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2. Direktionen beslutar att till Norrtälje kommun begära 11,2 mnkr ur
volymreserven som kommunen budgeterat för 2022 i syfte att täcka ökade
kostnader för volymökningar inom särskilda boendeformer och hemtjänst.

3. Direktionen beslutar föreslå fullmäktige i Region Stockholm och Norrtälje
kommun att utöver överenskommen uppräkning av kommunalförbundets
medlemsbidrag för 2022 och framåt, tillföra de medel som krävs för att täcka
kommunalförbundets och Tiohundra AB:s ökade pensionskostnader.
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betalningsansvaret för läkemedelsförmånen för invånare i Norrtälje kommun
ska övergå till Region Stockholm.

Maria Johansson 
Förbundsdirektör 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet står inför utmaningarna med att möta en växande och 
åldrande befolknings behov av stöd, service och omsorg inom medlemsbidragens 
ekonomiska ramar. Främst ökar kostnaderna för norrtäljebornas hälso- och 
sjukvård samt läkemedelsförmåner i högre takt än regionens medlemsbidrag. 

Sammantaget prognostiserar kommunalförbundet ett underskott om 72,1 mnkr 
för 2022. Inom de kommunfinansierade verksamheterna prognostiseras ett 
underskott om 7,4 mnkr vilket i huvudsak beror på prognosticerade 
volymökningar. Inom de regionfinansierade verksamheterna prognostiseras ett 
underskott om 64,7 mnkr vilket dels beror på ökade kostnader avseende 
läkemedelsförmånen, dels på ökade volymer. Volymerna kan komma att öka än 
mer men årsprognosen kan också komma att förbättras något, dels genom anslag 
från Norrtälje kommuns volymreserv dels med ytterligare statsbidrag. Löpande 
dialoger förs med medlemmarnas förvaltningar för att säkerställa 
kommunalförbundets del av statsbidrag och andra ersättningar.  
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Tiohundra AB prognostiserar ett ekonomiskt resultat om -60,0 mnkr för 2022 
vilket innebär ett sammantaget prognostiserat underskott om -132,1 mnkr för 
koncernen. 
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1. Inledning 
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) ansvarar för sammanhållen vård och 
omsorg för invånarna i Norrtälje kommun. Norrtäljemodellen är en samverkan mellan Norrtälje kom-
mun och Region Stockholm som tar bort gränsdragningarna mellan kommun och region. Förbundets 
styrs av en direktion utifrån den av medlemmarna gemensamt beslutade förbundsordningen. Det 
möjliggör innovativa arbetssätt som präglas av nära samverkan och samarbete med utförarna som 
bidrar till effektiva flöden och verksamheter. Kommunalförbundet har ett helägt dotterbolag, Tio-
hundra AB.  
 
Kommunalförbundet står inför utmaningarna med att möta en växande och åldrande befolknings be-
hov av stöd, service och omsorg inom medlemsbidragens ekonomiska ramar. Främst ökar kostna-
derna för norrtäljebornas hälso- och sjukvård, kostnader för läkemedelsförmåner och pensionskost-
naderna med anledning av det nya pensionsavtalet i högre takt än regionens medlemsbidrag. 
 

1.1 Förbundsdirektörens kommentarer 
Vid utgången av 2020 fördes dialoger mellan Region Stockholm, Norrtälje kommun och kommunal-
förbundet i syfte att stärka förutsättningarna för en effektiv styrning så att verksamheten kan bedri-
vas med de fördelar som Norrtäljemodellen innebär och utvecklas med en hållbar ekonomi i balans. 
En gemensam överenskommelse för perioden 2021-2023 beslutades som direktionen godkände i 
februari 2021. Stora volymökningar på grund av befolkningsökning och den demografiska strukturen i 
Norrtälje innebär att utvecklings- och effektiviseringsarbetet behöver fortsätta att intensifieras i nära 
samverkan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Under 2022 har bland annat ökade kostnader 
för läkemedel, det förändrade omvärldsläget med kraftigt stigande priser, fortsatt pandemi som 
medför merkostnader, befolkningsökning och pensionskostnadsökningar skapat stora utmaningar för 
kommunalförbundet att uppnå en ekonomi i balans under 2022. Dessa utmaningar kvarstår och i 
vissa fall ökar utmaningarna ytterligare under 2023. 
 
