jämfört med läget ifjol.
Verksamhetsbidraget har försvagats särskilt inom vuxentjänster
och
inom
äldreomsorgen
och
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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
Projektet med att förnya tjänsten borga.fi pågår
E-tjänster ska bli bättre, planeuppgifter kommer att finnas på
kommunens sidor för varje tomt

ANSVAR
Personalledningen

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
ordnar 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

Bildningssektorns ledning

Förvaltningsledningen
Stadsutvecklingen

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

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

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

Personkundernas kundnöjdhet är minst 3,5
-FÖREGÅNGARE TEMA OCH INDIKATOR
Mätare
BG2020 BINDANDE MÅL
• Utsläpp av växthusgaser per invåStadens energiförbrukning minskas enligt energieffektivitesnare i Borgåregionen
avtalet
• Återvinningsgraden av hushållsavSmå upphandlingar som understiger de nationella tröskelvärfall
den görs i enhetlig form i det elektroniska systemet för små
• Stadens energiförbrukning
upphandlingar
• Längden på gång- och cykeltrafikleI styrningen av småhusbyggare används byggnadstillsynens
der
handlingssätt för proaktiv kvalitetsstyrning och uppmuntras till
• Antalet parkerings- och cykelplatser
energieffektivitet. I tomtöverlåtelsetävlingen beaktas energiefi infartsparkeringen
fektiviteten.
• Storleken på bostadvåningsyta som
årligen planläggs på ett avstånd som Andelen inhemska livsmedel är 70 % av alla kilon som köps
är mindre än 600 meter från kollektiv- Andelen tillrednings- och tallrikssvinn av lagad mat: Skolor
trafikens station eller hållplats
under 20 % och daghemmen under 25 %
Ruokahävikin seuranta
Andelen vegetarisk mat ökas med 10%
Minskande av miljöbelastningen
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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
Ekonomiska utsikter har blivit stabilare efter det värsta

Staten har i höstens budgetförhandlingar lovat att stöda
kommuner också år 2021. Dessutom riktas det år 2020 tillläggsfinansiering till kommunerna. Än så länge finns det
ingen kännedom om exaktare kommunvisa fördelningskriterier.

Coronavirusepidemin försvagade ekonomiska utsikter
snabbt på våren när epidemin som snabbt spred sig i hela
världen minskade ekonomisk verksamhet på flera sektorer.
De största konsekvenserna för kommunernas ekonomi i Finland föranleds av att skatteinkomster och avgiftsinkomster
försvagas kraftigt och samtidigt särskilt social- och hälsovårdsutgifterna ökar.

Som helhet kan man uppskatta att stadens ekonomi tack
vare det statliga stödet och stadens egna anpassningsåtgärder inte kommer att få ett märkbart underskott år 2020, utan
resultatet enligt den ursprungliga budgeten kan uppnås.

Kommunförbundet har tillsammans med kommuner och särskilt stora städer under årets lopp bedömt hur coronan påverkar kommunekonomin. Enligt de senaste uppskattningarna kommer coronan att försvaga kommunernas ekonomi
med totalt cirka 2,5 miljarder euro år 2020 och cirka 1,7 miljarder euro år 2021 (utan statliga stödåtgärder).

Delårsrapporten baserar sig på läget i slutet av augusti. I delårsrapporten syns den av corona orsakade kostnadsökningen inom social- och hälsovårdssektorn respektive en
måttlig minskning av utgifter inom andra sektorer. Delårsrapporten innehåller statliga stödåtgärder endast delvis eftersom de höjda statsandelarna och samfundsskatterna betalas till kommunerna i en olik rytm.

Kommunernas, också Borgå stads, ekonomiska utsikter var
mycket oklara ännu på våren och sommaren. Den värsta
osäkerheten verkar ändå ha avtagit i augusti–september,
och man kan skäligt pålitligt uppskatta hur mycket skatteinkomsterna kommer att minska och social- och hälsovårdsutgifterna stiga.

Hela stadens verksamhetsbidrag var i slutet av augusti cirka
2,6 miljoner euro svagare än ett år tidigare. Årsbidraget var
cirka 32,4 miljoner euro och överskottet under räkenskapsperioden cirka 17,1 miljoner euro. Årsbidraget och överskottet är inte jämförbara med fjolåret eftersom skatteredovisningarna sker i en annan rytm och särskilt restavgifterna och
återbäringar av kommunalskatten betalas tidigare.

Borgå stads ekonomi förutsågs redan på våren försvagas
med cirka 15–20 miljoner euro år 2020 på grund av coronavirusepidemin. Uppskattningen stämmer fortfarande även
om det är omöjligt att uppskatta vilken utveckling som uttryckligen beror på corona och vad som i varje fall skulle ha
hänt.

Skatteinkomster försvagas, statsandelar stiger
Delårsrapporten innehåller en uppdaterad prognos för stadens skatteinkomster. Coronakrisen i sig försvagar samfundsskatteintäkten i hela landet med cirka 25 procent i år
men tack vare kommunernas höjda samfundsskatteandel
förväntas utfallet av samfundsskatten vara det som budgeterades eller en aning högre. Kommunalskatteintäkten uppskattas å sin sida vara cirka fyra miljoner euro mindre än det
som budgeterades. Skatteintäkterna för hela året uppskatttas vara nästan det som står i budgeten, dvs. cirka 252 miljoner euro.

Staten lovade redan i vårens budgetramförhandlingar stöda
kommuner ekonomiskt. För Borgå blev stödet konkret i juni
när de slutliga fördelningsgrunderna fastställdes i statens
fjärde tilläggsbudget. Borgås andel av stödet är cirka 15,1
miljoner euro, av vilket cirka 8 miljoner euro fås från den
höjda fördelningsandelen för kommuner och cirka 7 miljoner
euro från statsandelar. Dessutom förband staten sig att finansiera vissa kostnader och projekt.
Staden utarbetade i en ganska snabb takt ett program för
hållbar ekonomi som godkändes i fullmäktige i juni. Programmet innehåller utgiftsnedskärningar av permanent karaktär på cirka 4–5 miljoner euro på årsnivån. Dessutom omprioriterades investeringar och en målinriktad plan för minskande av antalet anställda hos staden före utgången av
2022 godkändes.

Statsandelarna stiger med cirka 8,3 miljoner euro jämfört
med budgeten eftersom cirka 7 miljoner euro av det statliga
coronastödet betalas i form av statsandelar och därtill kompenserar staten 1,3 miljoner euro av de effekter som skatteuppskoven medför kommunerna. Uppskovskompensationen återindrivs år 2021.
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10,0 %

8,0 %

8,0 %

6,0 %

4,4 %

1,1 %

1,5 %

2,0 %

4,0 %
1,0 %

Ökning,
BG+ä 2020

Ökning 1-8
Ökning,
2020 ** prognos 2020
***

0,9 %
-1,8 %

0,0 %

0,0 %

2,0 %
0,0 %

-2,0 %
-4,0 %

6,8 %

6,0 %

6,0 %
4,0 %

4,0 %

Social - och hälsovårdssektorn,
utan ESH 9,3 %

10,0 %

10,0 %

8,0 %

2,0 %

Bildningssektorn

-2,0 %
Ökning,
Ökning 1-8
BG+ä 2020 2020 **

Ökning,
prognos
2020 ***

-0,6 %
Ökning, BG+ä
2020

Ökning 1-8
2020 **
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Verksamhetsbidrag *BG+ä2020 vs BS 2019 **UTF 1-8 2020 ändring vs UTF 1-8 2019 *** Prognos vs BS 2019

Utgifterna stiger, stora skillnader mellan sektorer

inskränkts och man inom småbarnspedagogiken har beviljat
avgiftsrabatter, om barnen hålls hemma. Även utgifterna har
minskat tydligt när tjänsteproduktionen har varit mindre.

Stadens utgifter håller på att stiga särskilt till följd av den
kraftiga ökningen av social- och hälsovårdssektorns utgifter.
Hela stadens verksamhetsbidrag är i slutet av augusti cirka
1,5 procent svagare än under respektive tidpunkt ifjol men
enligt prognosen kommer verksamhetsbidraget att försvagas med cirka 4,4 procent under hela året. Augustiutfallet
innehåller bildningssektorns besparingar från tiden då tjänster inskränktes på våren.

Stadsutvecklingen och den övriga koncernförvaltningen har
påverkats mindre av coronaepidemin. Sektorns ekonomiska
utfall är relativt normalt och budgetenligt
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 verksamhetsbidrag var i augusti cirka 7,3 miljoner euro svagare jämfört med läget ifjol.
Verksamhetsbidraget har försvagats särskilt inom vuxentjänster och inom äldreomsorgen och handikappservicen.
På hela årets nivå uppskattas sektorns verksamhetsbidrag
vara cirka 9 miljoner euro svagare än vad som budgeterades.

Cirka 45 procent av stadens lån har för närvarande en fast
ränta och cirka 55 procent en rörlig ränta. Medelräntan för
lånen är cirka 0,42 procent. Budgetlånet har ännu inte lyfts i
år.

Bildningssektorns verksamhetsbidrag var vid utgången av
augusti cirka 1,4 miljoner euro bättre än ifjol. Coronaläget
har påverkat sektorns inkomster och utgifter på många sätt.
Klientavgiftsintäkterna har försvagats kraftigt när tjänster har
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SKATTNING 2020
Månad

Januari

19 803

3 359

100

23 262

Februari

19 000

6 171

66

25 237

Mars

16 842

2 562

121

19 525

April

16 971

2 031

146

19 148

Maj

17 860

2 560

83

20 503

Juni

16 407

2 006

128

18 541

Juli

18 397

6 943

4 056

29 396

Augusti

12 569

2 725

2 344

17 638

September

12 000

2 000

5 300

19 300

Oktober

17 000

1 800

5 400

24 200

November

16 000

1 800

500

18 300

December

16 000

1 800

100

17 900

REDOVISAT+PROGNOS

198 849

35 757

18 344

252 950

BUDGET

203 000

32 000

17 000

252 000

-4 151

3 757

1 344

950

SKATTNING 2020
Månad
REDOVISADE
SKATTER

ENNUSTE

DIFFERENS
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Koncernens ekonomi
Coronapandemin har också påverkat verksamheten för en
del koncernbolag. Mest har pandemin påverkat Event
Factory Ab:s, Careeria Ab:s och Kokonhallen Ab:s verksamhet och ekonomi. Koncernbolagens situation baserar sig huvudsakligen på uppgifter som bolagen rapporterat per juni.
Konsertsalarna och mötesrummen i Konstfabriken stängdes
från 16.3 och alla evenemang inhiberades eller sköts fram.
Konstfabriken öppnades på nytt 1.6. Under sommaren lättades stegvis begränsningarna för affärsverksamheten och
bland annat direktiven gällande trygga avstånd minskar antalet platser för kunder vid evenemang, vilket påverkar omsättningen och lönsamheten under resten av året. Event
Factory beviljades befrielse från att betala hyra under tiden
16.3–31.5 och detta möjliggjorde också att hyresgäster i affärslokaler kunde befrias från hyresbetalningar under
samma tid. Verksamheten anpassades genom permitteringar på del- och heltid. Reserveringarna för slutet av året
ligger på en rimlig nivå och baserat på detta kommer de
ställda målen att uppnås, om inte coronaläget förvärras och
det sätts strängare begränsningar för verksamheten.
För Careerias verksamhet medförde coronapandemin under
våren betydande åtgärder särskilt för organisering av distansstudier. Då arbetet minskade övervägdes permittering
av anställda, men genom att tidigarelägga semestrar och
ordna ersättande arbete kunde permitteringar undvikas.
Coronapandemin och de exceptionella arrangemang som
den medförde klarades bra i servicebranscherna. Utbildningarna har till största delen börjat som planerat också under de avvikande förhållandena. Vissa av de planerade investeringarna kommer att skjutas fram till år 2021, eftersom
pandemin har orsakat olika slags leveranssvårigheter. Baserat på utfallet för det andra kvartalet finns inga ekonomiska risker i sikte. Riskerna för nästa kvartal har att göra
med hur en eventuell andra våg av coronapandemin påverkar arrangemangen inom yrkesutbildningen.
Kokonhallen Ab:s allaktivitetshall öppnades på nytt 1.6 efter
att den varit stängd sedan 16.3. Utbetalningen av de anställdas löner avbröts och underhållet, såsom städning, minskades under den tid hallen var stängd. Kaféföretagaren i Kokonhallen beviljades hyreslättnad i enlighet med stadens
riktgivande beslut.
Enligt Borgå Energi har coronaviruset endast små konsekvenser för bolagets ekonomi och verksamhet. En faktor
som däremot påverkar bolagets ekonomi betydligt har varit
den exceptionellt varma vintern. Rapporteringsperiodens
mest betydande händelse var Borgå Energis avtal om att
sälja fjärrvärmeverksamheten i Lovisa till CapMan Infra.
A-bolagens tjänster för kundbetjäning och underhåll återgick
nästan till det normala då restriktionerna lättades i juni. På
hyresbetalningarna har situationen inverkat främst i fråga
om företagshyresgästerna, hyresfordringarna ökade under
det andra kvartalet med 42 000 euro i Borgå A-bostäder.
Med dem som har hyresskulder har man kommit överens om
en betalningsplan för att betala av hyresskulden, eller erbjudit möjlighet till ett nytt hyresavtal med en förhöjd månadshyra. Coronapandemin har inte haft några andra betydande
konsekvenser för A-bostädernas verksamhet eller ekonomi.
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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-aug, 2020

UTF-%

DIFFERENS

UTFALL
jan-aug 2019

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

18 006 566
7 168 677
5 871 057
27 788 612
6 409 841
65 244 754
318 710

59,6 %
46,8 %
118,1 %
63,9 %
91,1 %
64,6 %
32,8 %

-12 228 733
-8 143 873
899 112
-15 694 088
-622 959
-35 790 540
-654 290

18 484 549
8 855 647
4 214 140
27 138 559
7 722 598
66 415 494
226 102

-117 342 046

-77 643 025

66,2 %

39 699 021

-75 911 110

-24 533 046
-4 845 514
156 191 636
-14 521 875
-17 254 300
-51 086 435
-385 774 852

