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Budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Ulrika Lindberg föredrar ärendet.
I kommunalförbund med förbundsdirektion ska det sammanträde vid vilket
budgeten fastställs vara offentligt enligt Kommunallagen (9 kap 10 §) . Vidare
kräver samma lag att budgeten ska fastställas före december månads utgång
(10 kap 11 §).
Enligt förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje (KSON) syftar "budgetprocess och verksamhetsplanering [. . .] till att
skapa enighet hos parterna om respektive parts årliga bidrag till kommunalförbundet ... ". KSON ansvarar därvid för att budget-, boksluts- och verksamhetsplaneringsprocesserna är i överensstämmelse med ordinarie budget-, bokslutsoch verksamhetsprocesser hos respektive medlem och för att upprätta underlag
till budget för förbundets verksamhet för nästföljande år samt en plan för
ekonomin under den kommande treårsperioden(§ 15).
Styrelsen för Tiohundra AB behandlar Tiohundra AB:s verksamhetsplan 2022
vid styrelsemöte den 16 december 2021.
Förslag till budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024 är samverkad med de
fackliga organisationerna vid sammanträde med kommunalförbundets fackliga
samverkansgrupp (Kosam) den 1 december 2021.
Yrkanden

Ordförande Olle Reichenberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att anta förvaltningens förslag till budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024.
Deltar ej i beslutet
Hanna Stymne Bratt (S), Ann Bly Lässman (S), Freddie Lundqvist (S) och
Catharina Erdtman (S) deltar ej i beslutet.
Catarina Wahlgren (V) och Britt-Mari Bardon (V) deltar ej i beslutet.
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Britt-Mari Canhasi (SD) deltar ej i beslutet.

Protokollsanteckningar
Hanna Stymne Bratt (S), Ann Bly Lässman (S), Freddie Lundqvist (S),
Catharina Erdtrnan (S), Christina Enocson Mårtensson (S) och Marcus
Granström (S) lämnar protokollsanteckning enligt följande:
Till skillnad från många andra kotntnuner i Sverige slipper invånarna i Norrtälje
kommun besväret att behöva navigera genom snåriga gränsdragningar så fort de
behöver värd och omsorg. Vår unika vård- och omsorgsmodell, Norrtäljemodellen, arbetar utifrån ett helhetsperspektiv om patienternas och invånarnas
hälsa. Det möjliggör ett större fokus på hälsofrämjande aktiviteter och sjukdomsförebyggande insatser. Gränserna mellan olika vård- och omsorgsformer
kan suddas ut, vilket har varit oerhört framgångsrikt och lett till en hög nöjdhet
bland invånarna, ett framstående akutsjukhus och en kostnadseffektiv, kvalitativ
och satntnanhållen vård och omsorg. Det vill vi utveckla, inte avveckla. Under
de moderatledda styrena i Region Stockholm och Norrtälje kommun har fokus
mer varit på besparingar än kvalitetsutveckling. Den trenden vill vi vända
genom att prioritera ordentliga resurser till vår gemensamma vård- och omsorg.
Vi vill peka på några delar vi hade velat ha med i verksarnhetsplan och budget
för 2022.

Justerandes sign

•

Vårdens och omsorgens personal behöver mer än applåder, de behöver
bättre arbetsvillkor med fasta anställningar och heltid anställningar. Delade
turer ska avskaffas. Ett led i att förbättra villkoren för omsorgens personal
var att införa fria arbetskläder, vi vill också att skor inkluderas i det och ett
skobidrag ska införas. För att uppnå framsteg i detta arbete vill vi att en
tydlig plan tas fram för att förbättra personalens villkor.

•

Kontinuitet ger trygghet därför vill vi att en fast omsorgskontakt införs i
äldreomsorgen.

•

Norrtälje sjukhus är i stort behov av renovering och utbyggnad, därför vill
vi att en plan tas fram för hur Norrtälje ska utvecklas till ett modernt sjukhus för framtidens vårdkedjor.

•

Vården ska finnas där du behöver, därför är det viktigt att de vårdcentraler
som finns i Bergshamra, Väddö, Hallstavik och filialen på Blidö får finnas
kvar.
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Flera av de lokaler som Tiohundra har verksamhet i, både vårdcentraler,
sjukhuset och särskilda boenden är i behov av upprustning. Vi vill att en
plan för detta tas fram.
Vi konstaterar att den budget som de moderatledda styrena i Region Stockholm
och Norrtälje kommun lägger för kommunalförbundet sjukvård och omsorg
inte har tagit hänsyn till den demografi som Norrtälje har med det stora antalet
individer som är 80 år och äldre. Inte heller har hänsyn tagits till att det krävs
stora insatser för att stärka den psykiska hälsan i vår kommun, då våra ohälsotal
är mycket höga. Det krävs stora insatser för BUP och för unga vuxna. Det
krävs aktiviteter för att bryta ensamhet och isolering hos våra äldre.
Sammanlagt lägger vi Socialdemokrater 45,4 mnkr mer på vården och
omsorgen än det moderatledda styret i Regionen och Kommunen. Det är
pengar som behövs för att kunna utveckla och förbättra verksamheterna.
Catarina Wahlgren (V), Jessica Hilweyn (V) och Thomas Magnusson (V)
lämnar protokollsanteckning enligt följande:
"Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. Vi har i de båda fullmäktige haft egna
budgetförslag som hade inneburit 158 miljoner mer till Kommunalförbundet
för sjukvård och omsorg i Norrtälje. De extra pengarna, 150 miljoner kronor
från regionen och 8 miljoner kronor från kommunen, är avsedda för att;
1. Höja ersättningen till Norrtälje sjukhus i paritet med andra sjukhus i regionen
och landet;

2. Kompensera för faktiska kostnader för läkemedel;
3. Fortsätta projektet Norrtäljemodellen 2.0;
4. Allmän uppräkning till sjukvården för förstärkt primärvård och barn- och
ungdomspsykiatri.
De extra miljonerna från kommunen är avsedda för förbättrad arbetsmiljö och
fler tillsvidareanställningar inom omsorgen.
Norrtälje sjukhus har den lägsta ersättning i hela landet. Norrtälje kommun
finns bland de fem kommuner i Stockholms län som har lägst vårdkostnader
per invånare. Detta trots en äldre och mer sjuklig befolkning. Norrtäljemodellen
visar att det går att bedriva en kostnadseffektiv vård med det befolkningsunderlaget samt de geografiska förutsättningarna.

Justerandes sign
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Detta till trots väljer styret i Region Stockholm att tvinga vården i Norrtälje
kommun till ytterligare "effektiviseringar".
När resten av vården får en uppräkning med 3,3% i budget, ligger ersättningen
till KSON på de 2,5% som avtalats i överenskommelsen mellan region,
kommun och kommunalförbund. Vänsterpartiet protesterade mot att låsa uppräkningen på 2,5% när överenskommelsen gjordes och ville ha en skrivning
som sa "minst 2,5%", men vi fick inget gehör för detta. Nu ser vi att detta leder
till att Norrtäljebornas vård tvingas till ytterligare "effektiviseringar".
Det är därför viktigt att vi ser till att andra skrivningar i överenskommelsen
hålls, som tex. att Norrtälje ska få sin del av den statliga Coronaersättningen.
Av den statliga läkemedelsförmånen som tilldelas Region Stockholm erhåller
KSON 2,6% trots att de faktiska läkemedelskostnaderna uppgår till 3,7%. HSN
gjorde år 2020 en vinst på över 400 miljoner på läkemedelsförmånen. För oss i
Vänsterpartiet är det då självklart att Norrtälje kommun, som har en äldre och
sjukligare befolkning, ersätts för de högre läkemedelskostnaderna. De ska inte
gå till vinst för regionen centralt.
KSON startade tillsammans med Vinnova upp det spännande projektet
Norrtäljemodellen 2.0, vilket innehöll en mängd gränsöverskridande och
innovativa ideer om bland annat kollektiv rehabilitering för att motverka
ofrivillig ensamhet och mobil röntgen. Tyvärr blev projektet avbrutet i och med
pandemin och saknar nu finansiering. Det är ett projekt som syftar till att
avsevärt förbättra situationen för framför allt de äldre och som samtidigt strävar
efter att utnyttja de gemensamma resurserna effektivt. För oss i Vänsterpartiet
är det självklart att regionen går in och finansierar upp återstående år av
projektet.
Vänsterpartiet har under de senaste åren vid ett flertal tillfallen protesterat mot
de effektiviseringskrav som legat på omsorgen och där man har lagt ner stora
resurser på att försöka hitta små besparingar, men som ändå har inneburit försämringar för den äldre. Varje gång har vi i Vänsterpartiet påtalat att det inte är
budgeten som ska styra nivån på omsorgen utan behoven som de äldre har.
Som vi kan läsa i budgetdokumentet har Norrtälje kommun redan nu en andel
av befolkningen över 65 år på 26%, dubbelt så hög andel som i resten av
regionen och den kommer med all sannolikhet att fortsätta öka. Det får dock
inte leda till en försämrad omsorg.

Justerandes sign
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För att öka kvaliteten inom omsorgen ser vi i stället behov av att kunna
rekrytera och behålla kompetent personal. För att detta ska vara möjligt måste
personalen få god arbetsmiljö. Norrtälje kommun sticker ut med minst andel
tillsvidareanställda inom omsorgen. Det vill vi ändra på. Fler ska ha en trygg
anställning och goda arbetsvillkor.
I vår regionbudget omfördelar vi pengar från närakuter och nätläkare till vårdcentraler och annan primärvård. Detta får bäring även för Norrtälje kommuns
primärvård. Högre ersättning ska utgå till vårdcentraler i områden med hög
ohälsa och det ska också finnas ett tak på 1 500 listade per läkare i dessa
områden.
I regionbudgeten tillför vi också resurser till barn- och ungdomspsykiatrin,
vilket inte bara omfattar BUP, utan även första linjens psykiatri, elevhälsan,
ungdomsmottagningen m.fl. Vi anser att det är mycket viktigt att det finns ett
brett och nära samarbete kring ungdomar med psykisk ohälsa. Vi vill göra det
lättare att få vård och stöd och vi vill se över en lotsfunktion som hjälper
familjerna med alla de kontakter som behöver tas och hållas levande för en
fungerande vårdkedja."

Beslut skickas till

Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (k:ommunstyrelsen@norrtalje.se)
Tiohundra AB (registrator@tiohundra.se)

Justerandes sign
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1. Inledning
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) planerar och beställer hälsooch sjukvård samt omsorg för invånarna i Norrtälje kommun. KSON:s medlemmar är Norrtälje kommun och Region Stockholm som styr genom KSON:s förbundsordning. Samverkan,
som ofta refereras till “Norrtäljemodellen”, har pågått sedan år 2006 och i sin nuvarande organisationsform som kommunalförbund sedan 2016. Nära samarbeten mellan KSON, Norrtälje kommun, Region Stockholm, privata aktörer och KSON:s helägda dotterbolag Tiohundra
AB möjliggör innovativa arbetssätt och unika lösningar som både är kvalitetshöjande och
kostnadssänkande.
KSON ansvarar för att invånarna i Norrtälje kommun erhåller sammanhållen hälso-, sjukvård
och omsorg, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser. KSON verkar för sammanhållna vårdkedjor för att den enskilde ska erhålla effektiv och god vård och omsorg och där
den enskilde genom valfrihetssystem kan påverka val av utförare. Vården och omsorgen är
av god kvalitet, har en hög tillgänglighet som ger förutsättningar för ett innovativt samarbete
som ger samordningsvinster. Samtliga verksamheter kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet där evidensbaserade arbetsmetoder och ständiga förbättringar ingår som naturliga
delar i det dagliga arbetet.
Vid utgången av 2020 fördes dialoger mellan Region Stockholm, Norrtälje kommun och
KSON i syfte att stärka förutsättningarna för en effektiv styrning så att kommunalförbundets
verksamheter kan bedrivas med de fördelar som Norrtäljemodellen innebär och utvecklas
med en hållbar ekonomi i balans. Det har lett till en gemensam överenskommelse som direktionen beslutat godkänna i februari 2021. Överenskommelsen innebär stärkt styrning och
ekonomiska förutsättningar för KSON under perioden 2021-2023.
KSON har enligt kommunallagen att fastställa sin budget för nästkommande år 2022 och en
plan för de kommande tre åren 2022-2024. Medlemsbidragen från Region Stockholm och
Norrtälje kommun till KSON ska täcka samtliga kostnader, inklusive väntad volym- och prisutveckling. Volymerna är beräknade utifrån prognos 2021 enligt delårsprognos 2. I syfte att
renodla Region Stockholms anslagsfinansiering ansvarar nämnderna i Region Stockholm från
och med 2022 för medlemsbidragen till de kommunalförbund i vilka Region Stockholm är
medlem. Det innebär att Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm från och med år
2022 ansvarar för medlemsbidraget till KSON.
Befolkningsprognosen den kommande planeringsperioden visar en ökad befolkning med en
allt större andel äldre. Andelen invånare 80 år och äldre är och väntas förbli betydligt högre i
Norrtälje kommun jämfört med länet i övrigt. Enligt Socialstyrelsen är det äldre personer
som är i behov av och konsumerar mest hälso-, sjukvård och omsorg.
De ekonomiska förutsättningarna för budgetperioden är utmanande. Intäkterna i form av
medlemsbidrag ökar med 69,5 mnkr jämfört med 2021 vilket motsvarar 2,4 procent. Jämfört
med 2020 förväntas stora volymökningar vilket medför kostnadsökningar. Inom de kommunala verksamheterna är det kostnadsökningar främst inom särskilda boendeformer. Under
första delen av 2020 var det fortsatt låga volymer till följd av pandemin, men under senare
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delen av året har volymerna ökat inom särskilda boendeformer och ökningen förväntas fortsätta även under 2022. Kapaciteten är uppnådd inom bland annan LSS-boenden vilket innebär att de förväntade volymökningarna behöver tillgodoses med externt köpta platser vilket
är en dyrare lösning. Kostnadsökningen förväntas motsvara ökningen av medlemsbidraget
från kommunen på 26,1 mnkr.
Inom de regionfinansierade verksamheterna har kostnaderna för sjukhusavtalen räknats upp
med 1,5 procent i enlighet med Region Stockholms förslag till budget. Det innebär en kostnadsökning på sammantaget 15,6 mnkr för Norrtäljebornas vård, både i Norrtälje samt i övriga regionen. Resterande kostnadsökning om cirka 18 mnkr beror på volymökningar inom
bland annat avancerad medicinsk service i jämförelse med 2020 som beror på ett ökat behov
efter pandemin. Även övriga volymökningar är till viss del en effekt av pandemin och att
verksamheterna beräknas var i full drift igen.
Effektiviseringar för 2022 sker främst genom att inte höja ersättningarna förutom sjukhusavtalen. Därutöver kan nämnas att direktionen för KSON under 2021 beslutat om digital låshantering inom hemtjänsten och att det sjukhusanslutna mobila sjukvårdsteamet utgör ett
sidouppdrag till sjukhusavtalet för Norrtälje sjukhus. Direktionen har även i beslut till Norrtälje kommun föreslagit att säga upp överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid
flytt till särskilt boende och att inrätta boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende i
Norrtälje kommun. Besluten förväntas medföra kostnadsminskningar framgent. Även beslut
om effektivare lokalutnyttjande är under utredning och för förvaltningen att i övrigt fortsätta
effektiviseringsarbetet.