Den regionfinansierade verksamheten har de största ekonomiska utmaningarna. De satsningar Reg-
ion Stockholm beslutar om behöver följas av finansiering till kommunalförbundet. Exempel på såd-
ana satsningar är förlossningsvården och att minska pandemins vårdskuld. Ett annat exempel är att 
regionen belastar förbundet med allt högre kostnaderna för läkemedelsförmånen, fastän regionen 
erhåller statsbidrag för denna. Sammantaget innebär detta behov av förstärkt finansiering från Reg-
ion Stockholm för att kommunalförbundet ska kunna bibehålla vård till norrtäljeborna på samma vill-
kor som i länet. Primärvårdens vidareutveckling mot mer hälsofrämjande och förebyggande insatser 
för att tidigt upptäcka patienters behov fortgår. Information och diskussion om fast läkar- och vård-
kontakt har genomförts med KSON:s husläkarmottagningar. Motsvarande dialog pågår inom särskilt 
boende för äldre. 
 
Inför 2022 räknade Norrtälje kommun upp kommunalförbundets medlemsbidrag med 26,1 mnkr, el-
ler knappt 2,2 procent. Inom ramen för detta har kommunen dels reducerat förbundets lokalhyror 
med 4,3 mnkr, dels inräknat det särskilda statsbidraget för stärkt äldreomsorg om 33,1 mnkr. Norr-
tälje kommun har en hög andel av befolkningen som är 80 år och äldre. De har också störst behov av 
omsorg. Åldersgruppen väntas öka mellan 2021 och 2022 med 6,7 procent (motsvarande 80,4 mnkr), 
vilket behöver beaktas i Norrtälje kommuns finansiering av kommunalförbundet.  
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Kommunalförbundet prognostiserar trots de ekonomiska utmaningarna god måluppfyllelse för 2022, 
förutom vad gäller kundvalet och de finansiella nyckeltalen. Kommunalförbundets goda resultat be-
kräftas också i Socialstyrelsens öppna jämförelser 2022 – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. 
 
Omställning till nära vård pågår nationellt, regionalt och lokalt i Norrtälje och innebär ett skifte från 
ett hälsosystem som i hög grad är uppbyggt kring diagnoser och organisation, till ett system som är 
proaktivt, förebyggande och hälsofrämjande. Nära vård är en mer personcentrerad hälso- och sjuk-
vård och omsorg där samarbetet och samverkan mellan regioner och kommuner är central. Målet 
med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård 
som stärker hälsan.  
 
Kartläggning av fast läkarkontakt inom kommunalförbundets husläkarverksamhet och särskilt boende 
för äldre är genomförd. Under hösten 2022 fortsätter arbetet att tillsammans med utförarna ta fram 
handlingsplan och andra indikatorer som mäter kontinuitet, samordning och tillgänglighet över tid. 
Lokal kartläggning av fast vårdkontakt i Norrtälje inom särskilt boende för äldre är genomförd och 
inom husläkarverksamhet och hemsjukvård pågår kartläggning. Nuläget kommer att ge värdefull kun-
skap inför fortsatt arbete i projektet kring utskrivning från slutenvård (LUS) och samordnad individu-
ell plan (SIP).  
 