-16 456 542
-2 507 543
-101 496 058
-9 257 923
-11 517 862
-31 829 044
-250 707 997

67,1 %
51,7 %
65,0 %
63,8 %
66,8 %
62,3 %
65,0 %

8 076 504
2 337 971
54 695 578
5 263 952
5 736 438
19 257 391
135 066 855

-16 160 871
-2 309 056
-102 574 049
-9 560 603
-11 221 821
-31 401 881
-249 139 392

-283 766 558

-185 144 534

65,2 %

98 622 025

-182 497 796

252 000 000
59 600 000

173 250 889
44 409 240

68,8 %
74,5 %

-78 749 111
-15 190 760

161 759 132
34 627 691

3 000 000
-1 900 000
-100 000

64 034
199 586
-401 462
-5 222

6,7 %
21,1 %
5,2 %

64 034
-2 800 414
1 498 538
94 778

67 121
206 423
-531 070
-4 619

28 833 442

32 372 530

112,3 %

3 539 090

13 626 882

-23 000 000

-15 270 264

66,4 %

7 729 736

-14 249 177

5 833 442

17 102 266

293,2 %

11 268 826

-622 295

5 833 442

17 102 266

293,2 %

11 268 826

-622 295

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-aug, 2020

UTF-%

DIFFERENS

UTFALL
jan-aug 2019

28 833 442

32 372 530

112,3 %

3 539 088

13 626 882

-5 522 000
23 311 442

-5 121 181
27 251 349

92,7 %
116,9 %

400 819
3 939 907

-5 518 072
8 108 810

-25 879 500

-9 033 324

34,9 %

16 846 176

-17 494 837

147 500

248 000

168,1 %

100 500

5 522 000
-20 210 000

5 333 525
-3 451 798

96,6 %
17,1 %

-188 475
16 758 202

6 161 749
-11 333 087

3 101 442

23 799 550

767,4 %

20 698 108

-3 224 278

-46 710
25 800
-20 910

49 300
49 300

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

-46 710
25 800
-20 910

27 000 000
-22 000 000

10 800 000
-21 370 576

40,0 %
97,1 %

-16 200 000
629 424

-14 694 535

5 000 000

-10 570 576

-211,4 %

-15 570 576

-14 694 535

2 933 870

2 933 870

343 500

11 736 027
-20 210 118
-5 540 221

11 736 027
-20 210 118
-5 540 221

16 792 241
-5 000 476
12 135 265

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

-16 131 706

-322,6 %

-21 131 706

-2 509 971

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

8 101 442

7 667 844

94,6 %

-433 598

-5 734 248
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Driftsekonomi
Koncernförvaltningen
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG -

Social- och
hälsovårdssektorn
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG -

Bildningssektorn
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG -

Räddningsverket
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG

Staden totalt
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG -

UTF 8/2019

BU+ä 2020

UTF 8/2020

42 540 092

64 299 500

40 734 315

50 653 948
8 113 856

- 79 577 171
- 15 277 671

- 46 732 618
- 5 998 303

UTF 8/2019
10 253 728

BU+ä 2020

UTF 8/2020

17 997 502

9 351 015

-112 006 658
-173 781 126
-118 405 825
101 752 930
- 155 783 624
- 109 054 810

UTF 8/2019

BU+ä 2020

UTF 8/2020

7 035 376

9 663 536

7 593 361

80 656 449
73 621 073

- 123 114 441
- 113 450 905

- 79 829 592
- 72 236 231

UTF 8/2019

BU+ä 2020

UTF 8/2020

10 268 099

15 571 256

10 301 874

9 684 643
19 952 742

- 14 706 255
865 001

UTF 8/2019

-

9 486 708
815 166

BU+ä 2020

UTF 8/2020

70 097 295

107 531 794

67 980 565

233 632 412
163 535 117

- 391 178 993
- 283 647 199

- 254 454 743
- 186 474 178
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UTF-%
63,4 %

PROGNOS
vs BU

Prognos 2020
63 699 500

-

600 000

58,7 % - 79 133 087
39,3 % - 15 433 587

-

444 084
155 916

UTF-%
52,0 %

PROGNOS
vs BU

Prognos 2020
15 858 341 -

2 139 161

68,1 %
-180 641 966 70,0 % - 164 783 625
-

6 860 840
9 000 001

UTF-%
78,6 %

PROGNOS
vs BU

Prognos 2020
9 168 536

-

495 000

64,8 % - 122 704 441
63,7 % - 113 535 905

-

410 000
85 000

UTF-%
66,2 %

PROGNOS
vs BU

Prognos 2020
15 571 256

-

64,5 % - 14 706 255
94,2 %
865 001

-

UTF-%
63,2 %

PROGNOS
vs BU

Prognos 2020
104 297 633

-

3 234 161

65,0 % - 397 185 749
65,7 % - 292 888 116

-

6 006 756
9 240 917

Koncernförvaltningen
Koncernförvaltningen,
utveckling av utfall-%

Verksamhetskostnader BG 2020

80,0 %

2%

64,8 %

70,0 %
60,0 %

Koncernledning

24%

50,0 %
40,0 %
30,0 %

Centralen för
förvaltnigstjänster

29,1 %
21,2 %

Stadsutveckling

20,0 %
10,0 %

7%

67%

0,0 %

Konsernihallinto
2018

2019

Tillstånds- och
tillsynsärenden

2020

Koncernledningen
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG

UTF 8/2019

BU+ä 2020

UTF 8/2020

UTF-%

Prognos 2020

DIFFERENS

29 625 896

44 667 600

28 928 709

64,8 %

44 667 600

-

-

33 032 018

-

53 105 015

-

30 057 107

56,6 % -

53 105 015

-

-

3 406 122

-

8 437 415

-

1 128 398

13,4 % -

8 437 415

-

Revision

förvaltning återgick till sedvanlig praxis och sedvanliga
kompetensgränser

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

Koncernledningen

Stadsfullmäktige

Stadens ledning

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.

Under början av året främjades genomförandet av stadsstrategin och de nationella projekten, såsom beredningen av social- och hälsovårdsreformen och järnvägsprojekt. På grund av coronavirusepidemin tog staden i
bruk beslutsförfarandet angående 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. Efter sommaren har staden återgått till normalt beslutsförfarande men stadens ledning har på många sätt på förhand förberett sig på en eventuell andra våg i coronaepidemin.
.

Stadsfullmäktige höll i maj, juni och augusti ett elektroniskt möte. Stadsfullmäktige godkände vid sitt junimöte
programmet för hållbar ekonomi 2020–2023 som syftar
till att hejda utgiftsökningar som föranleds av corona och
strukturella grunder.
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.

Förvaltningsledning
Dokumentförvaltningsplanerare har gjort preciserade
planer på upprättande av en informationsstyrningsplan
där man har tagit i beaktande coronavirusepidemins
konsekvenser för 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

Stadsstyrelsen har fortsatt hålla elektroniska möten.
Stadsstyrelsen beslutade 29.6 om avslutande av särskilda befogenheter, vilket innebar att stadens

13

dokumentförvaltningen och den övriga organisationen.
Arbetet slutförs före slutet av året.

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.

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.

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.

Projektet med byte av versionen av ärendehanteringssystemet Dynasty har kommit till en fas där det egentliga
ibruktagandet kan inledas i mitten av september. Den
mest betydande förutsättningen för versionsbytet har varit att informationsstyrningsplanen har utarbetats på en
tillräckligt färdig nivå.

Personalledningen

Inom förvaltningsledningen har man inlett införandet av
ett avtalshanteringssystem genom utvecklingen av systemet Cloudia som staden äger.

Personalledningen har genomfört personalprogrammet
som upprättats på basis av stadsstrategin för 2019–
2022.

Digitaliseringsprogrammet som verkställer strategiska
mål godkändes på våren i stadsstyrelsen. Alla åtgärder
som planerades för år 2020 har påbörjats.

För att främja arbetets smidighet 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 framskrider enligt planerna. Utvecklingen av systemen för bedömning av arbetets svårighetsgrad har fortsatt i och med att verksamhetsmiljön och arbetsuppgifterna ändras.

Arbets- och näringsministeriet bekräftade att ensamföretagare ska kunna ansöka om verksamhetsstöd på
grund av coronapandemin. Ansökning och utbetalning
av stödet genomfördes genom utveckling av systemet
för stadens e-tjänster.

På våren inleddes samarbetsförhandlingar för att
minska personalkostnaderna eftersom coronapandemin
har försämrat stadens ekonomiska utsikter ytterligare.
Som avslutning i förhandlingarna godkände man en plan
om att minska rekryteringar. För sektorerna ställdes konkreta mål om att utnyttja pensioneringar och uppsägningar.

Stöd för e-tjänster innehåller hjälp i att använda elektroniska tjänster och elektroniska apparater och det syftar
till att hjälpa kommuninvånarna att självständigt och
tryggt använda apparater och elektroniska tjänster. För
stöd av koordineringen, utvecklingen och kontinuiteten
av det digitala stödet inrättades det en arbetsgrupp för
digitalt stöd. Arbetsgruppen inledde sin verksamhet i augusti.

I undantagssituationen stängdes en del av den kommunala verksamheten genom ett beslut av statsrådet och i
fråga om de anställda vid dessa inrättningar avbröts löneutbetalningen med stöd av 2 kap. 12 § 2 mom. i arbetsavtalslagen. Efter undantagssituationen återvände
personalen till arbete. Verksamheten har dock på många
ställen fortsatt i begränsad omfattning, vilket också har
synts i anställningen av sommarjobbare. Av unga sommarjobbare har staden anställt cirka hälften av det antal
sommarjobbare som anställts under tidigare åren.

Förnyandet av stadens webbplats har framskridit enligt
den planerade tidtabellen. Projektet har övergått från
den preliminära utredningsfasen till utarbetande av anbudsförfrågan. Anbudsförfarandet kan inledas direkt för
att välja vem som får bygga den kostnadseffektiva tekniska lösningen som valdes under den preliminära utredningen.
Skaparen av webbplatsen har valts utifrån anbudsförfarandet och förnyelseprojektet framskrider enligt den
planerade tidtabellen och budgeten.

Innan undantagstillståndet började ordnade staden utbildning om den nya arbetstidslagen och om olika system som underlättar arbetet. Vårens närutbildningar inställdes eller senarelades. Man rekommenderar att distansarbetet fortsätter fram till 30.11.2020. Tyngdpunkten i personalens utbildning år 2020 är att stöda teamets
livskraft och att identifiera de egna belastningsfaktorerna. Utbildningar har ordnats via Teams och Live
Events men också som närutbildning när det kunnat ordnas tryggt.

Finansledning
Finansledningen har koordinerat beredningen av stadens program för hållbar ekonomi och i anknytning till
det aktivt bedömt coronavirusepidemins ekonomiska
konsekvenser för stadens verksamhet. Finansledningen
har också varit aktiv i den nationella intressebevakningen i anslutningen till ärendet.

Intern kommunikation har skötts i samarbete med kommunikationsenheten. Veckoinfo har utkommit med två
veckors mellanrum med undantag av semestertiden.
Antalet som läst veckoinfo har varit ca 1 240 läsare (år
2019: i genomsnitt 1 029 läsare).

Stadens alla viktigaste ekonomiska rapporter förnyades
för att de skulle vara tydligare och informativare än tidigare.

Som en del av planen för en hållbar arbetsmiljö deltar
staden i projektet för hållbara arbetsresor som uppmuntrar personalen att göra arbetsresorna på ett hållbart sätt

Totalreformen för ekonomiförvaltningssystemet framskrider också planenligt och i maj togs en ny budgetapplikation i bruk.
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och som samtidigt också främjar personalens välbefinnande.

renoveringsarbeten, vilkas kostnader ingår i driftsekonomin, vid Pääskytien koulu, Peipon koulu, Hindår bildningscentrum, Albert Edelfeltin koulu, Näse hälsovårdscentral, Sagobackens daghem och Estbackens daghem. De pågående renoveringarna blir färdiga i år förutom renoveringarna i Pääskytien koulu och Albert Edenfeltin koulu. I dessa skolor fortsätter arbeten till vissa delar under 2021.

Lokalitetsledningen
Enligt budgeten är lokalitetsledningens mål att fastigheterna totalrenoveras med 30–40 års mellanrum och att
alla underhållsrenoveringar mellan totalrenoveringarna
görs med medel ur lokalitetsledningens driftsekonomi.
Lokalitetsledningen har inlett mera omfattande

Centralen för förvaltningstjänster
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG
-

UTF 8/2019

BU+ä 2020

UTF 8/2020

3 681 802

6 066 500

3 748 165

61,8 %

6 066 500

73,3 % -

5 647 469

-

55 916

419 031

-

55 916

3 863 812

-

182 010

5 591 553

-

4 097 183

474 947

-

349 018

Inom centralen för förvaltningscentralen har man betonat att alla tjänster ska automatiseras. På grund av undantagsförhållandena förflyttades tyngdpunkten till att
stödja social- och hälsovårdssektorns och bildningssektorns ändrade behov.

UTF-%

-73,5 %

Prognos 2020

DIFFERENS
-

verkligen omfattande helheter och kräver en stor satsning av personalen vid centralen för förvaltningstjänster.
Processen för rekryteringstillstånd övergår till ett nytt
system, och genom detta har hela processen gjorts
elektronisk för stadens alla användare. Inom personaltjänsterna sysselsätter vårens nya kollektivavtal och
lagstiftningsändringar i synnerhet sommaren och slutet
av året.

När det gäller informationsteknik satsar man på att säkerställa och upprätthålla kontinuerliga tjänster, detta
gör man genom att minska riskerna i maskinsalar genom att bygga nya lokaler som motsvarar dagens informationssäkerhet. Också kapaciteten höjs så att den
motsvarar den ökande efterfrågan.

I det gäller investeringar framskrider man enligt planerna, och när det gäller ekonomisystemet torde tyngdpunkten av kostnaderna förskjutas till början av 2021.
För närvarande har man hållit sig till de uppskattade
kostnaderna.