1.1 Väsentliga händelser
Den offentliga utredningen God och nära vård – en primärvårdsreform (SOU 2018:39) har
fokus på primärvården med husläkarmottagningarna som nav. Parallellt med utredningens
arbete har Region Stockholm beslutat om den så kallade Primärvårdsstrategin som ska bidra
till en nära, tillgänglig och jämlik vård. Förvaltningen påbörjade omställningen till Region
Stockholms primärvårdsstrategi under 2021 genom att revidera förfrågningsunderlaget för
husläkaruppdraget. Genom det reviderade förfrågningsunderlaget för husläkaruppdraget i
Norrtälje sker en förflyttning från specialiserad vård till primärvård. Det bidrar till ökad tillgänglighet inom primärvården bland annat genom utökade öppettider och att erbjuda äldre
och andra målgrupper särskilt omhändertagande anpassat efter deras behov. Fokus är vikten
av hälsofrämjande och förebyggande insatser och att husläkarmottagningarna tidigt identifierar behov hos patienterna.
Följsamheten till Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) är
fortfarande låg i länet och Norrtälje. Genom det reviderade förfrågningsunderlaget för husläkarverksamheten i Norrtälje avses incitamenten för bättre följsamhet öka. Förvaltningen
fort-sätter att under 2022 driva det så kallade LUS-projektet tillsammans med vårdgivarna.
Samverkan om patienter mellan regionens och KSON:s sjukhus är väsentlig, vilket inte minst
pandemin visat. Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd höjer ersättningarna till
samtliga sina sjukhus med 1,5 procent, vilket medför ökade kostnader för KSON:s vård av
norrtäljebor i regionen. De prognostiserade kostnaderna för norrtäljebornas vård i Region
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Stockholm 2021 har ökat med ca 40 mnkr, 9,9 procent, jämfört med utfall 2020. Utfallet
2020 är något lågt vilket kan härledas till pandemin då volymerna var lägre. En höjning av ersättningarna med 1,5 procent innebär ytterligare 6,3 mnkr i kostnadsökningar 2022. Utöver
det beräknas volymökningen uppgå till 4 mnkr, vilket innebär en total kostnadsökning om
10,3 mnkr, 2,3 procent, under 2022. I den totala kostnadsökningen har inte inräknats Region
Stockholms eventuella höjningar av ersättningar till vårdvalsutförare, såsom exempelvis satsningen inom förlossningsvården 2022. Hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs 148,5 miljoner
kronor 2022 i utökat anslag för att förstärka förlossningsvården, RS 2021-0043 §198. Vad det
kommer innebära i eventuell kostnadsökning för KSON är oklart.
Sjukhusavtalen 2020-2023 är en del av framtidens hälso- och sjukvård med målen om hög
tillgänglighet, god kvalitet och delaktighet samt hög effektivitet. En långsiktig ekonomisk
hållbar strategi för sjukhusavtalen behöver tas fram.
I november 2021 fattade direktionen beslut om att föreslå kommunstyrelsen att inrätta boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende i Norrtälje kommun. Boendeformen kan bli
ett bra komplement till befintliga boendeformer och ett mindre kostsamt alternativ till hemtjänst för vissa målgrupper.
KSON:s arbete med digitalisering och trygghetsskapande teknik i hemmen fortsätter. Upphandling av digitala trygghetslösningar i hemmet, införandet av nyckelfri låshantering inom
hemtjänsten och digitalisering av avtalsprocessen avseende de regionfinansierade avtalen är
några initiativ som förväntas effektivisera arbetet och bidra med ökad säkerhet för invånarna och KSON:s målgrupper.
En ny servicebostad inom LSS med tio platser har under hösten 2021 öppnat i Tiohundra
AB:s regi. Boendet riktar sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ofta
i kombination med andra psykiatriska diagnoser. Boendet möjliggör ett unikt helhetsgrepp,
där tanken är att redan från början involvera också andra delar av vårdkedjan, så som psykiatri, beroendevård och habilitering, för att kunna erbjuda varje person ett individanpassat
och komplett stöd på plats i trygg hemmiljö. Konceptet involverar också Guldstigen, det projekt som drivs av Tiohundra AB i syfte att ge personer med LSS-insatser jämlik, kunskapsbaserad och kvalitetssäkrad vård och omsorg. Genom att tidigt samordna insatser på boendet
förväntas vårdbesöken och det akuta psykiatriska omhändertagandet minska, samtidigt som
livskvaliteten blir bättre för de boende.

1.2 Framtida utmaningar
I Norrtälje fortsätter satsningen inom husläkarverksamheten på hälsofrämjande och förebyggande insatser, både kopplat till psykisk hälsa och levnadsvanor, genom att husläkarmottagningarna tidigt identifierar behov hos patienterna. Stort fokus sätts också på samverkan,
både på övergripande nivå och kring enskilda patienter, samt på patientens delaktighet i sin
egen vård. Ekonomiska incitament har införts för att stimulera till samordnad planering kring
individer i behov av insatser från flera aktörer, och vid övergången från slutenvård till primärvård. I likhet med Region Stockholm, kommer KSON dessutom vidareutveckla de målrelaterade ersättningarna. Dessa satsningar är i enlighet med de nationella intentionerna för
omställningen mot god och nära vård.
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Samhällsutmaningen psykisk ohälsa är påtaglig. I Norrtälje kommun är den psykiska ohälsan
och behovet av psykiatrisk vård högre än länet i övrigt1. Den vuxna befolkningen har hög andel personer med riskfyllda alkoholvanor och tobaksanvändning. I kombination med generellt höga ohälsotal, visar detta på ett behov av samordnade insatser för att främja hälsa och
förebygga ohälsa. Mycket gott arbete pågår inom området psykisk hälsa men det finns också
identifierade skillnader mellan utbud och behov.
Den psykiska ohälsan bland invånarna är en utmaning, med stadigt ökande antal ärenden
samt ökad komplexitet. Till detta kommer nya utmaningar såsom effekterna av post-covid de
kommande åren. Eventuella kostnader för detta går i dagsläget inte att bedömas och ingår
därför inte i budgetunderlaget. En förvaltningsgemensam plan tillsammans med Norrtälje
kommun för psykisk hälsa är framtagen inom identifierade områden. Planen omsätts i konkret genomförande under planeringsperioden. KSON och Norrtälje kommun medverkar därutöver som pilotkommun i Region Stockholms Strategi för välbefinnande. Ett nytt initiativ är
att KSON och Norrtälje kommun knutits till Sveriges Kommuner och Regioners satsning Kraftsamling för Psykisk Hälsa, vilket väntas ge enhetsutbyte med andra kommuner i landet och
tvärprofessionellt kunskapsutbyte som stärker det lokala arbetet.
Befolkningsprognosen för den kommande planeringsperioden visar en ökad befolkning, med
en allt större andel äldre, där antalet invånare 80 år och äldre beräknas öka med 27 procent
mellan år 2020 och 2024. KSON ansvar för norrtäljebornas behov av vård och omsorg, finansieras huvudsaklig genom medlemmarnas bidrag. Det är äldre personer som har störst behov av och konsumerar mest hälso-, sjukvård och omsorg och behoven och kostnaderna väntas därmed öka i motsvarande grad. Efter planeringsperioden väntas norrtäljebornas behov
av vård och omsorg dessutom öka ännu mer, vilket framgår av den långsiktiga plan till 2031
som beslutats av direktionen (2021-05-19, § 70).
För att klara av utmaningen i kommande volymökningar behöver medlemsbidragens storlek
och tilldelningen av regionala och kommunala statsbidrag till KSON säkerställas. Enligt den
överenskommelsen som tecknats mellan KSON, Region Stockholm och Norrtälje kommun
ska Region Stockholm tillföra 2,6 procent av de specialdestinerade statsbidragen för uppskjuten vård under 2021 och 2022. För 2023-2024 minskas KSON:s intäkter från regionen, då
förlängning av dessa statsbidrag saknas. Norrtälje kommun ska samtidigt tillföra de specialdestinerade statsbidrag som är avsedda för verksamhet inom KSON:s ansvarsområden.
Vad gäller kostnaderna för läkemedelsförmånen har KSON mycket begränsade möjligheter
att påverka dessa, som utgör en allt större andel i KSON:s budget. Frågan om ansvaret för läkemedelsförmånen bör återgå till Region Stockholm behöver aktualiseras då förmånen inte
är del i den sammanhållna vård och omsorg som ingår i KSON:s uppdrag till invånarna i Norrtälje kommun.
Få investeringar har gjorts i Norrtälje sjukhus de senaste 25 åren. Vård- och behandlingsbyggnader har inte moderniserats i någon större omfattning, vilket innebär begränsade möj-

1

Rapport från Centrum för epidemiolog och socialmedicin, CES, Region Stockholm, från 2019
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ligheter till att effektivisera arbetssätt och metoder, risker i patientsäkerheten liksom arbetsmiljöproblem. Tillsammans med Locum AB arbetar Tiohundra AB och KSON med en utvecklingsplan, som inkluderar investeringsbehov i Norrtälje sjukhus. Då varken Tiohundra AB eller
KSON förfogar över investeringsmedel behöver finansiering ske genom Region Stockholm.
Norrtälje kommun ansvarar för bostadsstrategi och lokalförsörjning för KSON:s målgrupper
där KSON hyr bostäder av kommunen som i sin tur hyr av fastighetsägare. KSON betalar för
drift (tomdygnsersättning) oavsett om fastigheten/bostaden är möjlig att belägga, samtidigt
som KSON inte har inflytande över skick och åtgärdsbehov. Nuvarande bestånd är i behov av
upprustning och lever i vissa fall inte upp till brukarnas behov av tillgänglighet och utformning. I vissa fall, främst inom de socialpsykiatriska boendena, lever inte heller beståndet upp
till de krav som ställs utifrån arbetsmiljö och brandskydd. Konsekvensen av detta blir att boendeplatser som drivs av Tiohundra AB blir svåra att belägga, men kostar ändå. Detta medför i sin tur både ökade kostnader för KSON för köp av externa platser och minskade intäkter
till bolaget.

1.3 KSON:s övergripande struktur och sammanhang
KSON ansvarar för att invånarna i Norrtälje kommun erhåller sammanhållen hälso-, sjukvård
och omsorg, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser. Förbundets medlemmar är
Region Stockholm och Norrtälje kommun, som styr genom KSON:s förbundsordning. Förbundet leds av en politisk församling, direktionen, som under sig har KSON:s förvaltning. Tiohundra AB är helägt dotterbolag till KSON.
Tiohundra AB
KSON äger och förvaltar samtliga aktier i Tiohundra AB och svarar för att erforderlig ägarstyrning sker, utifrån förbundsordningens begränsningar. Direktionen utser samtliga styrelseledamöter i bolaget.
Andra vård- och omsorgsgivare
Med andra vård- och omsorgsgivare avses en juridisk person eller enskild individ som har
hand om skötseln av en kommunal angelägenhet och som inte är ett hel- eller delägt kommunalt företag. De största vård- och omsorgsgivarna med vilka KSON har avtal med 2021,
belopp från 5 mnkr och uppåt, visas i organisationsschemat nedan.
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Region Stockholm

Norrtälje kommun

50%

50%

Förvaltning
Ca 90 medarbetare

Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i
Norrtälje

Tiohundra AB
100%

Vård- och omsorgsgivare,
omsättning mer än Smkr:
Attendo Sverige AB
~ Stockholm AB
~
årdAB
Kavat vård AB
Vardaga Silverhemmen AB
capio Legevisitten AB
Norrtälje Hälso- och vårdcentral
AB
Husläkarna i Rimbo/ Edsbro AB
Kooperativet lndustrihuseti
Roslagen Ekonomisk förening
Citildiniken Sverige AB
Utvecklingspedagogik i Sverige AB
Lugn & Ro Vård och omsorg AB
Attendo LSSAB
HublaLSSAB
MoLSS Aktiebolag

2. Budgetförutsättningar
Befolkning i Norrtälje kommun har större vård- och omsorgsbehov jämfört med Stockholms
län i övrigt, genom lägre utbildningsnivå, högre ohälsotal, en högre och växande andel äldre
samt många sommargäster. Förutsättningarna i Norrtälje kommun skiljer sig därför jämfört
med övriga länet.
Norrtälje kommun utgör en tredjedel av Stockholms läns yta (32 procent), men huserar endast 2,7 procent av dess befolkning (SCB 2021-12-31). Omkring en tredjedel av dessa bor i
Norrtälje stad medan närmare hälften bor utanför någon av kommunens tätorter. Det finns
drygt 25 500 fritidshus i Norrtälje kommun, varav cirka 4 000 är belägna på någon av kommunens 13 000 öar utan landförbindelse. Resterande fritidshus ligger i den kustnära zonen
och på landsbygden. Att tillhandahålla hälso-, sjukvård och omsorg i ett glest befolkat område med många öar och sommargäster innebär speciella förutsättningar och utmaningar
jämfört med länet i övrigt.

2.1 Demografi
Befolkningen i Stockholms län, exklusive Norrtälje, beräknas av Statistiska centralbyrån öka
mellan åren 2021-2024 med 3,2 procent (se tabell 2.1a).
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Tabell 2.1a
Befolkningen i Stockholms län, exklusive Norrtälje kommun - storlek och sammansättning 2020-2024 (källa:
SCB, februari 2021).
Befolkning i Stockholms län,
exklusive Norrtälje kommun,
per åldersgrupp.
-19
20-64
65-79
80Antal invånare i tusental

Utfall
2020
23,9%
60,2%
11,9%
3,9%
2 328,3

Prognos
2021

Prognos
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

24,0%
60,1%
11,9%
4,0%
2 373,6

23,9%
60,0%
11,9%
4,2%
2 400,0

23,8%
60,0%
11,8%
4,4%
2 424,9

23,7%
60,0%
11,7%
4,6%
2 448,5

Befolkningen i Norrtälje kommun beräknas under motsvarande period öka med 2,0 procent
(se tabell 2.1b).
Tabell 2.1b
Befolkningen i Norrtälje kommun - storlek och sammansättning 2020-2024 (källa: Norrtälje kommuns befolkningsprognos, april 2020).
Befolkning i Norrtälje kommun, per åldersgrupp.
-19
20-64
65-79
80Antal invånare i tusental

Utfall
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

20,3%
52,2%
20,5%
7,0%
63,7

20,3%
52,0%
20,4%
7,3%
64,2

20,3%
51,7%
20,2%
7,8%
64,6

20,3%
51,4%
20,0%
8,3%
65,0

20,2%
52,6%
20,4%
6,9%
63,5

Det är stora skillnader i andel invånare 65 år och äldre mellan Norrtälje kommun och länet i
övrigt, där andelen i Norrtälje kommun väntas öka till 28,5 procent år 2024. I länet i övrigt
beräknas denna grupp uppgå till 16,5 procent 2024. Andelen invånare 80 år och äldre är och
väntas förbli betydligt högre i Norrtälje kommun, jämfört med länet i övrigt. Enligt Socialstyrelsen är det äldre personer som är i behov av och konsumerar mest hälso-, sjukvård och
omsorg.