1.2 Ledningens åtgärder 
En avgörande framgångsfaktor för kommunalförbundet är samarbetet med och mellan medlem-
marna, både politiskt och mellan tjänstepersoner. Gemensamma strukturer och processer mellan 
kommunalförbundet och medlemmarna behöver fortsätta utvecklas i samverkan.  Medlemmarnas 
insikt i vilka resurser som krävs för norrtäljebornas allt större behov av stöd, service och omsorg, med 
en växande och åldrande befolkning som avviker från demografin länet i övrigt är avgörande. Kom-
munalförbundet har löpande dialog med medlemmarna kring detta, där också frågor om exempelvis 
ersättningsnivåer för vård av norrtäljebor i Region Stockholm diskuteras, liksom kommunalförbun-
dets del i statliga stimulansmedel, statsbidrag, volymreserv med flera finansieringskällor.   
 
Kommunalförbundets regionfinansierade verksamheter prognostiserar ett underskott om 64,7 mkr. 
Vad gäller kostnader för specialiserad vård av norrtäljebor i Region Stockholm och läkemedelsför-
månen, med ett prognostiserat underskott om 50,0 mnkr, har kommunalförbundet små möjligheter 
att styra över. Dialog förs med regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning (HSF) om bland annat nivån 
på ersättningar för den specialiserade vården. Hälso- och sjukvårdsinsatserna inom kundvalet ingår i 
den översyn som pågår.   

Kommunalförbundets kommunfinansierade verksamheter prognostiserar ett underskott om 7,4 
mnkr 2022, som främst beror på ökade volymer inom särskilda boendeformer. I och med befolk-
ningsökningen, särskilt avseende personer 65 år och äldre, ökar kostnaderna vilka också kommer att 
fortsätta öka de kommande åren. För att åtgärda detta under 2022 har kommunalförbundet begärt 
anslag ur Norrtälje kommuns volymreserv. En översyn av ersättningarna inom kundvalet pågår. På 
sikt kan även biståndsbedömda trygghetsboenden ha en kostnadsdämpande effekt. 

Kommunalförbundet och dotterbolaget Tiohundra AB arbetar ständigt med att effektivisera och vida-
reutveckla verksamheten. Under 2022 har direktionen beslutat om bland annat:  

- uppföljning av ersättningsmodellen i kundvalet (§ 71) 
- utökade insatser psykisk hälsa för barn och unga i primärvården (§ 70) 
- biståndsbedömt trygghetsboende (§ 69) 
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- försöksverksamhet med mobil mammografi (§ 66) 
- förstudie om modernisering av Norrtälje sjukhus (§ 60) 
- införande av remisskrav för neuropsykiatriska utredningar inom barn- och ungdomspsykia-

trin (§ 6) 
 
Kommunalförbundet arbetar fokuserat med innovativa samarbeten som möjliggör effektiviserings-
vinster. Samarbetena omfattar såväl utvecklingsinitiativ, förstärkt samverkan och långsiktiga strate-
giska arbeten. 

- Direktionen beslutade i december 2019 (§ 153) om att införa digitala lås inom kundvalet. 
Uppdraget försenades på grund av pandemin men var slutfört vid årsskiftet 2021/2022.  

- Sjukhusanslutna mobila sjukvårdsteam (SAMS). 
- Ambulansomstyrning till Norrtälje Sjukhus i syfte att avlasta sjukhusen i övriga länet med pa-

tienter från Norrort. 
- Fortsatt arbete med omställningen mot god och nära vård och omsorg. 
- Utökat samarbete i Hallstavik där förvaltningens biståndshandläggare samverkar med befint-

liga kundvalsutförare och husläkarmottagning som en fortsättning på projektet Norrtälje2.0.  
- Aktiv Senior som innefattar samverkan med Norrtälje kommun och idrottsföreningar. 
- Inom ramen för samverkansområdet psykisk hälsa, initierat samarbete med lärosätet Söder-

törns högskola kring kommunikation och modell för att nå ut till kommunens ungdomar på 
temat psykisk hälsa och var de kan söka hjälp. 