Införandet av det nya ekonomisystemet har fungerat
som planerat. Under hösten fokuserar man på att
bygga anslutningar mellan de olika systemen och att se
över faktureringsprocesserna på stadsnivå. Förnyelse
av både maskinsalen och ekonomisystemet är
.

Stadsutveckling
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG
-

UTF 8/2019

BU+ä 2020

UTF 8/2020

8 859 042

12 759 100

7 659 398

UTF-%

Prognos 2020

60,0 %

12 159 100

12 826 495

-

19 394 535

-

11 693 208

60,3 % -

18 894 535

3 967 453

-

6 635 435

-

4 033 810

60,8 % -

6 735 435

DIFFERENS
-

600 000
500 000

-

100 000

tjänster och produkter inom turismen i Borgå lyftes fram
med hjälp av influencermarknadsföring, i printmedier, utomhusreklamer, radio och digitala kanaler. Målen för hur
omfattande marknadsföringen skulle bli uppnåddes under sommaren. Staden fick också synlighet i medierna
under en mediedag som ordnades i samband med matfesten Smaku. I dagen deltog 15 aktörer och redaktörer
inom matbranschen. Enheten deltog i beredningen och
produceringen av evenemanget Clean World Porvoo
som arrangerades första gången i augusti. Under sommaren har enheten arrangerat flera videoinspelningar
och fotograferingar med vilka enheten har framställt
material för kommande marknadsföringsåtgärder.

Näringar, turism och marknadsföring
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. Fram till 19.8.2020 har staden
fattat 544 positiva stödbeslut.
Turism- och marknadsföringsenheten reagerade snabbt
på den förändrade omvärlden i turismen genom att planera och utföra en kampanj som marknadsförde inrikes
resor. Kampanjen utfördes genom flera kanaler. Aktörer,
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Turistrådgivningens sommararbetare arbetade i servicekontoret Kompassen och rörde sig på olika håll i staden
från början av juni till slutet av augusti. De mötte under
sommaren hundratals turister som huvudsakligen var
från Finland och hänvisade dem till turisttjänster.

Detaljplaneförslaget för torget har lagts fram. Detaljplanläggningen för Borgå parkgata har inletts på grund av
dispositionsplanen. Detaljplanen för ABC-stationen och
infartsparkeringen har godkänts i fullmäktige. Utarbetande av en idéplan för omgivningen av Näse gård har
inletts. En utredning om ARC-museet har föredragits i
stadsstyrelsen. Detaljplaneförslaget för Kuusela i
Hammars, vilket skapar förutsättningar för att bygga minihus, har trätt i kraft. Detaljplaneförslaget för ändan av
Lundagatan har beretts i samarbete med dem som har
gjort en planeringsreservering. Ett utkast till detaljplan
för Institutgränd har lagts fram.

Staden fick från Nylands förbund finansiering för projektet Digitähti som främjar digitaliseringen av turismoch restaurangbranschen samt erbjuder företagen inom
branschen sätt att återuppliva affärsverksamheten. Projektet koordineras av Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf och övriga partner vid sidan av Borgå är
Hangö, Helsingfors, Lojo och Raseborg. Borgå deltog i
beredningen av ansökningar för tre olika projekt i finansieringsansökan som ANM hade riktat för regionala organisationer och som slutade vid utgången av augusti.

Kommunteknik, underhåll och trafik
Till följd av coronapandemin har inkomsterna väsentligt
minskat jämfört med inkomsterna vid utgången av augusti i BU 2020 och BU 2019. De största förändringarna
är inkomster från parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter som har minskat med cirka 300 000 euro samt
övriga avgifts- och hyresintäkter med cirka 150 000
euro. Inkomstbeloppet under resten av året påverkas av
eventuella nya inskränkningar och den ekonomiska återhämtningen.

Markpolitiken
Bostadstomter i bolagsform finns till salu i Majberget,
västra Haiko och Svalåkern. Coronasituationen har påverkat överlåtelsen av radhustomter. Mindre byggbolag
har återkallat reserveringar och vill få en fortsatt frist för
överlåtelsebesluten. Efterfrågan på egnahems- och höghustomter har fortsatt vara stabil. Staden har sålt fem
höghustomter av vilka två till hyresbostadsproduktion
som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet stöder. För tillfället förhandlas om sju höghustomter.
Målet är att köpet på tre tomter görs före årets slut. Före
slutet av augusti har en radhustomt överlåtits. Företagstomter marknadsförs i Stadshagen, Östermalm, Ölstens
och Kungsporten. Tomtförsäljning på Sköldviks företagsområde bereds och staden strävar efter att påbörja
marknadsföringen ännu i år. Staden har arrenderat två
nya företagstomter och sålt två tomter som tidigare var
utarrenderade. Före slutet av augusti har tio nya egnahemstomter sålts och dessutom har sju tomter som tidigare var utarrenderade sålts. Om nya egnahemstomter
har ingåtts 15 nya arrendeavtal av vilka två i byarna
(Kerko). Markanskaffningen har fortfarande varit livlig,
före slutet av augusti har cirka 34 hektar råmark skaffats.
Dessutom pågår köp av mark på 4,5 hektar. Systemet
för geografisk information, Louhi, har utvecklats och målet är att Louhi ska användas i högre grad i stadens organisation.

Tack vare den varma vintern blev underhållskostnaderna för allmänna områden lägre eftersom staden
kunde spara i kostnader för plogning, grusning och borttagande av grus. Detta lättade på kostnadstrycken. I
fråga om kollektivtrafiken blev det besparingar när användningsgraden av HRT:s biljetter minskade. Kollektivtrafikkostnaderna kan i framtiden stiga på grund av
eventuella nedläggningar av linjer som körs enligt marknadens villkor, då staden måste vara med och betala för
köp av linjer. Anlitande av sakkunnigtjänster för förorenad mark och hyrning av material, maskiner och anläggningar samt köp av tjänster medför kostnadstryck och
tryck på budgetöverskridning. Trycken som uppstått under den pågående perioden förklaras av ökat antal områden och objekt som ska skötas jämfört med ökade
kostnadsanslag och minskade inkomster. I dagsläget är
verksamhetsbidraget ca 120 000 euro lägre än budgeten i slutet av augusti 2020.
Trafik- och planeringsenheten har främjat flera planer
och utredningar samt deltagit i olika arbetsgruppers arbete. Av dessa kan nämnas program för främjande av
cykeltrafik, kollektivtrafikutredning, trafikutredningar i anslutning till generalplanen.

Stadsplaneringen

Tillstånds- och tillsynsärenden
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG

UTF 8/2019

BU+ä 2020

UTF 8/2020

UTF-%

373 352

806 300

398 043

49,4 %

Prognos 2020

DIFFERENS

806 300

-

-

931 623

-

1 486 068

-

885 120

59,6 % -

1 486 068

-

-

558 271

-

679 768

-

487 077

71,7 % -

679 768

-
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Byggnadstillsynen

Miljövården

Verksamheten har skett enligt strategin. Det har skett
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 svarat för tillstånds- och tillsynsuppgifter
som har inletts och som hör till tillsynsplanen samt för
uppgifter som hör till miljöskyddet och naturskolans verksamhet. På grund av läget med COVID-19-epidemin arbetar miljöskyddet på distans sedan mars och med undantag av tillsynsbesök har möten ordnats som distansmöten. Detta har orsakat små fördröjningar vid bland annat behandling av anmälningar om miljöolägenheter.
Annars har verksamheten framskridit enligt planerna.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Tulosyksikkö
Tehtäväalue

2020
Vastuuhenkilö

Tammi Helmi

Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo

KONSERNIHALLINTO
Kaupunginvaltuusto
Tarkastustoimi
Konsernijohto

Hallintopalvelukeskus

Kaupunkikehitys

Kaupunginhallitus

Henrik Rainio

1

1

1

1

1

1

1

1

Kaupungin johto

Henrik Rainio

1

1

1

1

1

1

1

1

Hallintojohto

Roope Lenkkeri

1

1

1

1

1

1

1

1

Rahoitusjohto

Henrik Rainio

1

1

1

1

1

1

1

1

Henkilöstöjohto

Anu Kalliosaari

1

1

1

1

1

1

1

1

Toimitilajohto

Mikko Silvast

1

1

1

1

1

1

1

1

Kaupunginhalli. muu toim. Henrik Rainio

1

1

1

1

1

1

1

1

Hallintopalvelukesk. johto Marith Kullström

1

1

1

1

1

1

1

Talouspalvelut

Marith Kullström

1

1

1

1

1

1

1

Henkilöstöpalvelut

Marith Kullström

1

1

1

1

1

1

1

ICT-palvelut

Marith Kullström

1

1

1

1

1

1

1

Elinkeinoasiat

Martin Söderlund

1

1

2

2

2

2

2

1

Maapolitiikka

Pekka Söyrilä

1

1

1

1

1

1

1

1

Kaupunkisuunnittelu

Dan Mollgren

1

1

1

1

1

1

1

1

Kuntatekniikka

Kari Hälström

2

3

3

3

2

2

2

2

Miia Hento

1

1

1

1

1

1

1

1

Jesse Mether

1

1

1

1

1

1

1

1

Lupa- ja valvonta-asiat Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu

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
Verksamhetskostnader BG 2020

Sote ilman ESH,
Toteumaprosenttien kehitys
80,0 %

66,9 %

65,2 %

1% 9%

70,7 %
36 %

60,0 %

18 %

40,0 %
20,0 %

Social- och
hälsovårdssektor
ns ledning
Barn- och
familjetjänster
Tjänster för
vuxna

0,0 %

2018

2019

36 %

2020

Social- och hälsovårdssektorns ledning
UTF 8/2019
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG -

BU+ä 2020

14 766

62 800

1 066 576 1 051 810 -

2 728 815 2 666 015 -

UTF 8/2020
40 375
1 871 293
1 830 918

UTF-%
64,3 %
68,6 % 68,7 % -

Prognos 2020

DIFFERENS

52 800 -

10 000

2 834 926 2 782 126 -

106 111
116 111

För social- och hälsovårdssektorns ledning visar prognosen ett utfall enligt budgeten.

med de föregående åren, eftersom anställda har flyttats
mellan olika avdelningar på grund av coronasituationen.

Coronapandemin har kraftigt påverkat sektorns tjänster
under hela uppföljningsperioden och krävt snabba beslut från sektorns ledning. Det har blivit nödvändigt att
begränsa det icke-brådskande 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. Under sommaren
har en del av de omplacerade anställda kunnat återgå
till sitt reguljära arbete. Samtidigt har begränsningarna
lindrats. Den regionala coronaavdelningen och den mobila provtagningsstationen stängdes, men drive in-teststationen och luftvägsinfektionspolikliniken fungerar fortfarande. I augusti blev det långa köer till coronatelefonen
och -testet och även utomstående tjänster köptes för att
utföra testen. Ledningen har fortsatt med coronamöten
som hålls varje vecka.

Ett intensivt utvecklingsarbete fortsätter tillsammans
med östra Nyland och Borgå sjukhus. Östra Nyland fick
statsunderstöd för programmet Framtidens social- och
hälsocentral och för den regionala beredningen av vårdreformen sammanlagt 1 850 000 euro. Östra Nylands
gemensamma projekt har framskridit. Utredningen om
tjänster för personer med funktionsnedsättning i östra
Nyland pågår.
På begäran av Askola kommun gjordes en utredning om
alternativet att låta Borgå stad ta hand om Askola kommuns social- och hälsovårdstjänster. Stadsstyrelsen beslutade i juni att Borgå inte åtar sig att producera tjänster
åt Askola.
Under uppföljningsperioden har man berett konkurrensutsättningar av tolkningstjänster, boendeservice för
äldre, boendeservice för personer med funktionsnedsättning, arbetsgivarrådgivning och löneutbetalning för
personlig assistans, ögonläkarundersökningar för barn,
barnskyddets öppenvård, bröstcancerscreening och geriatriska läkartjänster. De nya avtalen träder i kraft
1.1.2021. Under våren och sommaren har det gjorts direktupphandlingar av skyddsutrustning för att säkerställa tillgången på skyddsutrustning i alla enheter. För
framtida upphandlingar har Borgå för avsikt att ansluta
sig till Hansels gemensamma upphandling av skyddsutrustning.

Inom hela sektorn har personalens sjukledigheter under
uppföljningsperioden 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
.
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Barn- och familjetjänster
UTF 8/2019

BU+ä 2020

UTF 8/2020

UTF-%

Prognos 2020

DIFFERENS

1 957 137

-

VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER

-

10 359 010

-

15 588 049

-

10 520 154

67,5 % -

16 088 049

-

500 000

VERKSAMHETSBIDRAG

-

8 897 424

-

13 630 912

-

9 183 737

67,4 % -

14 130 912

-

500 000

1 461 586

1 957 137

1 336 417

Barn- och familjetjänsternas anslag för tidigt stöd och korrigerande tjänster överskrids i år.

68,3 %

barnfamiljer och familjehandledningen har fått många nya
klienter. Problem i parförhållanden, permitteringar, utmaningar med distansstudier samt ekonomiskt trångmål har
präglat de nya familjernas vardag. På familjerådgivningen
har det varit exceptionellt livligt med kontakter. Under perioden juni–juli var kontakternas antal över tre gånger större
jämfört med tidigare år. Vid Östra Nylands familjerättsliga
enhet har antalet kundkontakter och tidsbokningar varit
större än under tidigare år. Dessutom har det gjorts fler tidsbegränsade ändringar i underhållsavtal på grund av ekonomiska förändringar som orsakats av corona. Sibbo kommun
ansluter sig till Östra Nylands familjerättsliga tjänster
1.1.2021. Beredningsarbetet har inletts.