2.2 Utbildning, arbetsmarknad och hälsa
Statistiska centralbyråns (SCB) kommunfakta har upphört. Följande siffror är därför från
2018. Andel Norrtäljebor med eftergymnasial utbildning var då 28 procent. För länet som
helhet var motsvarande andel 50 procent. Livsvillkor, levnadsvanor och andra förhållanden
som påverkar hälsan förbättras gradvis med stigande utbildningsnivå, enligt Folkhälsomyndigheten. Försäkringskassans ohälsotal bekräftar också detta. Ohälsotalen i Norrtälje kommun var i snitt 28,3 frånvarodagar 2020, att jämföra med 17,9 dagar i Stockholms län som
helhet (se tabell 2.2).
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Tabell 2.2
Försäkringskassans ohälsotal: antal frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under 2020 (sjukpenning,
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning).
Ohälsotal per åldersgrupp och
kön 2020 i antal frånvarodagar
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-64
Total

Norrtälje kommun
Kvinnor
1,9
23,5
25,7
30,1
46,6
61,3
34,2

Män
3,0
19,7
15,8
17,0
28,9
48,3
22,8

Totalt
2,5
21,5
20,6
23,6
37,6
54,9
28,3

Stockholms län
Kvinnor
1,4
10,8
13,8
19,1
34,2
55,0
21,1

Män
1,6
10,1
9,2
11,8
23,3
40,6
14,8

Totalt
1,5
10,5
11,5
15,4
28,7
47,8
17,9

Ohälsotalen 2020 i Norrtälje kommun var totalt 58 procent högre än i länet som helhet, där
kvinnor i åldersgruppen 20-29 år i Norrtälje kommun har mer än dubbelt så många frånvarodagar, jämfört med samma grupp i Stockholms län som helhet. Andel arbetstillfällen i vård
och omsorg i Norrtälje kommun uppgick till totalt 22 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkning över 15 år, att jämföra med 12 procent i Stockholms län som helhet (2017). Kvinnorna dominerar denna bransch i Norrtälje kommun. Arbetsmiljöverket konstaterar generellt en ohälsosam arbetsbelastning i kvinnodominerade sektorer såsom vård och omsorg.
Den två största arbetsgivaren i Norrtälje kommun är Tiohundra AB med 1 989 helårsarbetare
(2020) och Norrtälje kommun med 1 984 årsarbeten (2020).

2.3 Intäkts- och kostnadsutveckling
Överenskommelsen mellan medlemmarna, i syftet att stärka förutsättningarna för effektiv
styrning (direktionsbeslut 2021-02-10, §3) har beslutats i både fullmäktige i Region Stockholm (protokoll 2021-03-23, §39) och Norrtälje kommun (protokoll 2021-02-22, §7). Enligt
överenskommelsen tillför Region Stockholm extra medlemsbidrag om 56,4 mnkr för att
stärka finansieringen av Tiohundra AB:s sjukvårdsverksamhet, vilket motsvarar ett sammanlagt medlemsbidrag från Region Stockholm för år 2022 på 1 764,6 mnkr. Det motsvarar en
ökning om 2,5 procent jämfört med 2021. Norrtälje kommun har beslutat om ett medlemsbidrag om 1 240,7 mnkr vilket motsvarar en ökning med 2,1 procent jämfört med 2021. Utifrån sänkning av internräntan har man minskat kostnaderna för lokalhyror med 4,3 mnkr och
samtidigt sänkt medlemsbidraget med motsvarande belopp. Vid en eventuell framtida höjning av internräntan utgår KSON att reglering genom höjning av medlemsbidraget sker på
motsvarande sätt för att kompensera för höjda lokalhyreskostnader, så att samma principer
gäller vid såväl sänkning som höjning av internräntan.
För åren 2023 och 2024 kommer Region Stockholm och Norrtälje kommun att räkna upp sina
respektive medlemsbidrag till KSON med 2,5 procent, exklusive statsbidrag, beräknat på
medlemsbidrag 2022 (se tabell 2.3a).
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Tabell 2.3a
Medlemmarnas bidrag (medlemsavgifter) i miljoner kronor – utfall 2020, budget och prognos 2021 samt budget
och plan 2022-2024.
Utfall
Budget
Prognos
Budget
Plan
Plan
Medlemsbidrag (mnkr)
2020**
2021
2021
2022
2023
2024
Region Stockholm*
1 697,0
1 721,0
1 721,0
1 764,4
1 808,8
1 854,0
Förändring i procent
1,4%
1,4%
2,5%
2,5%
2,5%
Norrtälje kommun
1 180,0
1 214,6
1 214,6
1 240,7
1 271,7
1 303,5
Förändring i procent
2,9%
2,9%
2,1%
2,5%
2,5%
Summa
2 877,0
2 935,6
2 935,6
3 005,1
3 080,5
3 157,5
Förändring i procent
2,0%
2,0%
2,4%
2,5%
2,5%
*Medlemsbidrag inklusive extra förstärkning enligt överenskommelse våren 2021
** Exkl. villkorat aktieägartillskott till Tiohundra AB, samt återställande av balanskrav 2017

Enligt nämnda överenskommelse tillförs KSON 2,6 procent av Region Stockholms andel av
det specialdestinerade statsbidraget som avser att täcka kostnader för uppskjuten vård och
statsbidrag avseende tillgänglighet och god och nära vård. För 2022 beräknas dessa till 36,4
mnkr (se tabell 2.3b). Utöver detta kommer Norrtälje kommun att tillföra de specialdestinerade statsbidrag de erhåller och som är avsedda för KSON:s verksamhet.
Tabell 2.3b
Förväntade övriga intäkter och statsbidrag i miljoner kronor – utfall 2020, budget och prognos 2021 samt budget och plan 2022-2024.
Övriga intäkter och förvänUtfall
Budget
Prognos
Budget
Plan
Plan
tade statsbidrag (mnkr)
2020
2021
2021
2022
2023
2024
Statsbidrag undanträngd vård
0,0
24,0
15,0
20,8
0,0
0,0
Övriga statsbidrag
17,1
13,9
13,9
15,6
15,6
15,6
HSF, ersättning övriga sjukhus*
0,0
24,0
24,0
0,0
0,0
0,0
Summa:
17,1
61,9
52,9
36,4
15,6
15,6
*Under 2020 och budget och plan 2022-2024 ligger dessa ersättningar under verksamheten primärvård och redovisas som en nettokostnad avseende Norrtäljebornas vård vid regionens övriga sjukhus.

Utvecklingen av medlemmarnas bidrag jämfört med utvecklingen av Norrtälje kommuns
äldre befolkning visar stor diskrepans (se diagram 2.3).
Diagram 2.3
Utvecklingen av medlemmarnas bidrag i procent jämfört med utvecklingen av Norrtälje kommuns befolkning 80
år och äldre i procent – utfall 2020, budget 2021 och plan 2022-2024.
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Befolkning 80- år
Medlemsbidrag Norrtälje kommun
2020
2021
2022
2023
2024
Medlemsbidrag Region Stockholm
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Utöver volymutvecklingen i befolkningsprognoser, prognosticerar Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) en pris- och löneutveckling för de kommande åren om runt 1,5 procent per år
(se tabell 2.3c).
Tabell 2.3c
Sveriges Kommuner och regioners (SKR) prognoser i februari 2021 för landstingsprisindex (LPIK), exklusive läkemedel, och prisindex kommunal verksamhet (PKV), samt ett sammanvägt prisindex med 58 procent LKIP och 42
procent PKV.
Prisindex, förändring i procent
LPIK
PKV
Sammanvägt prisindex

Utfall
2020
0,65%
1,84%
1,15%

Prognos
2021
1,03%
1,90%
1,40%

Prognos
2022
1,02%
1,92%
1,40%

Prognos
2023
1,02%
2,28%
1,55%

Prognos
2024
1,03%
2,30%
1,56%

Utifrån överenskommelsen om stärkt styrning höjs KSON:s medlemsbidrag 2021 med 2,5
procent inför 2022 och med lika mycket inför 2023. Om vi ponerar ytterligare 2,5 procent inför 2024 kommer 2021 års medlemsbidrag ha ökat med 7,7 procent till 2024. Samtidigt väntas andelen invånare 2021 med störst behov - det vill säga de som är 80 år och äldre - öka
med 23,5 procent till 2024 och prisutvecklingen med 4,6 procent under samma period. Tillsammans innebär dessa en volym- och prisökning om 29,2 procent mellan 2021 och 2024.
Skillnaden mellan medlemsbidragen å ena sidan och volym- och prisutvecklingen å den
andra – det vill säga effektiviseringskraven - är 21,5 procent 2024, jämfört med 2021 (se tabell 2.3d.
Tabell 2.3d
Index för KSON:s medlemsbidrag, befolknings- och prisutveckling samt rationaliseringskrav. Basår 2021.
Index

Budget
2021

A) Medlemsbidrag
B) Befolkningsutveckling 80 år och äldre
C) Prisutveckling
D) Befolknings- & prisutveckling (B x C)
E) Rationaliseringskrav (A - D)

100,0
100,0
100,0
100,0
0,0

Plan
2022
102,5
106,7
101,4
108,2
-5,7

Plan
2023
105,1
114,9
103,0
118,4
-13,3

Plan
2024
107,7
123,5
104,6
129,2
-21,5

Volymberäkningar i detta dokument baseras på prognos 2021 enligt delårsrapport 2 korrigerat för Norrtälje kommuns befolkningsprognos (april 2020) och andra kända förändringar
och effekter. Intäkterna i form av medlemmarnas bidrag och övriga intäkter i form av förväntade statsbidrag till KSON ska täcka samtliga kostnader, inklusive väntad volym- och prisutveckling. I tabellen, tabell 2.3e nedan, är kostnaderna uppräknade utifrån förväntade volymökningar samt en uppräkning om 1,5 procent för vård av Norrtäljebor i regionen samt
Norrtälje sjukhus. Inga övriga pris- och avtalsjusteringar budgeteras under planperioden.
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Tabell 2.3e
KSON:s medlemsbidrag och nettokostnader per verksamhetsområde i miljoner kronor – utfall 2020, budget och
prognos 2021 samt budget och plan 2022-2024.
Medlems-, statsbidrag och
Utfall
Budget
Prognos
Budget
Plan
Plan
nettokostnader per verksam2020
2021
2021
2022
2023
2024
hetsområde (mnkr)
Medlemsbidrag Region Stockholm

1 697,0

1 721,0

1 721,0

1 764,4

1 808,8

1 854,0

Medlemsbidrag Norrtälje kommun

1 180,0

1 214,6

1 214,6

1 240,7

1 271,7

1 303,5

Övriga intäkter och förväntade
statsbidrag

17,1

61,9

52,9

36,4

15,6

15,6

-504,5
-1 129,2
-475,4
-756,8
-68,2

-496,5
-1 161,2
-497,1
-768,5
-74,2

-511,0
-1 194,2
-497,1
-768,5
-74,2

-503,9
-1 183,0
-488,2
-800,3
-77,7

-511,6
-1 206,2
-495,7
-812,5
-78,9

-524,4
-1 234,2
-508,1
-832,9
-80,9

11,6

8,8

7,5

Primärvård
Specialiserad vård
Ordinärt boende
Särskilda boendeformer
Förvaltning
Ytterligare effektiviseringsåtgärder i de regionala verksamheterna
Årets resultat
Återställande av tidigare års
underskott
Resultat efter återställande

-40,1

0,0

-56,5

0,0

0,0

0,0

13,6

0,0

0,0

37,1

40,1

56,5

-26,5

0,0

-56,5

37,1

40,1

56,5

2.4 Balanskrav
God ekonomisk hushållning innebär att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras
och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmaste tre
åren. Kommunallagens balanskravsregler innebär att 2019 års underskott om 37,1 mnkr ska
återställas senast år 2022. Underskottet år 2020 om 40,1 mnkr ska återställas senast 2023,
men kan också delas upp och återställas i delar beroende på resultat 2021 och 2022 (se tabell 2.4). En förutsättning för KSON att klara utmaningarna med de omfattande volymökningarna är att medlemmarna återställer underskott från 2019 och 2020 enligt förbundsordningens paragraf om kostnadstäckning, §14, då dessa underskott uppkommit innan beslutet
om Överenskommelsen avseende stärkt styrning och ekonomiska förutsättningar för KSON
under perioden 2021-2023.
Tabell 2.4
Balanskrav och återställande av tidigare årsresultat 2019-2024.
Utfall
Utfall
Prognos
Balsanskrav per år (mnkr)
2019
2020
2021
Årets resultat
Varav Region Stockholm
Varav Norrtälje kommun

-37,1
-23,2
-13,7

-40,1
-43,9
3,8

-56,5
-56,5
0,0

Återställande av 2019 års resultat

Budget
2022
0,0
0,0
0,0

Plan
2023

Plan
2024
0,0
0,0
0,0

37,1

Återställande av 2020 års resultat

40,1

Återställande av 2021 års resultat
Summa

0,0
0,0
0,0

56,5
-37,1

-40,1
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-56,5

37,1

40,1

56,5

2.5 Långsiktsplan
I och med en stabil och långsiktig finansiering från våra medlemmar ser vi möjligheter att ytterligare utveckla en fördjupad samverkan för en hög kvalitet inom vård och omsorg. Norrtäljemodellen är en samverkan mellan Norrtälje kommun och Region Stockholm som tar
bort gränsdragningarna mellan kommun och region. Det möjliggör innovativa arbetssätt som
präglas av nära samverkan och samarbete med utförarna i kommunen som bidrar till effektiva flöden och verksamheter.
Utifrån den överenskommelse om stärkt styrning som tidigare nämnts har direktionen beslutat om en långsiktig plan till 2031 (beslut 2021 -05-19, § 70). I planen prognostiseras invånarna i Norrtälje kommun öka med 24,8 procent mellan 2019 och 2031. Befolkningsstrukturen väntas samtidigt förändras, framförallt i att andelen invånare 80 år och äldre ökar från
dagens 6 till 10 procent. Då det inte finns något som talar för att KSON:s nettokostnader för
vård och omsorg, som domineras av personalkostnader, kommer att avvika från rikssnittet,
har KSON:s nettokostnader 2031 beräknas till 4 616,9 mnkr i pris- och löneläge 2021, det vill
säga 56 procent högre än årsprognosen för 2021 om 2 970,8 mnkr, i fast pris.

3. Verksamhet och ekonomi
KSON har utifrån förbundsordningen delat in uppgiften i fyra verksamhetsområden enligt
följande, beroende på tillämpade ansvarsförhållanden gentemot medlemmarna:
 Specialiserad vård, där KSON har befolkningsansvar och utbudet i Norrtälje kommun
samordnas med Region Stockholm,
 Primärvård, där KSON har produktionsansvar inom Norrtälje kommun,
 Ordinärt boende, där KSON har befolknings- och produktionsansvar (vistelsebegreppet) och
 Särskilda boendeformer, där KSON har befolkningsansvar, men där utbudet är beroende av Norrtälje kommuns bostadsförsörjning.