- I Agenda välbefinnande har arbetet övergått till samarbete med Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR), vilket bidragit till stärkt fokus på ledning och styrning och perspektivet om 
goda livsmiljöer i gränsöverskridande samverkan. 

- Samarbete med pensionärs- och kulturföreningar och finska föreningen kring arrangerandet 
av årets Seniorkollo. 

 
Digitalisering är ett prioriterat område för fortsatt effektivisering av verksamheten. Genom införan-
det av ett nytt ärendehanteringssystem (Platina) från och med hösten 2022 väntas förvaltningens 
övergripande styr- och stödprocesser effektiviseras. En e-tjänst för att beställa IT-behörigheter för 
både chefer inom kommunalförbundet och för dess utförare har också införts under året. Kom-
munalförbundets omsorgssystem har moderniserats ytterligare genom utvecklingen av digitalt stöd 
till utredning och beslut för individuellt bistånd samt genom införandet av modulen Lifecare Utfö-
rare, som bland annat hanterar beställningar, verkställighet, genomförandeplaner och social doku-
mentation i ett användarvänligt och webbaserat gränssnitt.  
 
 

2. Förvaltningsberättelse 
Denna delårsrapport 2 avser utfall för perioden januari-augusti 2022, inklusive prognos för resten av 
kalenderåret. 

2.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Kommunalförbundet har utmaningarna i att möta en växande och åldrande befolknings behov av 
hälso-, sjukvård och omsorg inom medlemsbidragens ramar.  

2.1.1 Medlemsbidrag 
Förbundet finansieras med bidrag från medlemmarna, där Region Stockholm bekostar cirka 59 pro-
cent och Norrtälje kommun runt 41 procent av kommunalförbundets verksamhet. Medlemsbidraget 
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från Region Stockholm för år 2022 uppgår till 1 764,6 mnkr, vilket är en ökning om 2,5 procent jäm-
fört med 2021. Norrtälje kommuns medlemsbidrag är 1 240,7 mnkr, eller 2,1 procent högre jämfört 
med 2021. 

 

Region Stockholm 
Kommunalförbundets regionfinansierade verksamhet tillhandahålls i huvudsak av Region Stockholm, 
vars kostnadsnivåer kommunalförbundet har små möjligheter att påverka. De satsningar regionen 
beslutar om behöver innefatta finansiering till kommunalförbundet. Exempel på sådana satsningar är 
förlossningsvården och att minska pandemins vårdskuld. Kostnaderna för läkemedelsförmånen tar 
en allt större andel i budgeten och kostnadsökningen under 2022 påverkar kommunalförbundets för-
utsättningar att nå en ekonomi i balans. 
 
Norrtälje kommun 
Inför 2022 räknade Norrtälje kommun upp kommunalförbundets medlemsbidrag med 26,1 mnkr, el-
ler knappt 2,2 procent. Inom ramen för detta har kommunen reducerat förbundets lokalhyror med 
4,3 mnkr samt inräknat det särskilda statsbidraget för stärkt äldreomsorg med 33,1 mnkr. Av kom-
munalförbundets budget 2022 framgår samtidigt att befolkningen 80 år och äldre, de med störst be-
hov av omsorg, väntas öka mellan 2021 och 2022 med 6,7 procent (motsvarande 80,4 mnkr) samti-
digt som prisutvecklingen då väntades vara 1,4 procent (motsvarande 18,1 mnkr). Genom att kom-
munen inräknat statsbidraget för att stärka äldreomsorgen i medlemsbidraget för att finansiera be-
fintlig äldreomsorg har kommunalförbundet små möjligheter att genomföra satsningar som statsbi-
draget förväntas användas till. Det finns därför en risk att kommunen kan bli återbetalningsskyldig till 
Socialstyrelsen vid rapportering om hur statsbidraget använts.  
 