Coronaepidemin har fört med sig nya utmaningar i barnens,
de ungas och familjernas vardag, vilket också syns i ett ökat
servicebehov. Under undantagsförhållanden höll arbetstagarna regelbundet kontakt med familjerna och alla team införde nya arbetssätt. Under koronapandemin har servicehandledning per telefon varit i aktiv användning och bedöms
som en bra tjänst som motsvarar klienternas behov. Servicechefen för korrigerande tjänster tillträdde sin tjänst i juli.
Inom de förebyggande tjänsterna återgick moderskaps- och
barnrådgivningens samt skol- och studerandehälsovårdens
personal gradvis till sina normala arbeten efter coronauppdragen. Skol- och studerandehälsovårdarna har sedan augusti skrivit ut remisser till coronatest och bokat provtagningstider för den egna skolans elever och studerande. I
andra tjänster inleddes normal verksamhet i slutet av augusti. Planer utarbetades för att sköta den omfattande vårdskulden. För att avhjälpa vårdskulden för rådgivningens del
har man som köptjänst för tre månader anställt en barnmorska till mödrarådgivningen. Anställningen började i slutet
av augusti. Eftervården kommer att pågå till år 2021. Många
av målen för året och av åtgärder som redan delvis hade
påbörjats har inte framskridit på grund av skötseln av coronauppdrag. Planeringen av utökade elektroniska tjänster
fortsatte i augusti. Under coronatiden utvecklades terapitjänsternas distansmottagning samt enhetens processer för
multiprofessionell remiss och första besök.

Det finns ett tryck att överskrida budgeten i synnerhet för
upphandlingar som gäller barnskyddets öppenvård och eftervård. Antalet klienter inom barnskyddet ökar. År 2019
fanns det cirka 40 klienter/socialarbetare och nu är siffran
45. Antalet brådskande placeringar ökade betydligt i augusti
2020. Missbruk och psykiska problem är de främsta orsakerna till placering av barn och unga utanför hemmet. Antalet barnskyddsanmälningar har också ökat. Vid ändringen av
barnskyddslagen i början av år 2020 höjdes åldersgränsen
för eftervård från 21 år till 25 år. Efter lagändringen har antalet unga inom eftervården ökat något jämfört med tidigare.
Därför har också användningen av köpta tjänster för eftervård ökat. Stabiliseringen av den systemiska verksamhetsmodellen fortsätter planmässigt, även om antalet klienter är
för stort för den använda modellen. Social- och krisjouren
har varit sysselsatt med krisarbete. Under den gångna våren
har uppgifterna inom äldreomsorgen varit klart flera än tidigare. På grund av undantagsförhållanden har skyddshemmets planerade samarbets- och informationdmöten inhiberats. I augusti fylldes skyddshemmet med klienter. Ett fenomen i sammanhanget är att stora familjer söker sig till
skyddshemmet på grund av närstående- och familjevåld.

Under coronapandemin har ansökningarna om utkomststöd
ökat i någon mån till följd av permitteringar och uppsägningar. Under sommaren har ansökningarna i synnerhet berott på stora hyresskulder, avstängning av el och ett ökat antal betalningsförbindelser för livsmedel. Hemservicen för

Tjänster för vuxna
UTF 8/2019

BU+ä 2020

UTF 8/2020

VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER

-

20 448 365

-

31 423 230

-

20 671 019

VERKSAMHETSBIDRAG

-

16 574 861

-

25 073 165

-

17 633 341

3 873 504

6 350 065

3 037 678

Budgeten för tjänster för vuxna, i synnerhet hälsostationstjänsterna, kommer att överskridas.

UTF-%
47,8 %

Prognos 2020

DIFFERENS

5 115 600

-

1 234 465

65,8 % -

32 362 257

-

939 027

70,3 % -

27 246 657

-

2 173 492

det dubbla. Extra personal rekryterades i augusti för hälsostationens rådgivningstelefon och provtagning. Också en
privat serviceproducent har anlitats för provtagningar. Både
på hälsostationen och inom mun- och tandvården har man
under sommaren även erbjudit jourvård och halvbrådskande
vård för andra patienter än sådana som uppvisat symtom på
luftvägsinfektion när deras hälsotillstånd krävt det. Öppnandet av en icke-brådskande mottagning planeras i september–oktober i den mån det är möjligt samtidigt som separata
coronafunktioner fortfarande måste upprätthållas.

Hälsovårdscentralen och mun- och tandvården har sedan
våren ansvarat för separata funktioner med anknytning till
coronasituationen. En betydande personalresurs har gått
både till den separata mottagningen för klienter med symtom
av luftvägsinfektion och till verksamheten vid Drive-in coronatestplatsen På grund av en kraftig ökning av efterfrågan
på provtagning höjdes kapaciteten för Drive in-provningspunkten och rådgivande coronatelefonen i augusti till över
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Inom miljöhälsovården har det funnits personalbrist bl.a. på
grund av begränsad tillgång på vikarier. Trots personalbristen har man kontinuerligt strävat efter att trygga övervakningen av hushållsvattnen och badvattnen samt de brådskande livsmedelstillsynsuppgifterna och utfärdandet av exportintyg. Under coronavåren blev väntetiden lång för utredningar av sanitära olägenheter i bostäder. Under sommaren
har nästan alla sådana uppdrag blivit skötta och man har
nästan uppnått målet för det totala antalet tillsynsuppdrag
fram till slutet av augusti. Inom veterinärvården har verksamheten återställts till normal nivå. Under coronavåren var en
betydande del av de icke-brådskande uppgifterna inställda
för att förhindra spridning av smitta.

av pandemisituationen. Många samtal har kommit in, i medeltal över 20 per dag.

Effekterna av koronan inom socialservicen har småningom
börjat synas under den andra tertilen. Inom boendeservicen
har coronasituationen bland annat medfört ett ökat behov av
tillfälligt stödboende. Uppsökande närarbete har inletts i Koivula: en sektorsövergripande arbetsgrupp som har utvecklats i samarbete med boendehandledningen och missbrukarkliniken.

Inom socialarbetet för vuxna har verksamheten varit normal
och i klientarbetet har man lyckats anpassa verksamheten
efter de restriktioner som orsakas av coronaepidemin. Verksamheten inom de sociala tjänsterna för vuxna är anpassad
efter situationen. Beredskap finns för brådskande socialarbete och för behandling av utkomststöd. Antalet ansökningar om utkomststöd har hållit sig på en relativt stabil nivå,
men trenden är stigande. Det finns beredskap för en ökning
av antalet klienter. Signaler om en ökning kan ses t.ex. i det
ökade antalet personer som anlitar livsmedelshjälp. Inom invandrarservicen håller jourtjänsterna paus under coronatiden. Klientarbetet fortsätter med tidsbokning och man har
också satsat på distansservice på ett nytt sätt. Samarbetsprojektet Porvoon Malli med Careeria inleddes våren 2020.

Inom sysselsättningstjänsterna har samarbetet med det sociala arbetet för vuxna utökats bl.a. i fråga om klienthandledning, rehabiliterande arbetsverksamhet och koordinering av
den sociala rehabiliteringen. I juni steg kommunens andel av
arbetsmarknadsstödet till sin högsta nivå efter 2015. Långtidsarbetslösheten ökar stadigt och coronaepidemin har
stört inledandet av aktiveringsåtgärder. Bland annat har de
egna verkstäderna varit stängda 18.3-31.5.2020. Sysselsättningsverksamheten (TYP) har försvårats av att alla samarbetspartner har arbetat på distans.

Coronasituationen har ökat förekomsten av psykiska hälsoproblem i befolkningen. Till följd av detta har lågtröskeltjänsterna fått mera klienter. Också användningen av avgiftningsoch rehabiliteringstjänster ökat och rehabiliteringsperioderna har blivit längre. Mental- och missbrukstjänsterna
har öppnat en ny jourtelefon, avsedd för råd och handledning med låg tröskel för dem som upplever ångest på grund
Äldreomsorg och handikappservice
UTF 8/2019

BU+ä 2020

UTF 8/2020

VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER

-

38 900 811

-

62 117 771

-

42 171 735

VERKSAMHETSBIDRAG

-

33 996 939

-

52 490 271

-

37 235 190

4 903 872

9 627 500

4 936 545

Prognosen visar en förestående överskridning av budgeten
för äldreomsorg och handikappservice, särskilt i fråga om
personalkostnader och köp av tjänster.

UTF-%
51,3 %

Prognos 2020

DIFFERENS

8 732 804

-

894 696

67,9 % -

65 433 473

-

3 315 702

70,9 % -

56 700 669

-

4 210 398

Besöksförbudet vid enheter för serviceboende fortsätter att
gälla. Pekplattor skaffades för klienters bruk för att möjliggöra kontakter med anhöriga. Möten mellan anhöriga och
boende var möjliga på terrasser och i mötesstugor på enhetens gårdsplan. Smitta bland anställda eller boende i de egna
enheterna har man fortfarande lyckats undvika. Ett nära
samarbete har bedrivits med lokalservice, som sköter om effektiverad städning av våra enheter för boendeservice.

På grund av coronaepidemin begränsades eller stängdes en
del av servicen för äldre och personer med funktionsnedsättning och användningen av många öppenvårdstjänster (t.ex.
färdtjänst) minskade klart. Rådgivningstjänsten Rodret betjänade kommuninvånarna och nätverket med distansförbindelser.

Matsalen i Äppelbackens servicecenter öppnades i början
av augusti i begränsad omfattning för utomstående matgäster. I övrigt har servicecentret varit stängt. Efter färdigställandet av valprocessen har nya boende flyttat in i seniorbostäderna i Blåsippan. Distansvård inom hemvården inleddes i juni.

Kortvårdsenheten Wilhelmina tjänstgjorde som en regional
coronaavdelning under tiden 1.4–2.8.2020. Under den tid
då enheten Wilhelmina var stängd ordnades kortvård på
Näse rehabiliteringscentrals avdelningar och som köpta
tjänster vid privata enheter för serviceboende med heldygnsomsorg. För att stödja kortvård och ersätta den avbrutna dagverksamheten erbjöds närståendevårdarna timvikarier i hemmet. Tjänsten stärktes med tre närvårdare
och en fysioterapeut.

Den samtalsring för personer över 65 år som i april infördes
som ett samarbetsprojekt inom social- och hälsovårdssektorn avslutades i juni. Målet var att under coronapandemin
kartlägga hjälpbehovet hos äldre samt att erbjuda information om coronaviruset och tjänsterna. Samtalsringen nådde
sammanlagt 6 257 personer, 91 % av målgruppen.

Sjukskötar- och läkarmottagningarna vid minnespolikliniken
fortsatte som distansmottagningar fram till början av augusti,
då normal verksamhet återupptogs. Alla gruppverksamheter
och icke-brådskande mottagningstider för fysioterapi var avbrutna. Den frigjorda terapeutiska resursen riktades till tjänster som tillhandahålls hemma hos närståendevårdaren.
Inom terapitjänsterna utvecklades multiprofessionellt samarbete för att säkerställa en smidig utskrivning av klienten.

Konkurrensutsättningen av färdtjänstcentralen i östra Nyland slutfördes och en tjänsteproducent valdes. Konkurrensutsättningen av boendeservice för personer med funktionsnedsättning och äldre framskred till anbudsskedet. Beredningen av andra pågående konkurrensutsättningar
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fortsatte. Utredningen om funktionshinderservicen i östra
Nyland fortsatte och samarbetet intensifierades.

En del av de arbetstagare som på våren överfördes från
småbarnspedagogiken och skolhälsovården och gavs inskolning arbetade över sommaren vid enheter för boendeservice och hemvård.
.

Specialiserad sjukvård
UTF 8/2019

BU+ä 2020

UTF 8/2020

UTF-%

Prognos 2020

DIFFERENS

VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER

-

41 231 896

-

61 923 261

-

43 171 624

69,7 % -

63 923 261

-

2 000 000

VERKSAMHETSBIDRAG

-

41 231 896

-

61 923 261

-

43 171 624

69,7 % -

63 923 261

-

2 000 000

-

På våren när coronaepidemin tog fart, organiserades åtgärder mot epidemin relativt snabbt samtidigt i Helsingfors och
Nyland. Den specialiserade sjukvårdens kapacitet räckte
inte till för att driva all verksamhet, varför kommunerna, inklusive Borgå stad, tog på sig ansvaret även för tjänster som
hör till den specialiserade sjukvården. Borgå öppnade
ganska snabbt, bland de första i HUS-området, en Drive inprovtagning vid Näse hälsocentral. Till en början fungerade
den också som en regional enhet för östra Nyland. Efter att
provtagningen tagits i bruk utbildade man personal från
andra kommuner i östra Nyland och hjälpte grannkommunerna med att sätta upp egna provtagningar och Drive inplatser. Borgå inrättade också snabbt en regional avdelning
för coronapatienter. Avsikten med avdelningen var att säkerställa tillräcklig kapacitet hos enheterna för specialiserad
sjukvård och att hindra spridning av smitta till andra, smittfria
avdelningar.

betydligt. Samtidigt har HNS infektionsenhet, diagnostik och
logistik ökat sina tjänster.
HNS och Nyland har grundat gemensamma epidemiologiska ledningsgrupper som håller regelbundna möten. Vid
mötena representerar Borgås medlem hela östra Nyland
och ansvarar för rapporteringen av den regionala lägesbilden i HUS-områdets pandemiledningsgrupp.
På grund av coronavirussituationen har HUS inte gjort de
utjämningar av faktureringen som normalt görs. Utjämningarna görs först vid räkenskapsperiodens slut. 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. HUS har beräknat att Borgå stad får tre
miljoner euro i återbäring i den slutliga utjämningen av faktureringen, men detta är en uppskattning och den slutliga utjämningen beror på hur coronaläget utvecklar sig och i vilken
mån HUS kan normalisera sin övriga verksamhet under hösten.

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
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Tehtäväalue
Tulosyksikkö

2020
Vastuuhenkilö

Tammi Helmi

Maalis

Huhti Touko Kesä

Heinä Elo

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Sosiaali- ja terveystoimen johto

Salla Paavilainen

1

1

1

1

1

Aikuisten palvelut

Hallinto

Annika Immonen

1

1

1

1

1

Hyvinv. ja terv. edist.