3.1 Primärvård
KSON bekostar all produktion av primärvård inom Norrtälje kommun medan Region Stockholm bekostar den samma i övriga länet. Huvuddelen av primärvården i Norrtälje kommun
omfattas av lagen om valfrihetssystem (LOV).
Under planeringsperioden väntas volymutvecklingen inom primärvården följa befolkningsutvecklingen, vilken antas innebär en genomsnittlig volymökning om 2,4 procent per år (se tabell 3.1a).
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Tabell 3.1a
Volym inom husläkarverksamheten - utfall 2020, budget och prognos 2021 samt budget och plan 2022-2024.
Volymer inom primärvården i
Utfall
Budget
Prognos
Budget
Plan
Plan
antal
2020
2021
2021
2022
2023
2024
Läkarbesök, husläkarverksamhet
Övriga besök, husläkarverksamhet

I

85 021
44 068

I

120 200
51 500

I

120 200
51 500

I

122 300
52 400

I

125 900
54 000

I

129 000
55 300

I

Den budget som kommer ur denna volymutveckling framgår av tabell 3.1b och baseras på
det förfrågningsunderlag inom husläkarverksamheten som gäller från och med juni 2021.
Tabell 3.1b
KSON:s nettokostnader för primärvård i miljoner kronor – utfall 2020, budget och prognos 2021 samt budget
och plan för 2022-2024.
Budget
Nettokostnad, primärvård
Utfall
Budget
Prognos
Plan
Plan
(mnkr)
2020
2021
2021
2022
2023
2024
Läkemedelsförmån
Husläkarverksamhet (HLM)
Avancerad medicinsk service
HLM
Fysioterapi
Övrigt
Summa

210,8
173,8

209,0
154,7

209,0
168,2

212,3
154,6

215,5
157,0

220,9
160,9

22,8

22,0

26,0

29,1

29,5

30,3

12,7
84,4
504,5

15,4
95,4
496,5

15,4
92,4
511,0

16,7
91,2
503,9

17,0
92,6
511,6

17,4
94,9
524,4

Den offentliga utredningen God och nära vård – en primärvårdsreform (SOU 2018:39) har
fokus på primärvården med husläkarmottagningarna som nav. Parallellt med utredningens
arbete har Region Stockholm beslutat om den så kallade Primärvårdsstrategin som ska bidra
till en nära, tillgänglig och jämlik vård. Förvaltningen påbörjade omställningen till Region
Stockholms primärvårdsstrategi under 2021 genom att revidera förfrågningsunderlaget för
husläkaruppdraget. Genom det reviderade förfrågningsunderlaget för husläkaruppdraget i
Norrtälje sker en förflyttning från specialiserad vård till primärvård. Det bidrar till ökad tillgänglighet inom primärvården bland annat genom utökade öppettider och att erbjuda äldre
och andra målgrupper särskilt omhändertagande anpassat efter deras behov. Fokus är vikten
av hälsofrämjande och förebyggande insatser och att husläkarmottagningarna tidigt identifierar behov hos patienterna. Förvaltningen deltar i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)
ledarskapsprogram Nära Vård i syfte att stödja omställningen.
I Norrtälje fortsätter satsningen inom husläkarverksamheten på hälsofrämjande och förebyggande insatser, både kopplat till psykisk hälsa och levnadsvanor, genom att husläkarmottagningarna tidigt identifierar behov hos patienterna. Stort fokus sätts också på samverkan,
både på övergripande nivå och kring enskilda patienter, samt på patientens delaktighet i sin
egen vård. Ekonomiska incitament har införts för att stimulera till samordnad planering kring
individer i behov av insatser från flera aktörer, och vid övergången från slutenvård till primärvård. I likhet med Region Stockholm, kommer KSON dessutom vidareutveckla de målrelaterade ersättningarna. Dessa satsningar är i enlighet med de nationella intentionerna för
omställningen mot god och nära vård.
Vad gäller kostnaderna för läkemedelsförmånen har KSON mycket begränsade möjligheter
att påverka dessa, som utgör en allt större andel i KSON:s budget. Frågan om ansvaret för läkemedelsförmånen bör återgå till Region Stockholm behöver aktualiseras då förmånen inte
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är del i den sammanhållna vård och omsorg som ingår i KSON:s uppdrag till invånarna i Norrtälje kommun, alternativt utreda eventuell justering av KSON:s andel av Region Stockholms
erhållna statsbidrag för läkemedelsförmånen.

3.2 Specialiserad vård
KSON bekostar huvuddelen av norrtäljebornas specialiserad vård inom Stockholms län. Volymerna väntas följa befolkningsutvecklingen i berörda åldersgrupper. I snitt beräknas antalet
besök öka med 2,5 procent per år och antal vårdtillfällen med 2,7 procent per år (se tabell
3.2a).
Samhällsutmaningen psykisk ohälsa är påtaglig. I Norrtälje kommun är den psykiska ohälsan
och behovet av psykiatrisk vård högre än länet i övrigt2. Den vuxna befolkningen har hög andel personer med riskfyllda alkoholvanor och tobaksanvändning. I kombination med generellt höga ohälsotal, visar detta på ett behov av samordnade insatser för att främja hälsa och
förebygga ohälsa. Mycket gott arbete pågår inom området psykisk hälsa men det finns också
identifierade skillnader mellan utbud och behov. En förvaltningsgemensam plan tillsammans
med Norrtälje kommun för psykisk hälsa är framtagen inom identifierade områden, varav
några åtgärdsområden finns inom verksamhetsområdet specialiserad vård. Planen omsätts i
konkret genomförande under planeringsperioden. KSON och Norrtälje kommun medverkar
därutöver som pilotkommun i Region Stockholms Strategi för välbefinnande.
Tabell 3.2a
Norrtäljebornas konsumtion av specialiserad vård – utfall 2020, budget och prognos 2021 samt budget och plan
2022-2024.
Volymer inom specialiserad
Utfall
Budget
Prognos
Budget
Plan
Plan
vård i antal
2020
2021
2021
2022
2023
2024
Läkarbesök, Norrtälje sjukhus
Läkarbesök, övriga vårdgivare
Läkarbesök, psykiatri
Övriga besök, Norrtälje sjukhus
Övriga besök, övriga vårdgivare
Övriga besök, psykiatri
Vårdtillfällen, Norrtälje sjukhus
Vårdtillfällen, övriga sjukhus
Vårdtillfällen, psykiatri

38 435
45 746

59 600
45 400

59 600
45 400

61 100
46 500

63 200
48 100

65 200
49 600

8 239

19 200

19 200

19 400

19 600

19 800

16 998
23 466
22 477
4 876
2 816
764

25 200
26 300
36 400
6 400
3 200
910

25 200
26 300
36 400
6 400
3 200
910

25 800
27 000
36 800
6 600
3 300
900

26 700
27 900
37 200
6 800
3 400
900

27 500
28 800
37 600
7 000
3 500
900

Kostnaderna 2021 för Norrtäljebornas somatiska specialistvård i Region Stockholm har, utöver volymökningar om 0,8 procent, räknats upp med 1,5 procent inför 2022. Uppräkningen
baseras på Region Stockholms budgetförslag inför 2022, där den sammantagna ersättningen
inom ramen för sjukhusavtalen för de regionägda sjukhusen föreslås räknas upp med
1,5 procent. Samtidigt finns fortfarande oklarheter kring vad KSON faktiskt ska betala för
denna vård till Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning (HSF) för år 2021, vilket
gör beräkningsunderlaget osäkert.

2

Rapport från Centrum för epidemiolog och socialmedicin, CES, Region Stockholm, från 2019
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Kostnader för psykiatri och övrig specialistsjukvård kvarstår i stort sett på 2021 års nivå (se
tabell 3.2b). Den psykiska ohälsan bland invånarna är en utmaning under planperioden, med
stadigt ökande antal ärenden samt ökad komplexitet. Till detta kommer nya utmaningar
såsom effekterna av post-covid de kommande åren. Eventuella kostnader för detta har inte
medräknats i denna budget och verksamhetsplan.
Tabell 3.2b
KSON:s nettokostnader för Norrtäljebornas specialiserade vård i miljoner kronor – utfall 2020, budget och prognos 2021 samt budget och plan för 2022-2024.
Nettokostnad, specialiserad
Utfall
Budget
Prognos
Budget
Plan
Plan
vård (mnkr)
2020
2021
2021
2022
2023
2024
Norrtälje sjukhus
Region Stockholms sjukhus
Psykiatri
Avancerad sjukvård i hemmet

528,8
407,5
131,2

521,2
441,9
140,2

521,2
471,9*
140,2

525,5
458,2**
140,2

538,7
465,2
142,3

550,1
476,8
145,9

54,0

50,3

53,3

54,5

55,3

56,7

Övrigt
7,7
7,6
7,6
4,6
4,7
4,8
Summa
1 129,2
1 161,2
1 194,2
1 183,0
1 206,2
1 234,3
*under intäkter redovisas ersättning från HSF om 24 mnkr, så nettokostnaden för övriga sjukhus prognostiseras till 447,9
mnkr
**2022 redovisas alla intäkter och ersättningar här, så nettokostnaden för övriga sjukhus budgeteras till 458,2 mnkr.

3.3 Ordinärt boende
Ordinärt boende omfattar stöd och hjälp till dem som bor kvar hemma, bland annat med insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS). Till dessa brukare tillhandahålls även hälso- och sjukvårdsinsatser. Volymutvecklingen väntas följa befolkningsutvecklingen i berörda åldersgrupper. Inom hemtjänsten (dag
som natt) innebär detta en genomsnittlig volymökning om 4,5 procent under perioden (se
tabell 3.3a).
Tabell 3.3a
Volymer per månad i ordinärt boende - utfall 2020, budget och prognos 2021 samt budget och plan 2022-2024.
Volymer inom ordinärt boUtfall
Budget
Prognos
Budget
Plan
Plan
ende i antal
2020
2021
2021
2022
2023
2024
Hemtjänsttimmar
Kundval - antal besök legitimerad personal*
Årsplatser, daglig verksamhet
LSS

36 740

42 000

39 000

40 000

40 600

41 209

Iu

Iu

Iu

3 869

3 927

3 986

277

289

293

301

306

310

*Tidigare räknades timmar men from 2022 kommer vi att räkna antal besök istället

Ingen uppräkning av ersättningarna budgeteras. KSON:s kostnader inom ordinärt boende
väntas ändå öka, vilket framgår av tabell 3.3b.
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Tabell 3.3b
KSON:s nettokostnader för omsorg till Norrtäljebor i ordinärt boende i miljoner kronor - utfall 2020, budget och
prognos 2021 samt budget och plan 2022-2024.
Nettokostnad, ordinärt boUtfall
Budget
Prognos
Budget
Plan
Plan
ende (mnkr)
2020
2021
2021
2022
2023
2024
Kundvalets hemtjänst
Daglig verksamhet LSS
Assistansersättning (SFB) och
personlig assistans (LSS 9:2)
Nattpatrull
Turbundna resor
Övrigt
Summa

257,4
71,1

275,4
67,8

273,4
69,8

265,5
73,6

269,6
74,7

276,3
76,6

46,6

53,8

53,8

45,7

46,4

47,6

35,7
9,2
55,3
475,3

34,0
15,0
51,1
497,1

34,0
15,0
51,1
497,1

37,1
15,0
51,3
488,2

37,7
15,2
52,1
495,7

38,6
15,6
53,4
508,1

3.4 Särskilda boendeformer
Särskilda boendeformer omfattar boende enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Till dessa brukare tillhandahålls även hälso- och
sjukvårdsinsatser. Den väntade volymutvecklingen väntas följa befolkningsutvecklingen i berörda åldersgrupper och öka i genomsnitt med 4,1 procent per år under perioden (se tabell
3.4a).
I november 2021 fattade direktionen beslut om att föreslå kommunstyrelsen att inrätta boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende i Norrtälje kommun. Boendeformen kan bli
ett bra komplement till befintliga boendeformer och ett mindre kostsamt alternativ till hemtjänst för vissa målgrupper.
Norrtälje kommun ansvarar för bostadsstrategi och lokalförsörjning för KSON:s målgrupper
där KSON hyr bostäder av kommunen som i sin tur hyr av fastighetsägare. KSON betalar för
drift (tomdygnsersättning) oavsett om fastigheten/bostaden är möjlig att belägga, samtidigt
som KSON inte har inflytande över skick och åtgärdsbehov. Nuvarande bestånd är i behov av
upprustning och lever i vissa fall inte upp till brukarnas behov av tillgänglighet och utformning. I vissa fall, främst inom de socialpsykiatriska boendena, lever inte heller beståndet upp
till de krav som ställs utifrån arbetsmiljö och brandskydd. Konsekvensen av detta blir att boendeplatser som drivs av Tiohundra AB blir svåra att belägga, men kostar ändå. Detta medför i sin tur både ökade kostnader för KSON för köp av externa platser och minskade intäkter
till bolaget. En reformerad ersättningsmodell för socialpsykiatriboenden väntas under planeringsperioden, vilket reducerar kostnader för tomdygnsersättningen.
Inom LSS-boenden är kapacitetstaket nått. Det innebär att väntade volymökningar behöver
tillgodoses med externt köpta platser, vilket är en dyrare lösning.

Sidan 18 av 34

Tabell 3.4a
Volymer för omsorg till Norrtäljebor i särskilda boendeformer omräknat till antal årsplatser - utfall 2020, budget
och prognos 2021 samt budget och plan 2022-2024.
Volymer inom särskilda boendeformer i antal årsplatser

Utfall
2020

Budget
2021

Prognos
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Särskilt boende för äldre

758

773

760

795

807

819

Boende LSS, vuxna
Boende LSS, barn och unga

194
10

196
9

205
13

209
13

212
13

215
13

Särskilt/annat boende (socialpsykiatri)

60

61

62

61

62

63

Ingen uppräkning av ersättningar budgeteras. KSON:s kostnader inom särskilda boendeformer väntas ändå öka, på grund av väntade volymökningar. Med fullbelagda platser innebär
detta i sin tur att fler platser behöver köpas externt, vilket är en dyrare lösning (se tabell
3.4b).
Tabell 3.4b
KSON:s nettokostnader för särskilda boendeformer i miljoner kronor – utfall 2020, budget och prognos 2021
samt budget och plan 2022-2024.
Nettokostnad, särskilda boendeformer (mnkr)
Särskilt boende för äldre
Boende LSS, vuxna
Boende LSS, barn & unga
Boende socialpsykiatri
Korttidsvistelse LSS
Övrigt
Summa

Utfall
2020
511,3
144,5
17,2
58,3
15,7
9,8
756,8

Budget
2021
520,4
147,0
16,9
59,7
15,5
9,0
768,5

Prognos
2021
516,4
149,0
18,9
59,7
15,5
9,0
768,5

Budget
2022
524,0
165,0
19,7
64,1
17,6
9,9
800,3

Plan
2023
532,0
167,5
20,0
65,1
17,9
10,1
812,5

Plan
2024
545,3
171,7
20,5
66,7
18,3
10,3
832,9

3.5 KSON:s förvaltning
Förvaltningens kostnader utgörs främst av personal (varav cirka 70 procent av medarbetarna
är biståndshandläggare) samt hyra, IT, telefoni med mera. Här inkluderas även kostnaderna
för den politiska verksamheten och koncernrevisionen. Tillsammans utgör dessa kostnader
omkring 2,5 procent av KSON:s totalt budgeterade nettokostnader 2022 (se tabellerna 3.5a
och 3.5b).
Tabell 3.5a
KSON:s nettokostnader för förvaltningen i miljoner kronor, inklusive politiska verksamheten och koncernrevision
– utfall 2020, budget och prognos 2021 samt budget och plan 2022-2024.
KSON:s förvaltning, drift
(mnkr)
Politik
Kommunal förvaltning
Övrig förvaltning
Summa

Utfall
2020
1,9
33,2
33,1
68,2

Budget
2021

Prognos
2021

1,9
39,2
33,1
74,2
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1,9
39,2
33,1
74,2

Budget
2022
2,4
42,3
33,0
77,7

Plan
2023
2,4
42,9
33,5
78,9

Plan
2024
2,5
44.0
34,3
80,9

Tabell 3.5b
KSON:s nettokostnader för förvaltningen i miljoner kronor, fördelat på intäkter och kostnader
– utfall 2020, budget och prognos 2021 samt budget och plan 2022-2024.
KSON:s förvaltning, drift
(mnkr)
Intäkter
Kostnader
Netto

Utfall
2020
26,3
-94,5
-68,2

Budget
2021
5,0
-79,2
-74,2

Prognos
2021
5,0
-79,2
-74,2

Budget
2022
1,6
-79,3
-77,7

Plan
2023
1,6
-80,5
-78,9

Plan
2024
1,7
-82,5
-80,9

Förvaltningens effektiviseringsarbete pågår och fortsätter i oförminskad omfattning. Bland
annat utreds effektivare lokalutnyttjande.
Myndighetsutövning för enskild
Den kommunala delen av KSON:s förvaltningen omfattar personal som arbetar med myndighetsutövning för enskilda. Avdelningen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt avdelningen för service och omsorg ansvarar för myndighetsutövning i form av
att ta emot anmälan, ansökan, utreda, fatta beslut om insatser, beställa och följa upp beslut.
Beslut fattas enligt gällande delegationsordning. Bemanningen på avdelningarna utgör 70
procent av förvaltningens totala bemanning.
Finskt förvaltningsområde
Region Stockholm och Norrtälje kommun är båda finskt förvaltningsområde, men ingår inte
formellt i KSON:s uppdrag. Enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk tillgodoser KSON:s förvaltning likväl den enskildes rätt att bland annat använda finska
vid sina muntliga och skriftliga kontakter med förvaltningen. I övrigt verka förvaltningen i enlighet med Socialtjänstlagen (2001:453) för att det ska finns tillgång till personal med kunskaper i finska, där detta behövs i omvårdnaden.