Sjöblom/Heininen

1

2

3

3

Työllisyyspalvelut

Ville Heininen

1

1

1

Ymp.terv.huol. palvelut

Tiina Tiainen

1

1

1

Kati Liukko

1

1

1

Hallinto

Maria Andersson

1

1

Ennaltaehk. palvelut

Eliisa Roine

1

1

Korjaavat palvelut

Jenni Weck-Näse

1

Varhainen tuki

Kristina Huopalainen

Hallinto

Kirsi Oksanen

Asumispalvelut

2

2

3

3

3

1

2

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

4

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

Ansa Bergheim

2

2

2

2

2

1

2

Asiakasohjauspalvelut

Leila Eklöv

1

2

2

2

2

1

2

2

Kotihoitopalvelut

Krister Lindman

2

2

2

2

2

1

3

3

Kuntoutuspalvelut

Katarina Gustafsson

1

1

1

2

2

2

2

3

Erikoissairaanhoito
Lapsi- ja perhepalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut

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
Verksamhetskostnader BG 2020
Sivistys,
Toteumaprosenttien kehitys

1%
1…

80,0 %
70,0 %

Bildningssektorns
ledning

66,1 %

65,4 %

63,4 %

34 %

60,0 %

Finskspråkiga
utbildningstjänste
rna
Svenska
utbildningstjänste
rna

50,0 %
40,0 %
30,0 %

Tjänster inom
småbarnspedagog
ik

29 %

20,0 %
10,0 %

Kultur- och
fritidstjänster

17 %

0,0 %
2018

2019

2020

Bildningssektorns ledning
UTF 8/2019

BU+ä 2020

156

UTF 8/2020

-

UTF-%

Prognos 2020

-

DIFFERENS

VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER

-

786 297

-

1 360 451

-

971 680

71,4 % -

1 360 451

-

VERKSAMHETSBIDRAG

-

786 141

-

1 360 451

-

971 680

71,4 % -

1 360 451

-

Bildningssektorn har under coronapandemin tvingats
göra stora förändringar, och de fortsätter delvis under
hösten med exceptionella arrangemang. Vissa av dem
förorsakar tilläggskostnader bland annat på grund av förhöjd servicenivå. Också byggprojekt och objekt som har
problem med inomhusluften kan orsaka avvikande arrangemang och därmed tilläggskostnader. De beräkningar om möjliga besparingar som gjordes på våren i
programmet för hållbar ekonomi gjordes enligt uppskattningar vid den tidpunkten. Vissa av de uppskattade besparingarna var överdimensionerade, till exempel de
som gällde avbrutna löneutbetalningar och kostservice.
Vårens försäljningsinkomster har minskat och denna
trend fortsätter fortfarande delvis på grund av coronaläget. De anställda inom förvaltningen fortsätter jobba på
distans åtminstone till slutet av november, i skolor och

-

-

daghem pågår verksamheten som normalt. Det görs modeller utgående från vårens erfarenheter av distansarbetet och hur det leddes för att skapa ett bättre ledarskap med jämnare kvalitet. Enheterna har satsat på de
anställdas välbefinnande och gjort nya planer för att förbereda sig för pandemin. Bildningssektorn har fått gott
om projektfinansiering och tack vare det har utveckling
varit möjlig, likaså att åtgärda luckorna i lärandet. Bildningssektorn strävar efter att anpassa sin verksamhet så
att sektorn torde hållas inom budgeten. Bildningssektorn
har under coronatiden utvecklat sin egen interna kommunikation och satsat särskilt på arbetsplatskommunikationen med nyhetsbrev och enheternas egna åtgärder. De bindande målen för bildningssektorns ledning
kommer att uppnås.

Finskspråkiga utbildningstjänsterna

VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG

UTF 8/2019

BU+ä 2020

UTF 8/2020

1 429 702

1 157 200

2 326 437

- 28 635 906

- 42 079 411

- 28 472 432

67,7 % - 42 379 411

-

300 000

- 27 206 204

- 40 922 211

- 26 145 995

63,9 % - 41 072 211

-

150 000

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

UTF-%
201,0 %

Prognos 2020

DIFFERENS

1 307 200

150 000

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.
Inom den grundläggande utbildningen har vi säkerställt
en undervisning av hög kvalitet, som vi år 2020
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utvärderar särskilt när det gäller undervisningen i modersmål och matematik. Den utbildningsmässiga jämlikheten har främjats genom att utveckla arrangemangen
för specialundervisning och verksamhetsmodellerna för
kurators- och psykologtjänster med målet att förebygga
marginalisering och ojämlikhet. Från början av hösten
har med hjälp av projektfinansiering anställts flera nya
personer för att avhjälpa de utmaningar för lärandet som
uppstod under perioden med distansundervisning på våren.
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
utbildningstjänsterna ökats genom både när- och distansmöten, och detta arbete fortgår.

Det är mycket svårt att förutse budgetutfallet för finskspråkiga utbildningstjänsterna, eftersom coronapandemin har lett till en betydande ökning av användningen av
vikarier, och övertidstimmarna för läsåret 2020–2021
kommer till betalning först 15.9.2020. Utfallet för verksamhetsintäkterna ser mycket bra ut, men en del av de
projektmedel som redan bokförts för 2020 kommer att
överföras till 2021 eftersom den exceptionella situationen har försenat projekten och de fortsätter hela läsåret 2020–2021. För verksamhetskostnadernas del kommer personalkostnaderna att överskridas på grund av
den orsak som nämns ovan. Tiden med distansundervisning på våren har medfört besparingar i kostnader för
transporter, städning, bespisning och material, men de
kommer knappast att täcka överskridningen av personalkostnaderna. De bindande målen för finskspråkiga
utbildningstjänsterna kommer att uppnås.

Svenska utbildningstjänsterna

VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG

UTF 8/2019

BU+ä 2020

UTF 8/2020

660 499

435 036

948 708

- 13 293 116

- 20 768 523

- 13 610 097

65,5 % - 20 768 523

- 12 632 617

- 20 333 487

- 12 661 389

62,3 % - 20 183 487

Svenska utbildningstjänsterna har i samarbete med Lokalitetsledningen utarbetat en projektplan för renoveringen av Sannäs skola i enlighet med beslutet av fullmäktige och som kan behandlas politiskt innan budgeten för 2021 slås fast. I samband med renoveringen av
Kvarnbackens skola har en betydande del av inventarierna förnyats.

UTF-%
218,1 %

Prognos 2020

DIFFERENS

585 036

150 000
150 000

De bindande mål svenska utbildningstjänsterna har i
budgeten ser ut att uppfyllas. Inkomsterna för året kommer att vara över budgeterat, även om delar av statliga
understöden kommer att flyttas till budgetåret 2021. I
och med att skolorna fått statliga understöd, där besluten
delgavs kommunerna i slutet på juni, ökar även löneutgifterna jämfört med de beslut som gjordes under våren
inför läsåret 2020-21.

De nya flexibla lärmiljöerna och utvecklingen av skolornas verksamhetskultur har lett till nya grupper med kompanjonlärare då läsåret 2020-21 inleddes. Utbildningen
av vissa lärare inom O365-programmet enligt utbildningstjänsternas ikt-åtgärdsprogram har förts vidare, så
dessa lärare bildar områdesvisa IT-grupper. Bägge
dessa åtgärder är ett led i målet på mer jämlika förhållandena i de nio svenska grundskolorna. Processen med
en ny gymnasielag har framskridit. Det regionala samarbetet har underlättat arbetet med de förberedelser detta
innebär, bland annat för en ny läroplan och för att utöka
samarbetet med tredje stadiet.

Vårens Corona-pandemin ledde till mindre utgifter inom
svenska utbildningstjänsterna, till exempel för skolskjuts
och skollunch. Osäkerheten hur läsåret fortsätter denna
höst med bland annat stort vikariebehov, gör det utmanande att uttala sig om vikariekostnaderna för kalenderåret. Trots allt ser vi försiktigt positivt på att hålla oss
inom budgeterade utgifter. De statliga riktade understöden fortsätter 2021, vilket gör att de inkomster som ses
på 2020, till en del flyttas till budgetåret 2021. Inkomstmålet torde trots det uppnås.

Tjänster inom småbarnspedagogik

VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG

UTF 8/2019

BU+ä 2020

UTF 8/2020

1 886 916

3 292 800

1 702 933

- 24 361 323

- 36 046 811

- 23 326 515

64,7 % - 35 536 811

- 22 474 407

- 32 754 011

- 21 623 582

66,0 % - 32 989 011

På våren var 80 % av barnen hemma på grund av coronan och det uppstod besparingar inom småbarnspedagogiken i stödtjänster och personalkostnader. Mängden
skjutsar till förskoleundervisning och morgon- och 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 normala i marsmaj. Arbetsavtal för viss tid förlängdes inte på

UTF-%
51,7 %

Prognos 2020
2 547 800

DIFFERENS
-

745 000
510 000

-

235 000

sommaren, utan de tog slut i april–juni. Inom familjedagvården uppstår besparingar till följd av pensionering och
arbetsledighet. Två anställningar som familjedagvårdare
tillsätts inte.
Beaktandet av coronapandemin orsakar avvikande arrangemang också på hösten. Flera vikarier än vanligt
har anställts till exempel på grund av ökad frånvaro till
följd av coronatestning. Städningen har effektiverats för
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att upprätthålla en hög hygiennivå. Matsvinn har uppstått eftersom barngrupperna i daghemmen äter i sina
egna rum istället för i matsalen.

Till tjänster inom småbarnspedagogik har beviljats statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikhet
inom förskoleundervisning och småbarnspedagogik och
för utveckling av kvaliteten för tiden 8/2020–12/2021.
Understöd beviljades också för att jämna ut effekterna
av den avvikande situationen på grund av coronaviruset
under tiden 8/2020–7/2021. Understöden har inte beaktats i årets budget.

Användningen av servicesedel och hemvårdsstöd har
varit mindre än planerat. Inkomsterna av klientavgifter
blir mindre än planerat, eftersom gottgörelse har beviljats i klientavgiften för all frånvaro i mars-maj. Dessutom
sjönk klientavgifterna i samband med indexjusteringen i
början av augusti.

.

Kultur- och fritidstjänster
UTF 8/2019
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG

BU+ä 2020

3 058 103

4 778 500

UTF 8/2020
2 615 283

- 13 579 807 - 22 859 245 - 13 448 868
- 10 521 704 - 18 080 745 - 10 833 585

Kultur- och fritidstjänsternas lokaler stängdes på grund
av coronapandemin i mitten av mars och största delen
av verksamheten och tjänsterna avbröts för 2,5 månader. De anställda återvände stegvis till arbetet i maj–juni.
Att arbetet avbröts helt överraskande och utan förvarning var en tung erfarenhet både mentalt och ekonomiskt. Det har gjorts satsningar på personalens ork och
välbefinnande genom samtal och utbildning. Efter att
verksamheten inleddes på nytt har kundernas säkerhet
beaktats genom att noggrant följa undervisnings- och
kulturministeriets, Institutet för hälsa och välfärds, regionförvaltningsverkets och stadens anvisningar.
Höstens verksamhet inleddes nästan som normalt efter
att coronaläget hade förbättrats under sommaren. Parallellt gjordes upp planer för distansarbete, digitala tjänster
och distansundervisning. Under augusti måste antalet
deltagare i evenemang fortfarande begränsas och
gruppstorlekarna i undervisning, verkstäder, kurser och
handledning göras mindre. Stora evenemang ställdes in
och vissa sköts fram.

UTF-%
54,7 %

Prognos
2020

DIFFERENS

4 728 500 -

58,8 % - 22 659 245
59,9 % - 17 930 745

50 000
200 000
150 000

och då steg antalet besökare nästan till det normala.
Sommarens evenemangsverksamhet måste dras ned
och vissa evenemang sköts fram. Digitala kulturtjänster
erbjöds via livesändningar och videor. Antalet understödda evenemang i kulturhus halverades. Även om målet för inkomsterna inte uppnås, uppnås motsvarande
besparingar i personal- och verksamhetsutgifterna.
Idrottslokalerna öppnades stegvis i juni–augusti, simhallen till sist. De anställda vars arbete avbrutits (10) återvände till arbetet i slutet av maj. Inkomsterna för idrottslokalerna rasade ca 320 000 euro i mars-juni. Idrottstjänsternas nettobudget uppnås enligt det program för
hållbar ekonomi som godkänts av stadsfullmäktige.
Alla ungdomsarbetare arbetade under maj–augusti, då
också arbetet på kvällar och veckoslut ökade. I maj ordnades verksamhet på internet och sociala medier, ungdomsarbetare rörde sig på stan och mötte också unga
individuellt ansikte mot ansikte. Dessutom planerades
sommarens verksamhet. Färre unga fick delta i läger i
juni–augusti. Vissa evenemang, verkstäder och sommarkaféet inhiberades. Samarbetet med skolorna kom
igång när skolorna började. Besparingarna i programmet för hållbar ekonomi uppnås.

Coronapandemin har haft en betydande inverkan på kultur- och fritidstjänsternas inkomster och utgifter. Inkomster har förlorats och utgifter sparats in. Sparmålet i programmet för hållbar ekonomi uppnås. Det är möjligt att
målet för inkomsterna ändå inte uppnås för medborgarinstitutet och idrottstjänsterna. Det finns också risk för att
nettoutgifterna överskrids eftersom medborgarinstitutets
inkomster av kursavgifter har minskat och besparingarna av bibliotekets avbrutna lönebetalningar har överskattats.

Musikinstitutet ordnade grundläggande konstundervisning i musik för barn och unga som distansundervisning
fram till maj då läsåret tog slut. För det lyckade digitala
språnget ficks understöd av finansministeriet. Höstterminen började i augusti–september, likaså för första
gången avgiftsfri musiklekskola för barn i åldern 3–5 år
inom småbarnspedagogiken. Ungefär 700 barn i åldern
3–5 år tar del av tjänsterna. Undervisningstimmarna
täcks med de extra statsandelstimmar som undervisnings- och kulturministeriet beviljade musikinstitutet på
våren. Programmet för hållbar ekonomi uppnås. Även
om terminsavgifterna och konsertintäkterna inte uppnår
målet, kompenseras detta av undervisnings- och kulturministeriets coronastöd. Också konstskolans undervisning arrangerades på distans under mars–maj. Sommarkurserna inhiberades eftersom de inte kunde genomföras ekonomiskt för små grupper. I augusti har
Konstskolans verksamhet och Konstikas fortsatt som
normalt. Med undervisnings- och kulturministeriets understöd (coronastöd 57 000 euro) täcks de förlorade inkomsterna av Sommarkonstikas.