3.6 Tiohundra AB
KSON äger och förvaltar samtliga aktier i Tiohundra AB och svarar för att ägarstyrning sker,
utifrån de begränsningar som förbundsordningen föreskriver. Utöver ägarstyrningen regleras
bolagets verksamhet och finansiering i uppdragsavtal, så kallad beställarstyrning. Bolaget utför drygt hälften av värdet av KSON:s samlade beställningar (se bilaga).
Då Tiohundra AB inte ingår i någon bolagskoncern, ställs krav på ett starkt eget kapital. Enligt
beräkningar av Region Stockholm behöver bolaget en soliditet på cirka 23 procent. I bokslut
2020 redovisade en soliditet om 13 procent. I överenskommelsen om stärkt styrning m.m.
åtar sig medlemmarna att med hälften var kapitalisera Tiohundra AB genom en nyemission i
budget 2022.
I och med att Tiohundra AB inte ingår i en bolagskoncern medför detta också en sårbarhet
vad gäller bolagets pensionsåtaganden. Ändringar av diskonteringsräntan i pensionssyste-
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met är dock svåra att förutspå och för att kompensera för detta tillför KSON bolaget villkorade aktieägartillskott. Dessa finansieras i sin tur av KSON:s medlemmar, skilt från medlemsbidragen.
Utöver arbetet med en utvecklingsplan för Norrtälje sjukhus (se avsnitt 3.7) behöver även
möjligheterna prövas att utöka sjukhusets upptagningsområde, för att säkerställa kvaliteten i
ett framtida vårdutbud och stärka bolagets ekonomiska förutsättningar.
KSON ställer inget avkastningskrav på Tiohundra AB, annat än att det egna kapitalet ska bibehållas (se tabell 3.6).
Tabell 3.6
Tiohundra AB:s egna kapital i miljoner kronor – utfall 2020, budget och prognos 2021 samt budget och plan
2022-2024.
Tiohundra AB - eget kapital
(mnkr)
Vid årets början
Årets resultat
Aktieägartillskott
Vid årets slut

Utfall
2020
17,3
42,4
50,7
110,4

Budget
2021

Prognos
2021

48,8
0,0
0,0
48,8

110,4
-85,5
49,4
74,3

Budget
2022
74,3
0,0
74,3

Plan
2023
74,3
0,0
74,3

Plan
2024
74,3
0,0
74,3

Tiohundra AB:s verksamheter inom det kommunala området är försäkrade genom Stockholmsregionens försäkring AB (SRF) och verksamheter inom Region Stockholm genom Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF). Den patientskadeansvarsförsäkring som LÖF tillhandahåller har dock visat sig inte gäller Tiohundra AB, då regionen via KSON inte anses ha
bestämmande inflytande över bolaget (>50%). För den som vårdas inom regionfinansierad
vård finns en patientförsäkring som gäller för alla. Patientförsäkring är ett lagkrav. Patientskadeansvarsförsäkring är frivillig. Region Stockholms övriga försäkringsprogram, såsom
landstingsförsäkring, styrelse, verkställande direktör gäller däremot även för Tiohundra AB.
Under året har frågan om patientskadeansvarsförsäkring för Tiohundra AB:s väckts hos Region Stockholm.
Bolaget redovisas närmare i bilaga till denna budget och verksamhetsplan.

3.7 Investeringsbehov
KSON:s verksamheter omsluter idag runt tre miljarder kronor årligen. Att långsiktigt bedriva
dessa verksamheter utan att investera i byggnader, utrustning och välfärdsteknik är inte realistiskt. Framförallt krävs investeringar i Norrtälje sjukhus, i omsorgsboenden och verksamhetslokaler och verksamhetsutveckling. Förvaltningen behöver med anledning av de ekonomiska krav som ställs på KSON, vara drivande i digitalisering och införande av välfärdstekniker. Då KSON inte förfogar över investeringsmedel behövs en plan för KSON:s utveckling finansieras av medlemmarna gemensamt, utöver nuvarande medlemsbidrag.
En modernisering av KSON:s omsorgssystem och införandet av digital låshantering pågår,
men för att åstadkomma sammanhållen vård och omsorg för den framtida volymutveckl-
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ingen krävs omfattande innovativa satsningar på integrerade informationssystem och välfärdstekniker. Förvaltningen bedömer att KSON:s behov av investeringar i verksamhetsutveckling uppgår till uppskattningsvis 50 mnkr årligen, vilket motsvarar drygt en procent av
årsomsättningen.
Få investeringar har gjorts i Norrtälje sjukhus de senaste 25 åren. Vård- och behandlingsbyggnader har inte moderniserats i någon större omfattning, vilket innebär begränsade möjligheter till att effektivisera arbetssätt och metoder, risker i patientsäkerheten liksom arbetsmiljöproblem. Tillsammans med Locum AB arbetar Tiohundra AB och KSON med en utvecklingsplan, som inkluderar investeringsbehov i Norrtälje sjukhus.
Norrtälje kommun ansvarar för bostadsstrategi och lokalförsörjning för KSON, förutom för
Norrtälje sjukhus. Nuvarande bestånd är i stor utsträckning eftersatt och omodernt, och lever i vissa fall inte upp till brukarnas behov av tillgänglighet och utformning. I vissa fall,
främst inom de socialpsykiatriska boendena, lever inte heller beståndet upp till de krav som
ställs utifrån arbetsmiljö och brandskydd. Konsekvensen av detta blir att boendeplatser som
drivs av Tiohundra AB blir svåra att belägga, samtidigt som de kostar i hyra. Detta medför i
sin tur både ökade kostnader för KSON för köp av externa platser och minskade intäkter till
bolaget.

4. Mål och indikatorer
KSON:s verksamhet bygger på medlemmarnas övergripande vision och målbild, såsom den
beskrivs i förbundsordningen. I förbundsordningen återfinns följande fyra mål:
 God kvalitet i den sammanhållna vården och omsorgen,
 Tillgänglighet för individen,
 Hälsofrämjande och förebyggande insatser samt
 Innovativa samarbeten som ger samordnings- och effektivitetsvinster.
För att styra mot dessa mål har KSON:s uppdrag delats in i fyra verksamhetsområden, där indikatorer per mål löpande följs under året (se figur 4).
Figur 4
KSON:s matris för mål och verksamhetsområden. Matrisen kommer att kompletteras med indikatorer.
Mål, verksamhetsområden och indikaPrimärvård
Specialiserad
Ordinärt
Särskilda
torer
vård
boende
I
I boendeformer
God kvalitet i den sammanhållna vården och omsorgen
Tillgänglighet för individen
I
Hälsofrämjande & förebyggande insatser
Innovativa samarbeten som ger samordnings- och effektiviseringseffekter

Utöver de fyra målen i förbundsordningen ställer Kommunallagen krav på God ekonomisk
hushållning. Mål om God ekonomisk hushållning gäller långsiktigt och innebär för KSON-koncernen en ekonomi i balans över en treårsperiod, samtidigt som invånarna i Norrtälje kommun erhåller sammanhållen hälso- och sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande och
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förebyggande insatser. Värdering om målen för God ekonomisk hushållning uppfyllts ges genom en sammanvägning av de verksamhetsmässiga målen och KSON:s finansiella mål, det
vill säga resultatmarginal och soliditet.

4.1 God kvalitet i sammanhållen vård och omsorg
Måluppfyllelsen för god kvalitet i sammanhållen vård och omsorg anges i antal upprättade
samordnade individuella planer (SIP) inom KSON:s primärvård samt i andel omsorgskunder
med upprättade genomförandeplan inom ordinärt boende och särskilda boendeformer (se
tabell 4.1a).
Tabell 4.1a
Indikatorer för god kvalitet i sammanhållen vård och omsorg – utfall 2020, målvärde och prognos 2021 samt
målvärde 2022-2024.
Indikatorer för god kvalitet
Antal upprättade samordnade
individuella planer (SIP) inom
KSON:s primärvård*
Andel omsorgskunder med
upprättade genomförandeplan inom ordinärt boende
och särskilda boendeformer**

Utfall
2020
50

Målvärde
2021
10

Prognos
2021
5

Målvärde
2022
10

Målvärde
2023
15

Målvärde2024
20

80%

76%

86%

90%

92%

95%

* 2020 räknades antal SIP:ar som biståndsavdelningen gjort in i siffran, enligt rutinen för 2021 räknas enbart SIP:ar utförda
inom primärvården in.
** Tidigare särredovisades ordinärt boende och särskilda boendeformer i denna indikator.

Utöver direktionens indikatorer innehåller respektive medlems budget och verksamhetsplan
också indikatorer och/eller uppdrag som avser KSON. Då direktionens indikatorer och uppdrag överensstämmer med medlemmarnas, hänvisas till berörda avsnitt i detta dokument
(se tabell 4.1b).
Tabell 4.1b
Medlemmarnas indikatorer och uppdrag för KSON-koncernen, med definitioner eller hänvisningar till berörda
avsnitt i detta dokument.
KSON:s kommentar
Mål 2022
Region Stockholms indikatorer
En hälso- och sjukvård av god kvalitet
Andel patienter som vistas högst 4 timmar
Avser Norrtälje sjukhus, oavsett patientens
78 %
på akutmottagningen.
hemvist.
Medianväntetid till första läkarbedömning
Avser Norrtälje sjukhus, oavsett patientens
40 minuter
på akutmottagning, alla patienter.
hemvist.
Andel väntande till första besök inom 30 da- Avser specialistläkare vid Norrtälje sjukhus,
≥ 70 %
gar hos specialist.
oavsett patientens hemvist.
Andel väntande till första besök inom 90 da- Avser specialistläkare vid Norrtälje sjukhus,
≥ 89 %
gar hos specialist.
oavsett patientens hemvist.
Andel väntande till behandling inom 90 daAvser specialistläkare vid Norrtälje sjukhus,
77 %
gar hos specialist.
oavsett patientens hemvist.
Förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Avser Norrtälje sjukhus, oavsett patientens
≤ 7,3 %
hemvist.
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Antal utskrivningsklara dagar till kommunen
per vårdtillfälle.
Måltider främjar hälsa och är hållbara
Andel ekologiska livsmedel i patientmåltider.

Avser utskrivning av invånare i Norrtälje
kommun från Norrtälje sjukhus till KSON:s
omsorgsverksamheter.

≤ 1,3

Avser vårdtillfällen vid Norrtälje sjukhus,
oavsett patientens hemvist.

50 %

Norrtälje kommun indikatorer och uppdrag KSON:s kommentar
En effektiv verksamhet
Hemtjänst, utförd tid av beslutad tid (proSe avsnitt 4.2
cent)
Vårdgaranti, andel patienter som erbjuds
Se avsnitt 4.2.
vård inom regionens vårdgaranti
av vårdgivare inom Norrtälje kommun.
Bidra till: Utveckla samverkan mellan komSe avsnitt 5.1.
munen och KSON i strategiskt viktiga frågor
med invånarens bästa i fokus.
Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat
Ansvarar för: Erbjuda gruppverksamhet för
Se avsnitt 5.2. Ingår i förvaltningsgemensam
barn och unga som har närstående med
handlingsplan för psykisk hälsa 2021-2023
psykisk ohälsa eller beroendesjukdom.
(direktionen 2021-02-10, § 6).
Bidra till: Utbilda fler gruppledare i föräldrastöd och kontinuerligt föräldrastöd samt genomföra föräldrautbildningar

Mål 2022

3 dagar

Detta uppdrag hör till handlingsplan för psykisk hälsa

Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, anIndikator redovisas i KOLADA. Vecka 50,
tal/100 000 inv.
2021, publiceras utfall 2020.
Ansvarar för: Utveckla biståndsbedömda
Se avsnitt 1.1. Kommunstyrelsen har beslutrygghetsboenden.
tat (2021-04-12, §70) att ge KSON i uppdrag
att kartlägga förutsättningarna för biståndsAnsvarar för: Ta fram och föreslå ersättbedömt trygghetsboende och att redogöra
ningsmodell för biståndsbedömt trygghetsför vad ett biståndsbedömt trygghetsboboende.
ende innebär (direktionen 2021-04-28,
Ansvarar för: Ta fram förslag på införande
§57).
av LOV för biståndsbedömt trygghetsboende.
Ansvarar för: Stärka anhörigstödet.
Se avsnitt 5.5. KSON ansvarar enligt förbundsordningens bilaga för anhörigstöd.
Främja egen försörjning och integration
Bidra till: Ta fram ett förslag till hur det kan
Se avsnitt 3.5.
säkerställas att verksamhet inklusive såväl
särskilt boende som andra stödjande insatser erbjuds de finskspråkiga äldre, varav
vissa platser med inriktning demens. Kvarstår från tidigare år.
Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och
omsorgen
Ansvarar för: Utveckla samverkan med
Se avsnitt 3.5. KSON utser en ledamot och
äldreombudsmannen och andra tvärgående en ersättare i både Kommunala Pensionärsfunktioner, t ex. samordnaren för finskt för- rådet i Norrtälje kommun (KPR) och i Rådet
valtningsområde, för att säkerställa effektiför Funktionshinder i Norrtälje kommun
vitet i det kommunövergripande arbetet
(RFF). Förvaltningen medverkar i Norrtälje
med seniorer och äldre invånare samt andra kommuns samråd för finskt förvaltningsomprioriterade målgrupper.
råde (FFO).
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Norrtälje kommun indikatorer och uppdrag
Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör
Ansvarar för: Skapa forum där berörda verksamheter och utförare kan träffas för att erbjuda ett samordnat utbud av insatser, metoder, aktiviteter och stöd för i synnerhet
flickor.
Ansvarar för: Vidta åtgärder, till exempel
screening, för att tidigare upptäcka riskbruk
av alkohol.
Bidrar till: Skapa en resursbank för att tillgodose behovet av kontaktfamiljer, kontaktpersoner och familjehem.

KSON:s kommentar

Mål 2022

Se avsnitt 5.2. Ingår i förvaltningsgemensam
handlingsplan för psykisk hälsa 2021-2023
(direktionen 2021-02-10, § 6).

4.2 Tillgänglighet för individen
Tillgänglighet för individen mäts i andel patienter som fått en medicinsk bedömning vid
KSON:s husläkarmottagningar inom tre dagar, andel patienter inom barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) som fått ett första besök, utredning respektive en behandling
inom tidsgränsen 30 respektive 90 dagar, andel utförda av beviljade hemtjänsttimmar (exklusive hälso- och sjukvårdsinsatser) och andel verkställda av beslutade insatser inom särskilda boendeformer (se tabell 4.2).
Tabell 4.2
Indikatorer för tillgänglighet för individen – utfall 2020, målvärde och prognos 2021 samt målvärde 2022-2024.
Indikatorer för tillgänglighet
Andel som fått en medicinsk bedömning i primärvården inom 3
dagar.
Besök vid BUP inom 30 dagar
Utredning/behandling vid BUP
inom 90 dagar
Andel utförd av beslutad tid
inom hemtjänsten.
Andel verkställda beslut inom tre
månader i särskilda boendeformer.

Utfall
2020
92 %

Målvärde
2021
85 %

Prognos
2021
85 %

Målvärde2022
95 %

Målvärde
2023
100 %

Målvärde2024
100 %

40 %
80 %

70 %
90 %

80 %
90 %

84 %
95 %

95 %
98 %

98 %
100 %

*

86 %

86 %

86 %

87 %

88 %

94 %

93 %

93 %

93 %

94 %

95 %

* Under coronapandemin har ett tillfälligt undantag från registrering inneburit att uppföljning inte varit möjlig.

4.3 Hälsofrämjande och förebyggande insatser
Hälsofrämjande och förebyggande insatser mäts i antal samtal om levnadsvanor inom
KSON:s primärvård och andel brukare inom särskilda boendeformer som erbjudits regelbunden fysisk aktivitet (se tabell 4.3).
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Tabell 4.3
Indikatorer för hälsofrämjande och förebyggande insatser – utfall 2020, målvärde och prognos 2021 samt målvärde 2022-2024.
Utfall
2020

Indikatorer för hälsofrämjande
och förebyggande insatser
Antal samtal om levnadsvanor
inom KSON:s husläkarmottagningar*
Andel brukare inom särskilda boendeformer som erbjudits regelbunden fysisk aktivitet**

-

Målvärde2021
-

Prognos
2021
8 500

Målvärde2022
9 000

Målvärde2023
10 000

Målvärde
2024
10 500

100%

100%

100%

100%

100%

100%

* Ny indikator fr.o.m. 2022
**med regelbunden avses minst två gånger per vecka

4.4 Innovativa samarbeten som ger samordnings- och effektivitetsvinster
Innovationsrådets definition av innovation sammanfattas i “förmågan att framgångsrikt ta
fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet”. Innovativa samarbeten som ger samordnings- och effektiviseringseffekter mäts i antalet innovativa samarbeten som motsvarar
Innovationsrådets definition, där KSON är initiativtagare och/eller har en framträdande roll i
genomförande (se tabell 4.4).
Tabell 4.4
Indikatorer för innovativa samarbeten som ger samordnings- och effektiviseringseffekter – utfall 2020, målvärde och prognos 2021 samt målvärde 2022-2024.
Utfall
Indikatorer för innovativa samarMålvärde
Prognos
Målvärde
MålMål2020
2021
beten
2021
2022
värde2023 värde2024
Pågående innovativa samarbeten
8
5
6
8
9
10

I

I

4.5 God ekonomisk hushållning
Enligt Kommunallagen ska KSON ha en God ekonomisk hushållning i sin verksamhet. God
ekonomisk hushållning är en sammanvägning av de verksamhetsmässiga målen beskrivna i
avsnitten ovan och KSON:s finansiella mål, det vill säga resultatmarginal och soliditet (se tabell 4.5).
Tabell 4.5
Indikatorer för god ekonomisk hushållning – utfall 2020, målvärde och prognos 2021 samt målvärde 2022-2024.
Utfall
Finansiella nyckeltal
Målvärde
Prognos
Målvärde
Målvärde
Målvärde
2020
2021
2021
2022
2023
2024
Resultatmarginal
-0,9 %
±0,0 %
-0,9 %
0,0%
0,0%
0,0%
Soliditet
-25,0 %
-28,2 %
-31,7 %
～32%
～32%
～32%

I

I

I

I

I

I

Med resultatmarginal menas att det årliga ekonomiska resultatet inte ska avvika mer än ±1,0
procent av den samlade omsättningen och med soliditet menas hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.
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5. Utvecklingsområden
För att stärka måluppfyllelsen fokuserar KSON på ett antal utvecklingsområden. Nedan redovisas de viktigaste förbättrings- och utvecklingsinsatserna under planeringsperioden, varav
några förutsätter ett utmaningsdrivet arbetssätt:

5.1 Stärkt samverkan med medlemmarna
En avgörande framgångsfaktor för KSON är samarbetet med och mellan medlemmarna,
både politiskt och mellan tjänstepersoner. Gemensamma strukturer och processer mellan
KSON och medlemmarna behöver fortsätta vidareutvecklas i samverkan.
Vid utgången av 2020 fördes dialoger mellan Region Stockholm, Norrtälje kommun och
KSON i syfte att stärka förutsättningarna för en effektiv styrning så att verksamheten kan bedrivas med de fördelar som Norrtäljemodellen innebär och utvecklas med en hållbar ekonomi i balans. Det renderade i en gemensam överenskommelse som direktionen beslutat
godkänna i februari 2021. Överenskommelsen innebär stärkt styrning och ekonomiska förutsättningar för KSON under 2021-2023.
KSON:s förvaltningen har sedan 2019 en överenskommelse om ömsesidigt betalningsansvar
med Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning (HSF) inkluderande en årlig ersättningsbilaga för specialiserad vård. Parterna är överens om att överenskommelse på ett rimligt sätt tydliggör ansvarsfördelningen, medan ersättningsbilagan visat sig allt för komplicerad, tidskrävande och orättvis att tillämpa. En enklare och mer rättvis modell för ersättning
av specialiserad vård är därför angeläget att utarbetas av parterna.

5.2 Strategiska planer
KSON:s direktion har beslutat om tre strategiska planer, vars genomförandet är prioriterade
under planeringsperioden, nämligen:
Strategisk plan för utveckling av stöd för personer med funktionsnedsättning - Framtidens
LSS 2025 (protokoll 2018-10-15, § 83). Syftet med planen är att säkerställa god kvalitet och
långsiktig utveckling inom funktionshinderområdet, genom de i planen beslutade åtgärderna. Flera av planens aktiviteter är genomförda. Planens fokusområden för 2022 är fortsatt implementering av arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC) inom förvaltningens
handläggning av LSS samt att revidera den tidigare prognosen för bostadsförsörjning inom
området.
Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer i Norrtälje kommun 2019-2034
(protokoll 2018-12-14, § 132). Planens syfte är att säkra en långsiktig utveckling av hälso-,
sjukvård och omsorg om äldre personer i Norrtälje kommun. I planen finns en beskrivning av
hur planen som strategiskt dokument ska omsättas i praktiken. Planen följs upp årligen och
aktiviteter tas fram inom strategiskt viktiga områden inför ny planeringsperiod.
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Förvaltningsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa (protokoll 2021-02-10, §6). Under
planeringsperioden omsätts planen i konkret genomförande inom identifierade angelägna
områden. Se mer under kap. 5.7
Utöver dessa har KSON:s krisledningsnämnd beslutat om en handlingsplan för krishantering
(protokoll 2018-06-15, §4).

5.3 Sjukhusanslutna mobila sjukvårdsteam (SAMS)
Försöksverksamheten med sjukhusanslutna mobila sjukvårdsteam, SAMS (direktionsbeslut
2019-10-23, §109), väntas permanentas, som en operativ del av sjukhusverksamheten med
ambitionen att utöka patientupptagningsområdet. SAMS ger sköra patienter en säkrare och
mer sammanhållen vård samt bidrar till att undvika onödiga sjukhusinläggningar eller återinläggningar. Målet är att erbjuda sjukvård i hemmet som ger ökad trygghet, kontinuitet och
högre livskvalitet för patienter med kroniska sjukdomar. Teamen utgör ett komplement till
Kundvalets basala hemsjukvård och Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH). SAMS samverkar
med patientens redan befintliga utförare av insatser i hemmet, men det medicinska ansvaret
åligger Norrtälje sjukhus. Genom att göra SAMS till en permanent vårdform skapas långsiktiga förutsättningar för utveckling av verksamheten. Förvaltningen kommer under planeringsperioden följa utvecklingen och vid behov föreslå justeringar i inriktning och omfattning.
Initialt under planeringsperioden fortsätter förvaltningen att undersöka förutsättningarna
för andra mobila lösningar, såsom mobil screeningverksamhet, för att öka tillgängligheten
och möta invånarnas behov av lokalt utformade lösningar.

5.4 Digitaliseringsdriven utveckling
Under planeringsperioden kommer förvaltningen att införa ett processorienterat och systematiskt arbetssätt för digitaliseringsdriven utveckling. Ett första steg är att utarbeta en handlingsplan för digitaliseringsaktiviteter. Den syftar till att stödja utvecklingen av nya, effektivare arbetssätt med stöd av modern teknik. Flera digitaliseringsaktiviteter kommer att genomföras för att effektivisera övergripande styr- och stödprocesser, bland annat införandet
av Platina ärendehanteringssystem och digital e-signatur. Beställarrollen kommer vidare att
stärkas under planeringsperioden avseende hur KSON genom avtal styr digitaliseringsdriven
utveckling inom hälso-och sjukvård samt omsorgsområdet.
Utvecklingen av digitalt stöd för utredning och beslut för individ fortsätter genom moderniseringen av KSON:s omsorgssystem med nya moduler som stödjer och utvecklar biståndshandläggningsprocessen. Även andra IT-stöd införs som e-tjänster liksom system för utskrivning från slutenvården, som ger invånarnytta och effektiviserar arbetet.
KSON fortsätter arbetet med att införa välfärdsteknik i ordinärt boende, för att effektivisera
tillsyn och skapa trygghet. Införandet av digital låshantering inom hemtjänsten följs upp initialt under planeringsperioden för att säkerställa förväntade effekter. Införandet av digital lås-
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hantering öppnar också upp för andra effektiviseringsmöjligheter som KSON under planeringsperioden avser undersöka; låssystemet kan utökas och innefatta soprum, lås till medicinskåp, skåp för narkotikaklassad medicin.

5.5 Hälsofrämjande och förebyggande arbete
Under planeringsperioden avser förvaltningen att stärka insatserna inom området hälsofrämjande och förebyggande arbete, inriktat i ökad utsträckning mot målgruppen äldre som
ännu inte har insatser. Fysisk rörelse och social och meningsfull samvaro är centralt för att
främja somatisk och psykisk hälsa bland den äldre befolkningen. Detta kan nås genom uppdrag till primärvården, utökat samarbete med Norrtälje kommun, frivilligorganisationer och
nya samarbeten med civilsamhället, exempelvis idrottsföreningar. Här avses till exempel
fortsatt utveckling av “Aktiv Senior”, ett samarbete med Norrtälje kommun och idrottsföreningar om fysisk aktivitet för personer som är 65 år och äldre. Fortsatt arbete med fallskadeprevention sker under planeringsperioden.
Träffpunkterna i olika geografiska tätorter är viktiga mötesplatser för de äldre, vars innehåll
kommer att vidareutvecklas så att fler kan ta del av de uppskattade verksamheterna. En utveckling av äldrekolloverksamheten med erbjudande om dagkollo planeras. Anhörigstöd för
grupper väntas starta upp under 2022.
KSON kommer under planeringsperioden att vara del av Norrtälje kommuns arbete med att
inrätta ett Seniorcenter och inleda ett samarbete med den samordnare som väntas anställas
med uppdrag att arbeta med fritidsaktiviteter för äldre. Bakgrunden är uppdraget äldreombudsmannen haft under 2021 att kartlägga förutsättningarna för ett Seniorcenter i Norrtälje
kommun. Vikten av ett samarbete med KSON är några av kartläggningens slutsatser.

5.6 Stärkt primärvård
Primärvårdens uppdrag är, tillsammans med biståndsbedömningen, en viktig del i den sammanhållna vård och omsorgen för invånarna i Norrtälje kommun. Med utgångspunkt i
KSON:s reviderade förfrågningsunderlag inom husläkaruppdraget (protokoll 2021-03-29, §
50) kommer primärvården att vidareutvecklas mot god och nära vård, dels mot mer hälsofrämjande och förebyggande insatser för att tidigt upptäcka patienters behov dels mot en
tydlig avgränsning mellan elevhälsan, första linjens och specialiserad psykiatri, för att säkerställa att barn och ungdomar kommer till rätt vårdnivå. Samarbetsformer mellan förvaltningens biståndsbedömare och KSON:s husläkarmottagningar behöver också vidareutvecklas.

5.7 Psykisk hälsa och välbefinnande
Förvaltningsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa (protokoll 2021-02-10, §6) styrs och
stöds i sitt genomförande av en gemensam styrgrupp med Norrtälje kommun. Initialt under
planeringsperioden stärks genomförandet med invånarinvolvering, som under pandemin
inte varit möjlig vid planens framtagande. Arbetet med kopplingar till Agenda 2030 och de
globala målen, fortsätter genom Agenda Välbefinnande - Uppdrag psykisk med ytterligare en
samarbetspart, Sveriges kommuner och Regioner (SKR).
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Det lokala arbetet med psykisk hälsa förutsätts även under planeringsperioden stimuleras
med stöd av statliga stimulansmedel för insatser inom området psykisk hälsa.
KSON fortsätter sitt gemensamma arbete till stöd för samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) tillsammans med Norrtälje kommuns socialnämnd, barn- och skolnämnd och
utbildningsnämnd. Att samtidigt stärka primärvården är i detta viktigt.
Direktionen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att utveckla verksamhetsområdet socialpsykiatri (beslut 2021-09-15 § 113). Resultaten av uppdraget väntas under planeringsperioden leda till insatser som bättre svarar mot målgruppens behov, exempelvis vad gäller boende för personer över 65 år.
En ny servicebostad inom LSS med tio platser har under hösten 2021 öppnat i Tiohundra
AB:s regi. Boendet riktar sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ofta
i kombination med andra psykiatriska diagnoser. Boendet möjliggör ett unikt helhetsgrepp,
där tanken är att redan från början involvera också andra delar av vårdkedjan, så som psykiatri, beroendevård och habilitering, för att kunna erbjuda varje person ett individanpassat
och komplett stöd på plats i trygg hemmiljö. Konceptet involverar också Guldstigen, det projekt som drivs av Tiohundra AB i syfte att ge personer med LSS-insatser jämlik, kunskapsbaserad och kvalitetssäkrad vård och omsorg. Genom att tidigt samordna insatser på boendet
förväntas vårdbesöken och det akuta psykiatriska omhändertagandet minska, samtidigt som
livskvaliteten blir bättre för de boende.

5.8 Tillvarata goda samarbeten under pandemin
I mars 2020 klassade världshälsoorganisationen (WHO) covid-19 som pandemi. Strax efter
påbörjade KSON tillsammans med medlemmarna och utförarna i Norrtälje kommun att ställa
om vård- och omsorgssystemet. I detta har många nya goda samarbeten etablerats. I takt
med att pandemiåtgärder avvecklas, kommer dessa samarbeten och nya arbetssätt att utvärderas, med utgångspunkt i vad som kan tas tillvara i det nya normala. Det handlar konkret
om att följa upp erfarenheter av nya mötesstrukturer och upparbetade kommunikationskanaler mellan beställare och utförare samt mellan olika utförare under pandemins krisarbete
och inom ramen för vaccinationssamordningen. En utvärdering syftar också till att tillvarata
den samordnings- och distributionsmodell för skyddsutrustning och materialbrist som KSON
etablerade i enlighet med Norrtäljemodellen. En modell som efter utvärdering och anpassning kan implementeras inom flera områden vid en krissituation.

6. Utgångspunkter
KSON ansvarar för att invånarna i Norrtälje kommun erhåller sammanhållen hälso-, sjukvård
och omsorg, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser. KSON bildades 2016 som
en permanent fortsättning av Tiohundraprojektet, med Norrtälje Kommun och dåvarande
Stockholms läns landsting, idag Region Stockholm, som medlemmar.
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KSON leds av en direktion bestående av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare från respektive medlems fullmäktige, där Region Stockholm utser ordförande och Norrtälje kommun vice ordföranden. Förbundsdirektören är underställd direktion och är KSON:s högste
tjänsteperson, tillika chef för KSON:s förvaltning. Direktionen äger också samtliga aktier i Tiohundra AB.