Bibliotekets anställda (30 anställdas arbete avbröts)
återvände till arbetet i maj. I början av juni öppnades
biblioteken för besökare och bokbussen började köra
sina kvällsturer. Juni var livlig. Den nya bokbussen togs
i användning i juli och antalet besökare var fler än förra
året. Antalet besök och lån under sommaren var ändå
lägre än sommaren 2019, förutom i fråga om e-material.
Utgifterna riskeras att överskridas med 90 000 euro på
grund av en överskattning av de insparade lönekostnaderna då anställdas arbete avbröts.
Kulturtjänsternas lokaler var stängda från den 16 mars
till maj, och fem anställdas arbete avbröts. Musei- och
utställningslokalerna öppnades för besökare under juni,
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Medborgarinstitutets undervisning (150 timlärare) avbröts i mars för resten av terminen. Vissa kurser fortsatte
på distans. I juni ordnades två kurser för invandrare för
att kompensera för den undervisning som avbröts på våren. I maj–augusti utbildades personalen i användning
av programmet Teams. Handledning i användningen av
redskap för distansundervisning ordnades för invånare
med projektmedel för projektet Digidags. Inkomsterna
riskerar att bli lägre än uppskattat, eftersom de minskar
med ca 50 000 euro eftersom det inte tillåts lika många
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Tehtäväalue
Tulosyksikkö

deltagare i grupperna på grund av coronan. För de förlorade inkomsterna söks understöd av undervisningsoch kulturministeriet i november 2020. I löneutgifterna
uppstår besparingar på 80 000 euro i enlighet med sparprogrammet..

2020
Vastuuhenkilö

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo

SIVISTYSTOIMI
Sivistystoimen johto

Camilla Simolin

1

1

1

2

2

2

2

Suomenkieliset koul.palv. Peruskoulut

Jari Kettunen

2

2

2

2

2

2

2

Lukio

Jari Kettunen

2

2

2

2

2

2

2

Aamu- ja iltap.toim.

Jari Kettunen

2

2

2

1

1

1

1

Peruskoulut

Rikard Lindström

2

2

2

1

1

2

2

Lukio

Rikard Lindström

2

2

2

1

1

2

2

Varhaiskasv. hallinto

Leila Nyberg

1

1

1

1

1

1

1

1

Päiväkodit

Marjaana Kantonen

1

1

2

1

1

1

1

1

Perhepäivähoito

Sanna Hänninen

1

1

1

1

1

1

1

1

Varhaiserityiskasvatus

Anne Rytilahti

1

2

2

1

1

1

1

1

Muu varhaiskasvatus

Jaana Häkkinen

1

1

1

1

1

1

1

1

Kuvan hallinto

Merja Kukkonen

1

1

1

1

1

1

1

1

Kirjastopalvelut

Malin Hollmén

1

1

1

1

1

1

1

2

Kulttuuripalvelut

Susann Hartman

1

1

1

1

1

1

1

1

Liikuntapalvelut

Per Högström

1

1

3

2

1

1

Nuorisopalvelut

Nina Jorkama

1

1

1

1

1

1

1

1

Taiteen perusopetus

Felix Willebrand

1

1

2

Vapaa sivistystyö

Pertti Jääskä

1

1

1

1

1

1

1

2

Ruotsinkieliset koul.palv.
Varhaiskasvatuspalvelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

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

2

Räddningsverket
UTF 8/2019
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG

BU+ä 2020

10 268 099
9 684 643
19 952 742

15 571 256
-

14 706 255 -

UTF 8/2020

UTF-%

10 301 874
9 486 708

865 001

815 166

Räddningsverkets ledning

Prognos 2020

DIFFERENS

66,2 %

15 571 256

-

64,5 % -

14 706 255

-

865 001

-

94,2 %

tillsynsåtgärder i vårdinrättningar genomförs på grund av
besöksrestriktionerna genom dokumenttillsyn. Ändringen i förfaringssättet har avtalats med regionförvaltningsverket, som följer upp genomförandet av beslutet
om servicenivån. Vi strävar efter att ordna säkerhetsutbildning under hösten enligt efterfrågan. Utbildningarna
måste ordnas för mindre grupper och så att god hygien
iakttas.

Coronapandemins inverkan på samhället blev lindrigare
under sommaren, och då kunde räddningsverket normalisera sin verksamhet inom gränserna för vad direktiven
tillät. Enligt den ekonomiska uppföljningen är konsekvenserna av coronapandemin inte så stora under
granskningsperioden som befarades då pandemin bröt
ut.

Övrig verksamhet, så som brandinspektörens jour,
handledning och rådgivning, utlåtanden osv. har skötts
nästan som normalt men så att kundkontakter undvikits.
Vi har inte kunnat ordna tillsynsverksamhet och säkerhetsutbildningar enligt målen på grund av undantagssituationen och resursbrist. Det årliga kvantitativa målet
för säkerhetsutbildningar kommer inte att uppnås.

När detta skrivs har vi fått information om att finansministeriet föreslår tilläggsfinansiering på 4 milj. euro till Oljeskyddsfonden. Enligt våra uppgifter skulle summan
anvisas till bland annat räddningsverkens underhållskostnader för oljebekämpning. Om detta förverkligas på
det sätt som föreslås, kommer det att ha positiv inverkan
på budgetutfallet det pågående året. Räddningsverket i
Östra Nyland har under granskningsperioden gjort tillfälliga personalarrangemang med målet att minimera användningen av vikarier.

Prehospital akutsjukvård
Alla organisationer som producerar prehospital akutsjukvård inom HUS-området har under hela sommaren
följt HUS gemensamma skydds- och rengöringsanvisningar vilka infördes på våren på grund av coronapandemin. Det har inte fattats beslut om att lätta på dem eller
slopa dem eftersom pandemin ännu fortsätter.

Pelastustoiminta
Den andra tredjedelen av året har trots coronapandemin
förlöpt väl inom uppgiftsområdet räddningsverksamhet.
Givna anvisningar har följts väl i arbetsskiften och det
har inte förekommit mycket sjukfrånvaro. På våren övergick personalen till distansarbete och fram till början av
augusti följdes räddningsverkets gällande interna anvisningar. I början av augusti slopades begränsningarna
och nu följer vi aktivt med hur situationen och pandemin
utvecklar sig och vilka åtgärder som eventuellt krävs av
räddningsverket.

Räddningsverket blev på våren tvungen att skaffa mera
utrustning och lämpliga kemikalier för att desinficera ambulanser. Syftet med tilläggsanskaffningarna var bland
annat att minimera tiderna då ambulanserna inte är i beredskap, eftersom de nu kan desinficeras förutom i räddningsstationen i Borgå också i Sibbo och Lovisa.

Brandmännens årliga fysiska tester måste avbrytas på
våren och de fortsatte i början av augusti. Externa och
interna utbildningar fortsätter igen som normalt och utbildningsdagar är överenskomna till hösten. De ökade
kostnaderna till följd av coronapandemin har fortsättningsvis till största delen berott på anskaffningar. Vi har
förberett oss på att pandemin håller på länge ännu. Därför har vi skaffat tillräckligt med skyddsutrustning och
nödvändiga medel, vilket syns i uppgiftsområdets kostnader också i fortsättningen. Uppgiftsområdets mål för
slutet av året preciseras i början av september och förhoppningsvis behöver vi inte återgå till situationen som
rådde på våren och början av sommaren.

Den prehospitala akutsjukvården har under hela coronapandemin haft tillräckligt med skyddsutrustning samt
rengörings- och desinficeringsmedel och -utrustning.
Dessa har fåtts främst från HUS, men vissa mindre anskaffningar har vi gjort själva.
Den prehospitala akutsjukvårdens s.k. dagliga uppgifter
har under sommaren sakta återvänt till samma nivå som
före coronapandemin. De inkomster som antecknats i
prehospitala akutsjukvårdens budget 2020 och som faktureras av FPA torde ändå bli mindre än budgeterat.
Detta innebär en noggrann uppföljning av ekonomin under slutet av 2020.
.

Riskhantering
Investeringar
Inom uppgiftsområdet riskhantering har vi igen fortsatt
med tillsynsverksamheten som avbröts på grund av coronapandemin. Tillsynsverksamhet utförs så att arbetssäkerheten och kundbehoven beaktas. Periodiska

Normala budgeterade materielinvesteringar har genomförts under granskningsperioden, förutom inom oljebekämpning.
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2020

Tehtäväalue

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko

Kesä

Heinä

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI

Peter Johansson

1

1

2

2

Pelastustoimen johto 5000, 5001

Marjut Helske

1

1

1

Pelastustoimi 5005, 5007, 5008, 5020

Mika Kynsijärvi

1

2

2

Riskienhallinta 5006

Tomi Pursiainen

1

1

Ensihoitopalvelut 5011

Jorma Kuikka

1

1

Elo

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 antalet tjänster och
befattningar i stadens sektorer ökar sammanlagt 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
augusti 90 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående
år. 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.

När man granskar årsverken kan man konstatera att
också tjänstgöringsdagarna (ÅRSV. 2) har minskat något jämfört med året innan. Antalet årsverken ökar inte i
jämn takt, eftersom bl.a. enheterna för fritt bildningsarbete, småbarnspedagogiken och skolorna under sommaren har färre anställda 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 har minskat antalet anställda, då man jämför utvecklingen av personalantalet
med tidigare år. En orsak till detta är bl.a. minskningen
av antalet sommarjobbare. Frånvaron på grund av arbetsoförmåga minskade ända till juni, men i juli är frånvaron på grund av arbetsoförmåga redan på normal

nivå. Totalt uppgick frånvaron på grund av arbetsoförmåga till ungefär 25 880 kalenderdagar, då antalet året
innan var ungefär 29 300 kalenderdagar. Enligt bedömningar har de ändrade hygien- och arbetssätten på
grund av coronapandemin minskat också andra sjukfrånvarofall. Trenden är vanlig i hela landet.
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. Diagram 2, månatligt sammandrag över personaluppgifter

De kumulativa övertidskostnaderna är fortfarande lägre
än 2019. Även om det i vissa arbetsenheter har förekommit överbelastning i arbetet, har nedskärningen av funktionerna annanstans i sin helhet minskat behovet av
övertidsarbete. Uppgifterna för augusti är ännu inte slutliga. I övertidskostnaderna syns endast övertidsarbete

som betalats i pengar. Som helhet betraktat har koronapandemin minskat både antalet anställda och de hälsorelaterade frånvarofallen. Minskningen av antalet anställda enligt programmet för hållbar ekonomi syns ännu
inte i personalsiffrorna. Rekryteringarna minskar före
slutet av 2022.
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Investeringar
Kommunteknikens investeringar
Bland övriga investeringsprojekt har bl.a. gjorts saneringsarbeten på Rådhustorget, förbättrats tillgängligheten på Alexandersgatan och gjorts mindre arbeten för
att förbättra trafiksäkerheten på tre ställen. De allmänna
toaletterna på torget och under Mannerheimgatans bro
har blivit färdiga och tagits i användning. Röjningsarbeten har gjorts vid dikena i åkerområdet mellan motorvägen och Gammelbacka. Arbeten för att förbättra avledningen av dagvatten har gjorts i olika stadsdelar.

De största nybyggnadsinvesteringarna som kommuntekniken har arbetat med har varit detaljplaneområdena
Smultronängen, Vårdalsberget och Västra Haiko. På
Hermansö har Alexandravägen och Albert Edelfelts
strandväg byggts så att de motsvarar den lagakraftvunna detaljplanen. Bland saneringsobjekten har arbetena på Ernestasvägen blivit färdiga. Landskapsanpassningen av jordupplaget i Tolkis har inletts och arbetena
pågår fortfarande.
Planeringen och byggandet på västra åstranden har pågått i samband med flera objekt. Byggandet av allaktivitetsplanen på västra åstranden har fortsatt med målet att
området i sin helhet ska bli färdigt 2021. Inom Lucia-projektet har kommuntekniken tillsammans med Posintra
tagit med stadsborna i planeringen av den smarta belysningen (i samband med evenemanget Borgå Ljus och en
workshop i april). I projektet med provstabilisering har
förberetts för kommande behov av grundförstärkning för
hela västra åstranden. Planeringen av grundläggningsarbeten och parkplanen för Alexandersparken med
smart belysning på västra åstranden har framskridit enligt tidsplanen. I området har redan sanerats förorenad
mark. För tillfället bereds konkurrensutsättningen av stabiliseringsarbetet och byggandet av strandmuren.

BG2020
8000 Stadsstyrelsen
Utgifter
8000 Stadsstyrelsen
8050 Stadsutvecklingsnämnden
Utgifter
Inkomster
8050 Stadsutvecklingsnämnden
8100 Sosiaali- ja terveyslautakunta
Menot
8100 Social- och hälsovårdsnämnden
8200 Bildningsnämnden
Utgifter
Inkomster
8200 Bildningsnämnden
8900 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Menot
Tulot
8900 Räddningsverket i Östra Nyland
* Totalt

Lokalitetsledning
När det gäller investeringsprojekten har entreprenörerna
valts för daghemmet Skogsstjärnan och inledningen av
byggarbeten förbereds. Renoveringsarbetena i gymnastiksalsbyggnaden vid Kerkkoon koulu fortsätter och upphandlingsdokumenten för den nya byggnad som anskaffas som en rörlig modullösning är nästan färdiga. Renoveringsarbetena i Kvarnbackens skola blev färdiga i juni
och de tillfälliga lokalerna används inte längre. I början
av juli togs de allmänna toaletterna i bruk enligt överenskommelse. Utarbetandet av projektplaner fortsätter för
depån i Stadshagen, Borgågården, Huktis daghem och
utbyggnaden av Hindhår bildningscentrum.