6.1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund
KSON:s har, med utgångspunkt i förbundsordningen och medlemmarnas egna värdegrundsarbeten, formulerat en vision, en verksamhetsidé och en värdegrund som ger stöd i såväl det
interna arbetet som i mötet med andra. KSON verksamhetsidé fångar kärnan i medlemmarnas intentioner, såsom de är formulerade i förbundsordningen:

Verksamhetsidé:
Med invånarnas livskvalitet i fokus leder KSON en sammanhållen hälso-, sjukvård
och omsorg som kännetecknas av:
• Kvalitet
• Tillgänglighet
• Innovation
KSON arbetar hälsofrämjande och förebyggande genom delaktighet, samarbete
och kunskap.

Med verksamhetsidén som utgångspunkt leder KSON verksamheten och dess utveckling med
tydligt fokus på sammanhållen vård och omsorg. Det uppnås genom hög grad av delaktighet
och en stark drivkraft för innovation. Individperspektivet är den bärande utgångspunkten i
visionen, som bygger på en stark tro på människors inneboende kraft och förmåga. I den
sammanhållna vården och omsorgen ska utgångspunkten alltid vara delaktighet:

Vision: Tillsammans – med Dig

I våra arbetssätt och möten med brukare, utförare, samarbetspartners med flera ska värdegrunden vara tydlig. KSON ska arbeta för en öppen verksamhet där tillit till individers egen
förmåga är styrande. Verksamheten ska präglas av öppenhet i såväl processer som för nya
idéer. Nyckelbegrepp i värdegrunden är:

Värdegrund:
Tillit
Öppenhet
Pålitlighet
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6.2 Styrning
Utgångspunkten för KSON verksamhet är förbundsordningen. Utifrån denna tas hänsyn till
medlemmarnas respektive budget, innan direktionen fattar beslut om KSON:s budget och
verksamhetsplan. Pyramiden beskriver KSON:s grundläggande förutsättningar i form av lagstiftning, värdegrund och tillgängliga resurser. Inom ramen för detta beslutar direktionen om
KSON:s verksamhetsplan (VP) och mål, baserad på förbundsordningen och medlemmarnas
mål (se figur 6.2a).
Figur 6.2a
Pyramiden (VAD) beskriver KSON:s grundläggande förutsättningar.

FÖRBUNDSDRDNING

LAGSTIFTNING

KSON är inte ensam om att tillhandahålla hälso-, sjukvård och omsorg till invånarna i Norrtälje kommun. Cirkeln beskriver de huvudaktörer som på olika sätt är inblandade, samt hur
dessa förhåller sig till varandra (se figur 6.2b).
Figur 6.2b
Cirkeln (VEM) – aktörer i Norrtälje kommun som interagerar med KSON:s målgrupper.

Den yttre cirkeln representerar KSON:s medlemmar och deras fullmäktige, styrelse och förvaltningar. Med nämnder menas här medlemmarnas nämnder som påverkar norrtäljebornas
hälso-, sjukvård och omsorg. Inte minst det hälsofrämjande uppdraget är fördelat på flera,
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exempelvis barn- och skolnämnd, hälso- och sjukvårdsnämnd, kultur- och fritidsnämnd, kulturnämnd och socialnämnd.
Med begreppet ”privata utförare” avses utförare utan offentligt inflytande i ägandet, men
som på uppdrag från offentliga aktörer levererar hälso-, sjukvård och/eller omsorg till invånarna i Norrtälje kommun. På motsvarande sätt avser ”övriga utförare” offentligt ägda utförare såsom förvaltningarna Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Landstingshuset i Stockholm AB och dess dotterföretag, Roslagsbostäder AB
med flera. För KSON har Tiohundra AB en särställning, då de också är dotterbolag till KSON.
KSON inrättades 2016 som självständig myndighet, som en permanentning av de tidigare
Tiohundraprojekten - idag kallad Norrtäljemodellen. Härigenom har KSON större möjligheter
än andra kommuner i länet och landet att tillhandahålla sammanhållen vård och omsorg till
invånarna. Genom nära samarbete mellan KSON, Region Stockholm, Norrtälje kommun och
privata aktörer liksom det egna dotterbolaget Tiohundra AB, kan unika lösningar som både
är kvalitetshöjande och kostnadssänkande utvecklas.
KSON fortsätter stärka sitt processorienterade arbetssätt under planeringsperioden med ett
tydligt och systematiskt kvalitetsarbete. Nyckeltal och indikatorer följs upp, för att säkerställa att resurser används så effektivt som möjligt och att beslutade insatser genomförs och
får önskade effekter. Kvadraten visar KSON:s systematiska kvalitetsarbete, utifrån förbundsordningens fyra mål och invånarnas behov. Modellen är enkel - utifrån den planering som
görs genomförs åtgärder, följs upp och förbättras inför nästa planeringsperiod (se figur 6.2c).
Figur 6.2c
Kvadraten (HUR) för KSON:s systematiska kvalitetsarbete.

Direktionen styr verksamheten huvudsakligen genom avtal med vård- och omsorgsgivare, i
vissa fall i samarbete med Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) och dess förvaltning (HSF). Även det av KSON helägda dotterbolag Tiohundra AB styrs huvudsakligen på
detta sätt.
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6.3 Uppföljning
Verksamhetsplanen följs upp strukturerat och systematiskt genom indikatorer inom respektive mål- och verksamhetsområde och den ekonomiska uppföljningen följer direktionens
riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Åtgärder för att öka prognossäkerheten pågår kontinuerligt i form av utbildningsinsatser och
dialog kring prognosvariationer inom KSON:s förvaltning och Tiohundra AB. Förvaltningen
följer löpande relevanta nyckeltal, där analys av befintliga och framtagande av nya nyckeltal
är en del av förvaltningens ordinarie utvecklingsarbete.
En gemensam årscykel för budget, planering och uppföljning har beslutats i den inrättade
tjänstemannasamrådsgruppen mellan Region Stockholm, Norrtälje kommun och KSON under
2021 i enlighet med Överenskommelsen avseende stärkt styrning och ekonomiska förutsättningar för KSON under perioden 2021-2023. Den gemensamma årscykeln för budget, planering och uppföljning utgår från det första inträffade datumet enligt medlemmarnas beslutade tidplaner.
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Förvaltningschefens/VD:s kommentar

Denna verksamhetsplan för 2022 utgår från de mål och indikatorer samt ekonomiska
förutsättningar som Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)
kommunicerat till bolaget. Verksamhetsplanen är upprättad i Region Stockholms
beslutsstödsystem Stödet i enlighet med anvisningar som publicerats av
regionledningskontoret. Tiohundra AB bryter ned verksamhetsplanen i en lokal plan
som, för styrelse, chefer och medarbetare, förtydligar bolagets uppdrag och strategiska
inriktning för 2022 och de kommande planeringsåren.
Pandemin har präglat bolaget under en längre period och verksamheten har varit under
stor press. För att klara uppdraget har stora krav ställts på flexibilitet och prestigelöst
samarbete över både verksamhets- och administrativa gränser. Pandemin har
genererat erfarenheter som är viktiga för bolaget i det fortsatta arbetet med att utveckla
det integrerade arbetssätt inom vård och omsorg som kännetecknar Norrtäljemodellen.
Huvudscenariot i bolagets planering för 2022 är att smittspridningen i samhället avtar
och att det sker en successiv normalisering inom verksamheterna. Det innebär att fokus
under 2022 åter kan bli på utveckling av vård och omsorg i stället för krishantering.
Samtidigt behöver det finnas beredskap för att nya varianter av viruset kan uppkomma
och att pandemin åter kan intensifieras.
De ekonomiska förutsättningarna för budgetperioden är utmanande. Bolaget utgår från
att ersättningarna i avtalen i huvudsak är oförändrade jämfört med 2021. För
sjukhusavtalet har Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)
meddelat att avtalet kommer att räknas upp med 1,5 procent vilket motsvarar 9
miljoner kronor. Utifrån dessa övergripande antaganden bedöms bolagets
effektiviseringskrav uppgå till cirka 2,1 procent vilket motsvarar cirka 35 miljoner
kronor. Samtliga verksamhetsområden har inom ramen för budgetarbetet utarbetat
handlingsplaner för att säkerställa att resultatkravet för 2022 uppnås. Trots detta
återstår behov av åtgärder motsvarande cirka 10 miljoner kronor. Det kvarstående
effektiviseringskravet hänförs till verksamheter som inte kan finansieras inom ramen
för de ersättningar som bolaget erhåller, exempelvis för primärvård i glesbygd och
assistansverksamheten.
En förutsättning att bolaget ska klara effektiviseringskravet är att verksamheterna
optimerar produktionsplaneringen. Ett arbete med produktionsplanering, bemanning
och schemaläggning har därför påbörjats för första linjens chefer och förväntas ge
effektiviseringar i verksamheterna. Ett gott exempel är den uppgiftsväxling som införts
inom LSS-verksamheterna där medarbetare från daglig verksamhet arbetar på boenden
och vice versa. Många medarbetare har idag kombinationstjänster och arbetar därmed
på fler enheter.
Som en konsekvens av pandemin har elektiv vård skjutits fram för att hantera det akuta
covid-flödet. Målsättning är att bolaget under första halvåret 2022 har kommit ikapp
med den vård som fått stå tillbaka. Bolagets huvudsakliga strategi är att operera på alla
sjukhusets fyra operationssalar under måndag till fredag. Samtidigt arbetar sjukhuset
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med att optimera produktionsplaneringen genom att korta växlingstiderna mellan
operationerna och därmed öka antalet operationer per sal och dag. Ytterligare medel,
utöver vad som aviserats i överenskommelsen om stärkt styrning och ekonomiska
förutsättningar mellan Region Stockholm och KSON, skulle innebära att vårdskulden
sannolikt kan arbetas bort i snabbare takt.
Det sjukhusanslutna mobila teamet (SAMS) har varit en tillgång under pandemin.
Syftet med SAMS har varit att ge sköra patienter en säkrare och mer sammanhållen
vård samt undvika onödiga sjukhusinläggningar eller återinläggningar. Från och med
2022 kommer SAMS att bli permanent vilket innebär ett stort steg i riktning mot en
god och nära vård till kommunens invånare. Att SAMS blir permanent innebär också
långsiktighet vilket är en förutsättning för att fortsätta utveckla verksamheten.
Få investeringar har gjorts i Norrtälje sjukhus de senaste 25 åren. Vård- och
behandlingsbyggnader har inte moderniserats i någon större omfattning, vilket innebär
begränsade möjligheter till att effektivisera arbetssätt och metoder, risker i
patientsäkerheten liksom arbetsmiljöproblem. Tillsammans med Locum AB arbetar
Tiohundra AB och KSON med en utvecklingsplan, som inkluderar investeringsbehov i
Norrtälje sjukhus. Eftersom varken Tiohundra AB eller KSON förfogar över
investeringsmedel behöver finansiering av en modernisering ske genom Region
Stockholm.
Trots pandemin har stora steg tagits mot att förbättra tillgängligheten inom psykiatrin.
Inom barn- och ungdomspsykiatrin har produktiviteten ökat och köerna till besök och
behandling har arbetats bort. Däremot kvarstår köer för neuropsykiatriska utredningar
och arbetet fortsätter under 2022 för att öka tillgängligheten.
Inom primärvården fortsätter bolagets målmedvetna arbete med att göra
husläkarmottagningarna till navet för en nära och sammanhållen vård. Det finns dock
fortsatta utmaningar för de perifera husläkarmottagningarna att klara av att bedriva
verksamheten inom de ekonomiska förutsättningar som följer av avtalet med
beställaren.
En utmaning för bolagets verksamheter inom omsorgen är att nuvarande
fastighetsbestånd är eftersatt och omodernt. I vissa fall möter inte fastigheterna
brukarnas behov av tillgänglighet och utformning. I vissa fall, främst inom de
socialpsykiatriska boendena, uppfyller inte heller beståndet de krav som ställs utifrån
arbetsmiljö och brandskydd. Konsekvensen av detta blir att boendeplatser som drivs av
Tiohundra blir svåra att belägga och att brukare i stället väljer moderna boenden som
drivs i privat regi. Hur fastighetsbeståndet utvecklas framöver är en strategisk fråga och
bolaget, tillsammans med Norrtälje kommun och KSON, behöver utarbeta en långsiktig
bostadsstrategi och lokalförsörjningsstrategi för den kommunala omsorgen.
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Övergripande om nämnden/bolaget

2.1

Verksamhetsfakta

Tiohundra AB ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, KSON.
Enligt ägardirektivet ska bolaget bedriva verksamhet både inom kommunens och
regionens ansvarsområden och utveckla nya och integrerade verksamhetsformer för att
därmed uppnå större effektivitet i den samlade verksamheten. Bolaget ska som
producent av den lokala sjukhusvården utveckla samverkan med andra vård- och
omsorgsproducenter i Norrtälje för att skapa välfungerande flöden/vårdkedjor mellan
olika vårdnivåer och verksamheter.
Bolagets verksamhet omfattar somatisk akutsjukvård, geriatrik, primärvård, öppen
psykiatrisk vård, beroendevård och habilitering, samt äldre- och handikappomsorg och
socialpsykiatri. Verksamheten bedrivs i Norrtälje kommun.
Följande verksamhetsområden finns inom Tiohundra AB idag:








Norrtälje sjukhus som även ansvarar för närakut, barnmottagning och geriatrik.
Primärvård
Barn, unga och familj, psykiatri (ej psykiatrisk slutenvård) och habilitering
Vård- och omsorgsboenden, inklusive korttidsboende
Funktionsstöd och service dvs. boenden och daglig verksamhet inom ramen för
LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
Hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering samt personlig assistans
Bolagsövergripande verksamheter (stabsfunktioner) och bolagsgemensam
service (måltider och städtjänst)

Bolagets verksamhet regleras i avtal med KSON, Region Stockholms hälso- och
sjukvårdsnämnd, Norrtälje kommuns barn- och skolnämnd samt Norrtälje kommuns
utbildningsnämnd.
Bolaget ska erbjuda kliniska utbildningsplatser till studerande inom vårdutbildningar
och inneha ST-, AT- och BT-befattningar i den omfattning som överenskoms med
Region Stockholm. Bolaget äger rätt att bedriva klinisk forskning inom ramen för sitt
vårduppdrag.
Norrtäljemodellen
Norrtäljemodellen har lyfts fram av externa parter som en framgång under
coronapandemin genom att Tiohundra AB, på uppdrag av KSON, samordnat
patientflöden, koordinerat mobila hemsjukvårdsteam samt koordinerat flöden av
skyddsmaterial till samtliga utförare.

2.2 Ledning, styrning och uppföljning
Bolagets leds av en styrelse som utses av KSON:s direktion. Verkställande direktör har
det övergripande ansvaret för verksamheten och den operativa verksamheten leds av
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verksamhetscheferna. Beslutsmandat är reglerat i arbetsordning för styrelsen, vdinstruktion för vd och övriga chefers mandat och ansvar regleras i en beslutsordning
med attestförteckning.
Tiohundra AB följer huvudmännens (Region Stockholm och Norrtälje kommun)
styrande dokument enligt instruktioner från KSON. Till grund för bolagets uppföljning
ligger de förutsättningar som råder med två huvudmän och ett kommunalförbund som
ägare.
Styrelsen för Tiohundra AB beslutar om en lokal verksamhetsplan som förtydligar det
uppdrag bolaget har och den inriktning bolaget ska arbeta efter i långsiktiga strategier.
Verksamhetsplanen bryts ned på verksamhets-, enhets-, avdelnings-, samt
medarbetarnivå, där varje medarbetare svarar på vad strategierna innebär för dem, hur
medarbetaren är delaktig samt vad medarbetaren gör för att detta ska genomföras.
Verksamheten följs upp varje månad där ansvarig verksamhetschef redogör för
verksamhet och ekonomi. VD, ekonomidirektör och personaldirektör deltar på samtliga
månadsuppföljningsmöten. Medarbetare, representanter från huvudmännen och
styrelseledamöter är välkomna att delta. Månadsuppföljningsmöten hålls enligt ett
fastställt årshjul och en fördefinierad mall.
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Mål och uppdrag
Långsiktig ekonomisk uthållighet

3.1.1
Ett resultat i balans
Resultatkravet för 2022 uppgår till 0 kronor. Ingen uppräkning av avtalade
ersättningar för 2022 förväntas bortsett från sjukhusavtalet som räknas upp med 1,5
procent vilket motsvarar 9 miljoner kronor. För 2022 bedöms bolagets
effektiviseringskrav till 2,1 procent vilket motsvarar cirka 35 miljoner kronor.
Utgångspunkten i budgetarbetet har varit att samtliga verksamhetsområden ska
upprätta en budget i balans. Samtliga verksamhetsområden har därmed i budgeten
inarbetat nödvändiga åtgärder. Trots detta återstår krav på åtgärder på cirka 10
miljoner kronor vilket hänförs till verksamheter där ersättning från beställaren inte
täcker kostnader, exempelvis för primärvård i glesbygd eller assistansverksamhet. Att
åtgärder genomförs enligt plan och att nya åtgärder vidtas kommer att följas upp vid då
månatliga uppföljningarna med verksamhetscheferna.

3.2 En hållbar regional utveckling
3.2.1
En hälso- och sjukvård av god kvalitet
Hälso- och sjukvården har under pandemin varit under stort tryck. I takt med att
smittspridningen minskar förväntas en successiv normalisering vilket innebär att fokus
2022 åter blir på att långsiktigt utveckla hälso- och sjukvården snarare än att hantera
de akuta effekterna av pandemin.
Tiohundra styr mot det mål och de indikatorer som regionfullmäktige fastställt för
hälso- och sjukvården. En viktig del för att klara målet att hälso- och sjukvården ska ha
god kvalitet 2022 är patienter får vård i enlighet med vårdgarantin. Under återstoden
av 2021 pågår ett intensivt arbete på Norrtälje sjukhus för att hantera vårdskulden och
arbetet behöver fortsätta under första halvåret 2022. Om ytterligare medel utöver de
redan aviserade i överenskommelsen för stärkt styrning och ekonomiska
förutsättningar för 2022 tillskjuts kan vårdskulden sannolikt arbetas bort snabbare.
KSON:s direktion förväntas i december besluta om att det sjukhusanslutna mobila
sjukvårdsteamet (SAMS) från och med 2022 blir ett tilläggsuppdrag till sjukhusavtalet.
SAMS innebär att de begränsade resurserna nyttjas på ett mer effektivt sätt. Att SAMS
blir en permanent vårdform skapar långsiktiga förutsättningar för bolaget att utveckla
verksamheten. Sammantaget blir SAMS en viktig faktor för att bolaget ska kunna
uppnå de mål och indikatorer som gäller inom hälso- och sjukvården.
Under 2022 kommer fortsatt fokus vara på att öka tillgängligheten inom psykiatrin,
särskilt inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Under 2021 har tillgängligheten till
BUP förbättrats med det finns fortfarande köer till neuropsykiatriska utredningar.
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Målvärde
2022

RF
Målvärde
2022

Indikator

Beslutat av

Vård i rätt tid: Andel patienter som vistas högst 4 timmar
på akutmottagning

Regionfullmäktige

>=78%

Vård i rätt tid: Medianväntetid till första läkarbedömning
på akutmottagning, alla patienter

Regionfullmäktige

Minska 5%

Vård i rätt tid: Andel väntande till första besök inom 30
dagar hos specialist

Regionfullmäktige

>=70%

Vård i rätt tid: Andel väntande till första besök inom 90
dagar hos specialist

Regionfullmäktige

>=89%

Vård i rätt tid: Andel väntande till behandling inom 90
dagar hos specialist

Regionfullmäktige

>=77%

Säker vård: Förekomsten av vårdrelaterade infektioner

Regionfullmäktige

<=7,3%

Effektiv vård: Antal utskrivningsklara dagar till kommunen
per vårdtillfälle

Regionfullmäktige

<=1,3

3.2.2
Region Stockholms måltider främjar hälsa och är hållbara
Tiohundra AB jobbar ständigt med utveckling av den offentliga måltiden inom sjukhus
och SÄBO. Gruppen ”Från Kök till Bord” har ett helhetsperspektiv över bolagets behov
och jobbar med förbättring och utvecklingsmöjligheter. Prioriteringen under nästa år
är att få ner växthusgaserna genom måltiderna (koldioxidekvivalenter). Hur man
kan/ska tänka kring nya måltider utan att förändra grunden exempelvis avseende
braxenfärs, baljväxtfärs, vildsvin m.m.
Indikator

Beslutat av

Andel ekologiska livsmedel i patientmåltider

Regionfullmäktige

Målvärde
2022

RF
Målvärde
2022
50%

3.3 Hållbar arbetsgivare
3.3.1
Systematisk kompetensförsörjning
Bolaget har en övergripande kompetensförsörjningsplan och arbetar såväl
bolagsövergripande som verksamhetsspecifikt med att behålla och attrahera nya
medarbetare. På övergripande nivå sker ett strukturerat förbättringsarbete där
medarbetare utbildas internt i förbättringsledarskap, och idéer tillvaratas systematiskt
för att öka delaktigheten och öka takten i förbättringsarbetet. Införandet av
kompetensstegarna är ett viktigt led i att säkra kompetensförsörjningen.
För att öka attraktiviteten marknadsförs varumärket genom att sprida goda exempel på
de idéer och förbättringar som genomförts i verksamheten, lönebildningen utvecklas så
att medarbetarna förstår sin lön och digitalisering används för att skapa effektiva
arbetssätt.
På verksamhetsnivå har handlingsplaner tagits fram för att behålla och attrahera
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4
4.1

Ekonomi
Resultatbudget

Budgetförutsättningar
Tiohundra AB utgår i verksamhetsplanen från att ersättningsnivåerna i merparten av
avtalen är oförändrade jämfört med 2021. KSON har informerat om att sjukhusavtalet
kommer räknas med 1,5 procent vilket innebär en intäktsökning med 9 miljoner
kronor. Antagandet om i stort sett oförändrade ersättningsnivåer innebär ett
effektiviseringskrav för bolaget motsvarande 2,1 procent eller cirka 35 miljoner kronor.
Utgångspunkten i arbetet med budget 2022 har varit att verksamheten ska bedrivas
inom ramen för de ersättningar som följer av avtalen. Handlingsplaner har utarbetats
under hösten men trots det återstår åtgärder på cirka 10 miljoner kronor. Uppföljning
av att planerade åtgärder genomförs och får avsedd effekt samt att nya åtgärder
identifieras sker löpande.
För 2023 och 2024 antas att ersättningen i avtalen räknas upp med 1,5 procent per år
vilket motsvarar cirka 26 miljoner kronor per år.
Resultat*

Budget 2021

Budget 2022

17

23

23

23

23

911

896

928

954

980

- varav omställningsavtal

0

0

0

0

0

Försäljning övriga tjänster

57

60

65

65

65

726

682

691

691

691

0

0

0

0

0

99

74

72

72

72

1 810

1 735

1 780

1 806

1 832

Personalkostnader inkl
inhyrd personal

-1 334

-1 390

-1 416

-1 442

-1 468

- varav inhyrd personal

-30

-16

-14

-14

-14

-8

-6

-6

-6

-6

Köpta verksamhetsknutna
tjänster

-40

-42

-45

-45

-45

Läkemedel

-13

-14

-14

-14

-14

Materialkostnader

-92

-101

-110

-110

-110

Lokal- och
fastighetskostnader

-63

-64

-68

-68

-68

Övriga kostnader

-80

-80

-82

-82

-82

Verksamhetens kostnader

-1 629

-1 698

-1 742

-1 768

-1 794

- varav omställn. kostn.***

0

0

0

0

0

Patientavgifter
Sålda primärtjänster

Erhållna bidrag
- varav ers. omställn. kostn.
Övriga intäkter
Verksamhetens intäkter

Köpta primära
sjukvårdstjänster

Utfall 2020

Plan 2023

Plan 2024
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Resultat*

Utfall 2020

Budget 2021

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Avskrivningar

-19

-25

-26

-26

-26

Finansnetto

-69

-12

-12

-12

-12

0

0

0

0

0

92,7

0

0

0

0

Justering pension mm.
Resultat**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner. I detta resultat ingår effekten av den förändrade
diskonteringsräntan i pensionsskulden.
*** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader

4.1.1
Intäkter
Sålda primärtjänster beräknas öka med 32 miljoner kronor 2022 jämfört med budget
2021. Ökningen beror dels på uppräkning av sjukhusavtalet med 1,5 procent dels på att
sålda vårdtjänster ökar. För åren 2023–2024 antas avtalen med beställaren räknas upp
med 1,5 procent vilket innebär att intäkterna ökar med cirka 26 miljoner kronor per år.
Försäljning av övriga tjänster beräknas öka med 5 miljoner kronor jämfört med budget
2021 vilket beror på ökade röntgenintäkter. Därutöver beräknas erhållna bidrag öka
med 9 miljoner kronor till följd av en ökning av anslagsstyrd verksamhet, exempelvis
avseende psykiatrin.
Sammantaget beräknas intäkterna till 1 780 miljoner kronor vilket är en ökning med 45
miljoner kronor jämfört med budget 2021.
4.1.2
Kostnader
Personalkostnaderna beräknas öka med 26 miljoner kronor 2022 jämfört med budget
2021. För att budgeterade personalkostnader ska hållas förutsätts effektiv
produktionsplanering samt att restriktivitet vid ersättningsrekryteringar tillämpas.
Tiohundra beslutade hösten 2019 om inhyrningsstopp vilket innebär att kostnaderna
för inhyrd personal fortsätter minska.
Materialkostnader beräknas öka med 9 miljoner kronor jämfört med budget 2021.
Kostnaderna drivs delvis av högre priser till följd av pandemin.
Sammantaget beräknas verksamhetens kostnader till 1 742 miljoner kronor 2022 vilket
är en ökning med 44 miljoner kronor jämfört med budget 2021.
Personalkostnader och inhyrd personal
Särskilt VD-beslut krävs för att en verksamhet ska kunna anlita hyrpersonal. Jämfört
med budget för 2021 bedöms kostnaderna för inhyrd personal minska med drygt 2
miljoner kronor. Bolaget har utgått från KPA:s pensionsprognos.
För budgetperioden uppgår budgeterade helårsarbeten till 1 913.
Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto
Kostnader för avskrivningar uppgår till 26 miljoner kronor per år. Det är framför allt
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investeringar i medicinsk-teknisk utrusning samt IT-infrastruktur som genererar
avskrivningar.
4.1.3
Verksamhetsindelad resultatbudget
Bolagets administrativa kostnader uppgår till 56,3 miljoner kronor vilket motsvarar
cirka 3,2 procent av bolagets totala kostnader. I administrationskostnader har
inräknats följande funktioner:









VD/styrelse
Inköp
Fackliga representanter
Ekonomifunktion
HR och lön
Kommunikation
Miljöfunktion
Kvalitet

Bolaget arbetar ständigt med att utveckla processer och arbetssätt. För att hålla nere de
administrativa kostnaderna tillämpas restriktivitet vid ersättningsrekryteringar.
Bolaget arbetar även med att kompetens ska användas där behoven är som störst och
har infört så kallade kombinationstjänster där medarbetare arbetar
gränsöverskridande.
4.1.4

Budget per verksamhetsområde

Resultat per verksamhetsgren (mkr)

Utfall 2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

Intäkter
Regionverksamhet (hälso- och
sjukvård)

1063

1126

1152

1178

Kommunverksamhet (omsorg)

672

654

654

654

1735

1780

1806

1832

Regionverksamhet (hälso- och
sjukvård)

-1063

-1126

-1152

-1178

Kommunverksamhet (omsorg)

-672

-654

-654

-654

-1735

-1780

-1806

-1832

0

0

0

0

Summa intäkter
Kostnader

Summa kostnader
Summa
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4.2 Balansräkning
Balansräkning*

Utfall 2020

Prognos
2021

Budget
2021

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

Anläggningstillgångar

109

0

123

170

183

190

Omsättningstillgångar

902

0

790

1 003

1 033

1 077

- varav kassa och bank

640

0

523

741

770

814

SUMMA TILLGÅNGAR

1 012

0

913

1 173

1 216

1 267

Eget kapital

110

0

17

105

105

105

Avsättningar

613

0

648

744

787

838

Skulder

288

0

248

286

286

286

- varav långfristiga
skulder

0

0

0

0

0

0

- varav kortfristiga
skulder

288

0

248

286

286

286

1 012

0

913

1 135

1 178

1 229

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

Bolaget planerar investeringar om cirka 55 miljoner kronor 2022. Det avser i huvudsak
medicinteknisk utrustning vid Norrtälje sjukhus, IT-utrustning samt bilar till
hemtjänsten.

4.3 Investeringar
Objekt

2022

2023

2024

IT-utrustning

14,8

13,2

12,7

Sjukhus, utrustning

18,5

23,1

20,5

1,5

0,6

0,4

14,5

0

0

5,6

1,7

0,5

54,9

38,6

34,1

Primärvård, utrustning
Transportfordon
Omsorg och övrigt
Summa

Tiohundra AB medräknas inte i regionens investeringsbudget, men behov av
investeringar inom hälso- och sjukvården finns fortsatt. Under 2019 och 2020 har
bolaget skjutit på investeringar för att minska kostnadsutvecklingen. Investeringarna
har även varit lägre under 2021 till följd av pandemin. Investeringsbehovet är därmed
större för 2022 än för de kommande planeringsåren. Merparten av investeringarna
avser utrustning vid Norrtälje sjukhus samt IT-infrastruktur vilken har varit eftersatt
under flera års tid till följd av att bolagets ekonomiska förutsättningar inte möjliggjort
dessa investeringar.
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5
5.1

Verksamhetstal
Avtal och överenskommelser

Från och med 2022 väntas det sjukhusanslutna mobila sjukvårdsteamet (SAMS) bli ett
tilläggsuppdrag inom sjukhusavtalet. Inga andra förändringar av avtal är kända.
Budgeterade produktionsvolymer inom hälso- och sjukvården framgår av tabellen
nedan och baseras på antagandet om att smittspridningen avtar.

5.2 Vårdproduktion
Vårdproduktion (antal)

Utfall 2020

Budget 2021

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Besök, akuta

18 440

22 300

23 618

23 854

24 093

Besök, elektiva

51 381

60 675

58 184

58 736

59 332

124 014

128 971

133 765

135 592

137 443

50 391

62 472

63 336

64 286

65 250

3 644

3 761

3 761

3 817

3 875

247 870

278 179

282 664

286 285

289 993

- varav utomlän/utland

1 258

1 550

1 450

1 450

1 450

Slutenvårdstillfällen,
akuta

5 193

5 924

6 049

6 054

6 058

Slutenvårdstillfällen,
elektiva

1 071

1 660

1 739

1 744

1 748

6 263

7 584

7 788

7 797

7 806

162

260

160

160

160

72

87

89

89

89

Primärvårdsbesök
Psykiatrisk vård
Habilitering
Öppenvårdsbesök,
totalt

Slutenvårdstillfällen,
totalt
- varav utomlän/utland
Antal vårdplatser
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Intern kontroll och regelefterlevnad
Resultat och analys från riskbedömningen

6.2 Regelefterlevnad
Tiohundra AB ska enligt ägardirektiven följa de policyer och styrdokument som KSON
beslutar ska gälla för bolaget. Bolaget följer även Region Stockholms och Norrtälje
kommuns styrande dokument där det är tillämpligt.
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