Ändringar

BG+ä 2020

Utfall Janaug 2020

Utfall-%

Differens

-15 840 000
-15 840 000

2 254 000
2 254 000

-13 586 000
-13 586 000

-3 305 542
-3 305 542

24,3
24,3

10 280 458
10 280 458

-8 326 000

-380 000

-8 706 000

-4 228 729

48,6

4 477 271

-8 326 000

-380 000

-8 706 000

-4 016 386

46,1

4 689 614

-400 000
-400 000

-96 521
-96 521

24,1
24,1

303 479
303 479

-400 000
-400 000
-1 506 000

-275 000

-1 781 000

-883 838

49,6

897 162

-1 506 000

-275 000

-1 781 000

-763 838

42,9

1 017 162

-1 012 500
147 500
-865 000

-394 000
-394 000

-1 406 500
147 500
-1 259 000

-518 694
128 000
-390 694

36,9
86,8
31,0

887 806
-19 500
868 306

-26 937 000

1 205 000

-25 732 000

-8 572 980

33,3

17 159 020

Länk till rapporten: Investeringar per projekt
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Affärsverken
UTF 8/2019
Borgå Vatten
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG
Borgå lokalservice
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG
Kungsvägen arbetshälsa
VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER
VERKSAMHETSBIDRAG
Affärsverken totalt

BU+ä 2020

UTF 8/2020

UTF-%

Prognos 2020

DIFFERENS

7 918 656

13 330 180

8 000 698

60,02 %

12 766 000

-564 180

-7 125 350

-11 225 801

-7 300 575

65,03 %

-11 100 800

125 001

793 306

2 104 379

700 123

33,27 %

1 665 200

-439 179

11 336 100

18 601 800

9 832 721

52,86 %

16 800 000

-1 801 800

-12 014 611

-18 831 028

-10 896 350

57,86 %

-18 181 000

650 028

-678 511

-229 228

-1 063 629

464,00 %

-1 381 000

-1 151 772

1 547 058

2 530 800

1 568 657

61,98 %

2 352 985

-177 815

-1 476 714

-2 526 799

-1 622 637

64,22 %

-2 433 954

92 845

70 344

4 001

-53 980

-1349,16 %

-80 969

-84 970

185 139

1 879 152

-417 486

-22 %

203 231

-1 675 921,00

med kunnig personal. För att tjänster ska kunna tillhandahållas kommer man i enlighet avtalen även i fortsättningen att
anlita köpta läkartjänster.

Borgå vatten
Försäljningen av hushållsvatten är 5 % mindre och avloppsfaktureringen 3,5 % mindre än föregående år. Undantagsförhållandena märks i försäljningstalen till stora och medelstora förbrukare, vilka är klart mindre än föregående år.
Småförbrukarnas försäljningstal uppdateras med fördröjning, och kan växa något då människorna är mera hemma
och sköter hygienen effektiverat. Omsättningen uppskattas
bli ca 4 % eller 450 000 euro mindre än budgeterat. De planerade sparåtgärdernas inverkan på driftsutgifterna uppskattas vara ca -125 000 euro. I driftsutgifterna syns ingen
avvikelse trots att brottet på huvudledningen från Sannäs,
som orsakade extra utgifter på ca 30 000 euro, inträffade
under rapporteringsperioden. Anslutningsavgifterna uppskattas bli ca 100 000 mindre än budgeterat.

Under coronaepidemin har beredskapen mot corona medfört ändringar i verksamheten vid Kungsvägens arbetshälsa.
En del av de förebyggande företagshälsovårdstjänsterna
och frivilliga sjukvårdstjänsterna ordnades som distansmottagning. Mera resurser anvisades för telefonrådgivning och
handledning, på grund av en ökning av samtalen om corona.
Affärsverkets försäljningsintäkter sjönk eftersom en del av
företagshälsovårdstjänsterna uteblev till följd av coronaepidemin. Affärsverkets inkomstprognos förutspår ett underskott år 2020.
Borgå lokalservice
Affärsverkets resultat förväntas uppvisa ett starkt underskott
år 2020. När serviceobjekten antingen stängdes eller verksamheten förändrades styrdes personalresurserna under
våren att trygga de kritiska verksamheterna inom social- och
hälsovårdssektorn, och hygiennivån har höjts i de öppna
serviceobjekten. I undantagsförhållanden har affärsverkets
faktureringsbas förändrats väsentligt eller försvunnit helt.
Beräknade kundåterbäringar är ca 1,3 miljoner euro. På
motsvarande sätt har det uppkommit besparingar ca 0,2 miljoner euro i livsmedelsupphandlingar.

I arbetsprogrammet har man gjort sparåtgärder som uppskattas ge inbesparningar på ca 800 000 euro. Åtgärderna
är närmast uppskjutande av projekt som inte är brådskande.
Projekt har också uppskjutits av andra orsaker, och för
dessa har man inte påbörjat ersättande projekt.
Kungsvägens arbetshälsa
Affärsverkets mål är att producera högklassiga och verkningsfulla företagshälsovårdstjänster som främjar hälsan
och arbets- och funktionsförmågan hos de anställda i kundorganisationerna och på det sättet också organisationernas
verksamhetsmöjligheter. För att uppnå målet bör tyngdpunkten i verksamheten ligga på utbudet av förebyggande företagshälsovårdstjänster.

Grunden för uppnåendet av målen har delvis försvunnit,
såsom bl.a. uppföljningen av matsvinnet. Osäkerheten i
i slutet av året beror ännu på att man inte är säker på att hur
epidemin utvecklas och hur den påverkar verksamheten i
slutet av året. Prognoserna har utarbetats så att kundernas
servicebehov på hösten avviker från det normala.

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 på förebyggande företagshälsovårdstjänster.

Från skolstarten har skolorna i enlighet med myndigheternas anvisningar ökat städfrekvensen, så att städningen nu
är daglig. Social- och hälsovårdens enheter har fortsättningsvis ett ökat behov av lokalvårdstjänster. Coronaepidemin har inte i någon större grad påverkat fastighetsskötseln,
men anställandet av vikarier har begränsats.

Användningen av både ekonomiska resurser och personalresurser har övervägts noggrant. Man har i första hand försökt ordna frånvaron genom interna arbetsarrangemang.
Personalomsättningen har ersatts med nya rekryteringar.
Med undantag för läkarposterna är alla befattningar tillsatta

Uppnåendet av alla bindande mål kan inte rapporteras på
grund av den exceptionella situationen.
.
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Uppföljning för programmet för hållbar ekonomi
Koncernledning och HPK
Besparingarna enligt programmet för hållbar ekonomi för
2020 håller på att uppnås i koncernledningen och centralen
för förvaltningstjänster.

Sammanlagt eftersträvas besparingar i koncernledningen
och centralen för förvaltningstjänster till ett belopp på 890
168 euro, varav över hälften hänför sig till lokalitetsledningen, och en betydande del också till centralen för förvaltningstjänster och personalledningen.

Sparmålet för koncernledningen och centralen för förvaltningstjänster har i princip fastställts utifrån varje enhets behov och i den mån det är möjligt.

Sparåtgärd

Besparingar 2020,
euro
24 000
90 000
35 000
13 668
20 000
537 500
115 000
55 000

Finansieringsledningen
Personalledningen
Förvaltningsledningen (utan utvecklingsenheten)
Utvecklingsenheten
Stadens ledning
Lokalitetsledningen
HPK
Förtroendevalda organ
TOTALT

Beräknad summa, om målet inte
uppnås enligt beslutet
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås

890 168

Personalminskningarna för koncernledningen och centralen
för förvaltningstjänster har planerats bli genomförda så att
koncernledningen minskas med 1–2 årsverken och centralen för förvaltningstjänster minskas med 1–2 årsverken
före utgången av 2022. I detta skede har man identifierat att
en uppgift kan lämnas otillsatt i finansieringsledningen, lokalitetsledningen och centralen för förvaltningstjänster.

Förteckning över otillsatta uppgifter (fr.o.m. månad/åååå):
•
•
•

ekonomiplanerare, finansieringsledning, fr.o.m.
1.10.2020
serviceansvarig, centralen för förvaltningstjänster,
fr.o.m. 1.12.2020
bostadssekreterare, lokalitetsledning, fr.o.m. 1.2.2021

Social- och hälsovårdssektorn
Efter beslutet om programmet för hållbar ekonomi har coronavirussituationen medfört betydande förändringar i socialoch hälsovårdssektorns ekonomi. Alla besparingar som man
har beslutat om i programmet för hållbar ekonomi kan inte
genomföras. Besparingarna i utbildnings- och resekostnader förverkligas inom alla uppgiftsområden. Inom barn- och

familjetjänsterna har besparingar åstadkommits genom senareläggning av rekryteringar enligt programmet. Inom
tjänster för vuxna har flyttning av Biskopsgatans hälsostation genomförts. Inom äldreomsorgen och handikappservicen har måltidsservicen lagts ut på ett företag

Sparåtgärd
1 Barn- och familjetjänster, övriga sparåtgärder totalt
2 Tjänster för vuxna, hälsostationstjänster (vårdartiklars egen förbrukning och
gratisutdelning separeras)
3 Tjänster för vuxna, eventuellt färre verkstäder inom sysselsättningstjänsterna
och mera köpta tjänster
4 Tjänster för vuxna, flyttning av Biskopsgatans hälsostation till Näse
5 Tjänster för vuxna, veterinärvård (senareläggning av rekryteringar och upphandlingar)
6 Tjänster för vuxna, resekostnader (coronasituationen i sig minskar dessa)
7 Tjänster för vuxna, utbildningskostnader
8 Äldreomsorg och handikappservice, utbildningskostnader
9 Äldreomsorg och handikappservice, boendetjänster, hjälpmedel
10 Äldreomsorg och handikappservice, rehabiliteringstjänster, möbleringspengar
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Besparingar
2020, euro
295 000
10 000

Beräknad summa, om målet inte
uppnås enligt beslutet
uppnås delvis 245 000
uppnås inte enligt beslutet

0
96 000
14 500
5 000
12 000
56 000
10 000
10 000

uppnås inte enligt beslutet
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås inte enligt beslutet

11 Äldreomsorg och handikappservice, KH, obesatta tjänster besätts inte (2 sjukskötare)
12 Äldreomsorg och handikappservice, köpta tjänster upphör 1.6 (hjälp med
duschen)
13 Äldreomsorg och handikappservice, klienthandledning, anslaget för vikarier
inom handikappservice
14 Äldreomsorg och handikappservice, utläggning av tjänster för måltider hemma
15 Social- och hälsovårdssektorns ledning, utbildningsanslag
16 Social- och hälsovårdssektorns ledning, resor och transporter
TOTALT

60 000

uppnås

100 000 35 000
22 200

uppnås

166 000 83 000
20 000 uppnås
6 000 uppnås
882 700 664 700

Personalbesparingar
Lista över icke tillsatta uppgifter:
• Utvecklingschef fr.o.m. 1.6.2020 (kombinerades med
tjänsten vårdchef; en tjänst som utvecklingsdirektör bildades fr.o.m. 1.9.2020)
o Inrättad uppgift för 1 tillämpningsexpert
• Koordinator för frivilligt arbete fr.o.m. 1.9.2020 (kombinerad med uppgiften som välfärdskoordinator)
o Uppgift som planerare (0,5) inrättad, tillsätts
fr.o.m. 1.6.2021

Inom social- och hälsovårdssektorns ledning har uppgifter
sammanslagits efter att innehavare har sagt upp sig. Tjänsten som utvecklingschef kombinerades med tjänsten som
vårdchef. I stället inrättades en uppgift som tillämpningsexpert i arbetsavtalsförhållande. Uppgifterna som koordinator
av frivilligt arbete och som välfärdskoordinator slogs samman, och av den återstående uppgiften inrättades en deltidsuppgift (0,5) som planerare i anställningsförhållande,
som inte tillsätts före 1.6.2021. Nettoeffekten är –0,5 uppgifter.

Bildningssektorn
De beräkningar om möjliga besparingar som gjordes på våren i programmet för hållbar ekonomi gjordes enligt uppskattningar vid den tidpunkten. Vissa av de uppskattade besparingarna var överdimensionerade, till exempel de som
gällde avbrutna löneutbetalningar och kostservice. Bildningssektorns kostnader ökar eftersom coronapandemin

betydligt ökar användningen av vikarier och kostnader för
detta inom bildningssektorns uppgiftsområden. Vårens försäljningsinkomster har minskat på grund av coronapandemin och detta fortsätter fortfarande.
.

Sparåtgärd

Besparingar
2020, euro

Campus hyra och tjänster, nya lokaler
Utbildningstjänsterna, besparingar år 2020 p.g.a. undantagsförhållandena
Utbildningstjänsterna, besparingar år 2020 p.g.a. undantagsförhållandena, städning,
intern kostnad
Utbildningstjänsterna, besparingar år 2020 p.g.a. undantagsförhållandena, skolmat,
intern kostnad
Utbildningstjänsterna, minskning av timresursen i grundläggande utbildning
Utbildningstjänsterna, skolgångshandledarresurs
Utbildningstjänsterna, större möjligheter till distansutbildning
Förvaltningen för kultur- och fritidstjänster, minskning av sakkunnigtjänster
Bibliotekstjänsterna, besparingar (till största delen av engångskaraktär, p.g.a. coronan)
Bibliotekstjänsterna, förlorade inkomster (av engångskaraktär, p.g.a. coronan)
Kulturtjänsterna, olika besparingar (till största delen av engångskaraktär, p.g.a. coronan)
Kulturtjänsterna, förlorade inkomster (av engångskaraktär, p.g.a. coronan)
Idrottstjänsterna, badövervakare och sommarjobbare, besparingar i kostnader
Idrottstjänster, andra besparingar (till största delen av engångskaraktär, p.g.a. coronan)
Idrottstjänsterna, förlorade inkomster (av engångskaraktär, p.g.a. coronan)
Ungdomstjänsterna, olika besparingar (till största delen av engångskaraktär, p.g.a. coronan)
Ungdomstjänsterna, förlorade inkomster (av engångskaraktär, p.g.a. coronan)
Musikinstitutet, olika besparingar (till största delen av engångskaraktär, p.g.a. coronan)
Musikinstitutet, besparingar i hyra (av engångskaraktär, p.g.a. coronan)
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1 040 000
285 400

Beräknad summa, om målet
inte uppnås enligt beslutet
uppnås troligen
uppnås troligen

660 000
100 000
30 000
20 000
11 601
210 091
-11 200
86 536
-51 000
61 000
135 400
-325 000
34 000
-7 500
54 469
42 000

uppnås
uppnås inte enligt beslutet,
beräknad besparing 0 euro
uppnås troligen
uppnås
uppnås
118 000
-20 000
uppnås
uppnås
uppnås för badövervakarna
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås

Musikinstitutet, förlorade inkomster (av engångskaraktär, p.g.a. coronan)
Konstskolan, olika besparingar (till största delen av engångskaraktär, p.g.a. coronan)
Konstskolan, förlorade inkomster (av engångskaraktär, p.g.a. coronan)
KoMbi, tjänsten som teaterpedagog tillsätts inte
KoMbi, andra besparingar (till största delen av engångskaraktär, p.g.a. coronan)
Försäljning av KoMbis hus och tomt 1.8.2022, kalkylmässigt 123 900 euro/år
KoMbi, förlorade inkomster (av engångskaraktär, p.g.a. coronan)
Kultur- och fritidstjänsternas städtjänster, intern kostnad
Kultur- och fritidstjänsternas strukturutredning, strukturförändring i den grundläggande konstundervisningen och fria bildningsarbetet
Idrottstjänsternas strukturutredning
Småbarnspedagogik, visstidsanställningar förlängs inte, frivilliga oavlönade ledigheter
Småbarnspedagogik, andra besparingar (till största delen av engångskaraktär, p.g.a.
coronan)
Småbarnspedagogik, besparingar i måltidstjänster, intern kostnad (av engångskaraktär, p.g.a. coronan)
Småbarnspedagogik, öppna familjekaféer stängs 1.8.2021
Småbarnspedagogik, familjedagvård minskar 2 årsverken, pensioneringar
Småbarnspedagogik, förlorade inkomster (av engångskaraktär, p.g.a. coronan)
Bildningssektorn totalt, besparingar
Bildningssektorn totalt, förlorade inkomster
TOTALT
TOTALT PÅ STADENS NIVÅ (med beaktande av interna kostnader)

-113 445
26 800
-22 000
30 000
49 800

uppnås
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås

-14 300 -16 350
120 900 uppnås
25 000
uppnås
uppnås
300 000 uppnås troligen
394 460 uppnås troligen
180 000
uppnås
uppnås inte enligt beslutet
78 000 uppnås
-885 000 -745 000
3 975 457
-1 429 445
2 546 012
1 499 712

Personalbesparingar

Inom småbarnspedagogiken har två tjänster som daghemsföreståndare slagits samman, och längden på visstidsanställningar inom småbarnspedagogiken och utbildningstjänsterna har reglerats. En tjänst som lektor i teaterkonst
har lämnats obesatt inom kultur- och fritidstjänsterna. Timresursen har minskat inom utbildningstjänsterna. Relationstalet för timresursen är på samma nivå som förut.

Bildningssektorn har gjort planer för att begränsa rekryteringar på ett övervägt sätt i enlighet med fullmäktiges beslut.
Målet är att minska 15 årsverken år 2021 och 16 årsverken
år 2022, sammanlagt 31 årsverken. De flesta årsverkena tas
från kultur- och fritidstjänsterna.

Stadsutvecklingen
Sparåtgärder som ålagts stadsutvecklingen för år 2020 är
totalt 239 900 euro. Besparingarna berör till största delen
sakkunnigarvoden, personalutgifter i befattningar som lämnas vakanta, taxehöjningar samt vissa tjänster.

Besparingarna riktas till kostnadsställen genom stadsfullmäktiges beslut och genomförs enligt planen. Utfallet uppföljs i samband med uppföljningen av verksamheten varje
månad.

Sparåtgärd
Slopande av skärgårdsbidrag
Höjning av taxor (stadsplaneringen)
Inte anställa vikarier (stadsplaneringen)
Frysning av anslag (en del) för Kokon idrottscentrum
Minskning av köpta tjänster (kommuntekniken)
Senareläggning av rekrytering av lastbilsförare
Underhållsklasserna för gräsmattor ändras
Befattning som planeringsassistent lämnas obesatt 10/2020 (pensionering)
Rekryteringar skjuts upp (byggnadstillsynen)
Höjning av taxor (byggnadstillsynen)
Höjning av taxor (miljövården)
Expertarvoden (markpolitiken)
Näringschef anställs, men rekryteringen sker senare
Minskning av stadsplaneringens expertarvoden
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Beräknad summa, om målet
Besparingar 2020,
inte uppnås enligt beslutet
euro
50 000 uppnås
4 000 uppnås
40 000
30 000
5 000
5 000
10 000
38 500
4 900
2 500
20 000
30 000

uppnås
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås

Rinkelin kesäbussitoiminta keskeytetään toistaiseksi
YHTEENSÄ

239 900

Personalbesparingar

Lista över uppgifter som lämnas obesatta (från mm/åååå):

Stadsutvecklingens personalplan genomförs med hjälp av
naturlig avgång. År 2020 slopas 3 befattningar och år 2021
en befattning. Tillsättande av en godkänd befattning flyttas
från år 2020 till år 2021.

-

markpolitiken, mätningsman från 1.9.2019
byggnadsinspektör från 1.3.2020
stadsplaneringen, planeringsassistent från 1.10.2020
kommuntekniken, planeringsassistent från 1.4.2021

Räddningsverket i Östra Nyland
Räddningsverket har kunnat följa det planerade sparprogrammet i fråga om driftsutgifterna. Verksamhetsbidraget
har ändå överskridits med ca 40 000 euro. Detta beror huvudsakligen på det uteblivna bidraget på 120 000 euro från

Oljeskyddsfonden. Enligt nuvarande uppgifter kommer ändå
Oljeskyddsfonden att betala en del av oljebekämpningens
driftskostnader till räddningsverket under slutet av året. Vi
får noggrannare uppgifter om detta i slutet av året

Sparåtgärd

Besparingar 2020,
euro
48 000
5 000
100 000
45 000
2 000
20 000
5 000
6 000
2 000
17 000
0
0
250 000

Flyttning av mer omfattande läkarundersökningar för avtalsbrandkårer
Medlemsavgifter
Enhetschefsjouren slutar, minskning av övertid
Flyttning av mer omfattande konditionstester för avtalsbrandkårer
Material och förnödenheter
Övriga verksamhetskostnader (hyror)
Minskning av övertidsutgifter
Köp av tjänster
Material och förnödenheter
Flytt av rekryteringar till tiden efter coronaviruset
Köp av tjänster
Material och förnödenheter
TOTALT

Beräknad summa, om målet
inte uppnås enligt beslutet

uppnås
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås
uppnås

uppnås

årsverke. Den mer effektiva planeringen av arbetsskiften,
som möjliggörs av helhetslönen, har hämtat besparingar
som motsvarar ungefär ett årsverke.

Personalbesparingar
Räddningsverket i Östra Nyland har genomfört personalbesparingar på det sättet att enhetschefsjouren som skötts av
halvordinarie personal i Lappträsk har lagts ned under det
pågående året. Besparingarna av detta motsvarar ett

avstått

från

användning

av

ekologisk

mjölk.

Upphandlingen för vinterunderhåll pågår. Uppnåendet av
målen är känt när de nya priserna per enhet och snöförhållandena på vintern är kända.

Borgå lokalservice
Genomförande av sparåtgärder

Affärsverket för fortfarande diskussioner med kunden om arbetstidsarrangemangen för städning. Upphandlingen av
fönstertvätt har minskat.

I enlighet med programmet för hållbar ekonomi har menyerna ändrats från och med augusti, och samtidigt har man

Sparåtgärd
Matsedeländringar, förmånligare rätter i den
Mjukt bröd ändras till knäckebröd i skolor
Ekologisk mjölk byts ut mot vanlig fettfri mjölk
Råvarorna för salladsbordet byts ut mot förmånligare
Man höjer larmgränsen för vinterunderhåll för den nya avtalsperioden
Beredskapstiderna för städningen i simhallen minskas.
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Besparingar 2020,
euro
60 000
35 000
30 000
25 000
100 000
7 000

Beräknad summa, om målet
inte uppnås enligt beslutet

Fönstren tvättas och dammet som behöver torkas då man står på en lyftanordning
görs vart annat år
Förbättring av kontorslokalernas effektivitet
TOTALT

60 000
317 000

Personalsparingar
Under det gångna året har alla befattningar inte tillsatts
men samtidigt har pandemisituationen krävt personalbehov
för viss tid på grund av effektiverad städning och kundens
servicebehov.

Porvoon Vesi
Personalbesparingar
Investeringsprojekt och genomförande av arbetsprogrammet

Borgå vattens skyldighet för personalbesparing är bestående minskning av en befattning eller tjänst före
2022. Minskningen genomförs så att man beslutar senare
om den obesatta befattningen eller tjänsten, före slutet av
2022. Enligt budgetens personalplan skulle minskningen
gälla befattningen eller tjänsten som planerare men gäller
nödvändigtvis inte den uppgiften.

I arbetsprogrammet har gjorts sparåtgärder som beräknas
ge besparingar på ca 800 000 euro. Åtgärderna innebär
närmast att skjuta fram projekt som inte är brådskande. Projekt har också skjutits fram av andra orsaker, och ersättande
projekt har inte påbörjats i sin helhet i stället för dem
Besparingar 2020,
euro

Driftsekonomi/Sparåtgärd
En sommaranställd för underhållsarbeten vid anläggningarna anställs inte mera, arbeten omorganiseras.
Tillsvidare anställs inte en nätplanerare (eftersom projekten skjuts fram)
En planeringsingenjör inledde sitt arbete 6.4 och den föregående slutade 11/2019
Arbetstagaren arbetar på 60 %.
Rör, reservdelar, avloppsanalyser, provtagningar konkurrensutsätts som större helheter
Ferron anskaffningsring
Byggkonsultens arbeten i Kullo delvis som eget arbete (tot. 20 000 euro/a)
Av vattenanalyserna för egenkontroll gör affärsverket delvis själv genom fältmätningar
(syre, järn, grumlighet)
I samband med pensioneringen överväger man om verksamheterna kan ordnas på annat sätt
Användningen av energieffektivitet bl.a. i valet av pumpar
Utnyttjande av digitalisering (elektronisk utdelning av brev, meddelanden, fakturor
osv.)
Effektivering av byggprojektens tidtabell (allmänna kostnader för byggarbetsplatsen
optimeras)
Totalt

Beräknad summa, om målet inte uppnås enligt beslutet

17 000
70 000
15 000
18 000

Avtalsperioden börjar
1.1.2021.
5 000 inleds inte år 2020

ingen går i pension år
2020

125 000

Kungsvägens arbetshälsa
Kungsvägen arbetshälsa hyr ut cirka 1 000 kvm affärslokaler
från Veritas i Kungsporten. Den årliga hyran är 281 300
euro. Besparingsmålet är att minska det hyrda utrymmen

genom att avstå från cirka åtta rum. Arbetshälsan har uppsagt åtta rum, i juni 2020. Uppsägningstiden är ett år.

Besparingar 2020, Beräknad summa, om målet inte uppnås
enligt beslutet
euro
28 700 uppnås
-47 300
6 530 uppnås
-11 800

Sparåtgärd
1. Vikariat som företagshälsovårdare (8 månader)
Förlust av försäljningsintäkter
2. Företagshälsovårdarens befattning (2 mån.)
Förlust av försäljningsintäkter
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3. En läkare för sjukvård
Förlust av försäljningsintäkter
4. Personalkostnader för en företagshälsovårdare har överförts på
social- och hälsovården
Förlust av försäljningsintäkter
3. Optimering av lokaler/minskning av lokaler 1/4 del (281 000 €)
Besparingar totalt
Förlusten av försäljningsintäkter totalt

20 000
-30 000
21 600

uppnås

-35 500
76 830
-124 600

Investeringar
INVESTERINGAR
Husbyggnad

BU2020

Ändring

Beräkning av utfallet om
målet avviker från beslutet

BU2020
ändrad

-15 500 000

-4 800 000

5302 Hindhår bildningscentrum (har skjutits fram)

-400 000

-200 000

5316 Huhtisen koulu (har skjutits fram)

-800 000

-300 000
-1 400 000

-500 000
-3 500 000

-

-1 400 000

-400 000

-1 000 000

uppnås

-400 000

-400 000

0

uppnås
uppnås
uppnås

5339 Jokilaakson koulu (har skjutits fram)
5406 Kvarnbackens skola (har skjutits fram)
5420 Lyceiparkens skola (har skjutits fram)

-4 900 000

-10 700 000
-200 000 -100 000

5425 Borgå gymnasium (har skjutits fram)

-800 000

-800 000

0

5439 Skolorna på östra området

-600 000

-600 000

0
0

5535 Ishallen

-200 000

-200 000

5555 Biblioteket

-500 000

-500 000

-8 326 000

-1 020 000

Stadsutvecklingsnämnden
1075 Utrustning för terrängmätning och utskrift

uppnås
0 -100 000
-7 306 000

-66 000

-40 000

-26 000

-6 910 000

-980 000

-5 930 000

-2 760 000

-370 000

-2 390 000

-640 000

-40 000

-600 000

-1 700 000

-550 000

-1 150 000

-100 000

-20 000

-80 000

BILDNINGSSEKTORN

-1 506 000

-205 000

-1 301 000

Bildningsnämnden

Kommuntekniken
6069 Budget nybyggnad, gator
6070 Budget grundlig förbättring, gator
6899 Parker, ospecificerat
7239 Grundlig förbättring av öppna diken

-

uppnås
uppnås 980 teur

-1 506 000

-205 000

-1 301 000

1057 Ishallens resultattavla (slopas)

-30 000

-30 000

0

uppnås

1059 Bollplanens rink (slopas)

-50 000

-50 000

0

uppnås

1063 Traktorer för idrottstjänster (skjuts fram)

-75 000

-75 000

0

uppnås

4259 Badstränder, ospecificerade (slopas 2020)

-50 000

-50 000

0

uppnås
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