2.1.2 Statsbidrag 
Enligt den överenskommelse som tecknats mellan kommunalförbundet, Region Stockholm och Norr-
tälje kommun ska Region Stockholm tillföra 2,6 procent av de specialdestinerade statsbidragen för 
uppskjuten vård 2022, vilket motsvarar 20,8 mnkr. Härutöver ska kommunalförbundet tillföras ytter-
ligare 15,6 mnkr i statsbidrag avseende tillgänglighet och god och nära vård. Dessa medel tilldelas via 
regionens hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN). På motsvarande sätt ska Norrtälje kommun tillföra spe-
cialdestinerade statsbidrag som är avsedda för kommunalförbundets verksamhetsområden. 

Prognosen om 48 mnkr innehåller viss osäkerhet då alla statsbidrag ännu inte är beslutade och det 
därmed inte är helt klart vad som avses och vad som bör tillfalla kommunalförbundet. 

 

Norrtälje kommun anser att statsbidraget för äldreomsorgssatsningen om 33,1 mnkr ingår i kom-
munalförbundets medlemsbidrag för 2022. 

Härutöver har kommunalförbundets utförare ansökt om stimulansmedel via kommunalförbundet 
inom (a) äldreomsorgslyftet, (b) motverka ensamhet hos äldre och ökad kvalitet i vården och omsor-
gen om personer med demenssjukdom, (c) skapa goda förutsättningarför vårdens medarbetare samt 

Medlemsbidrag (tkr) Utfall 2022 Budget 2022 Avvikelse Utfall 2021 Prognos 22 Budget 22 Avvikelse Utfall 21
Norrtälje Kommun -827 133 -827 133 0 -808 004 -1 240 700 -1 240 700 0 -1 214 600
Region Stockholm -1 176 267 -1 176 267 0 -1 149 063 -1 764 400 -1 764 400 0 -1 721 000
Total -2 003 400 -2 003 400 0 -1 957 067 -3 005 100 -3 005 100 0 -2 935 600

Jan-Aug Helår

Statsbidrag (tkr) Utfall 2022 Budget 2022 Avvikelse Utfall 2021 Prognos 22 Budget 22 Avvikelse Utfall 21
Statsbidrag -30 378 -32 000 1 622 -29 584 -48 000 -48 000 0 -49 344
Total -30 378 -32 000 1 622 -29 584 -48 000 -48 000 0 -49 344

Jan-Aug Helår



8 
 

(d) vidareutbildning av sjuksköterskor. Sammantaget har förvaltningen fått in 110 ansökningar och 
beviljat 15,1 mnkr enligt nedan sammanställning. 
 

a) Äldreomsorgslyftet = 14 043 771:- , 14 ansökningar. Totalt ansökt belopp 6 863 276 kr som 
också beviljats av förvaltningen.   

b) Motverka ensamhet hos äldre och ökad kvalitet i vård och omsorg om personer med de-
mens = 5 144 195:- , 41 ansökningar. Totalt ansökt belopp 13 563 344 kr. Beviljat belopp av 
förvaltningen 5 144 195 kr, fördelningsnyckel användes. 

c) Goda förutsättningar för vårdens medarbetare = 1 923 953 :- , 50 ansökningar. Totalt ansökt 
belopp 12 103 670 kr. Beviljat belopp av förvaltningen 1 923 953 kr, fördelningsnyckel använ-
des.   

d) Vidareutbildning sjuksköterskor = 1 282 635:-,  5 ansökningar. Totalt ansökt belopp 3 314 
690 kr. Beviljat belopp av förvaltningen 1 151 250 kr.  

 
2.1.3 Läkemedelsförmånen 
Kostnaderna för läkemedelsförmånen tar en allt större andel i budgeten och kostnadsökningen under 
2022 påverkar kommunalförbundets förutsättningar att nå en ekonomi i balans. Dessa kostnader för 
läkemedelsförmånen har kommunalförbundet mycket begränsade möjligheter att påverka då Region 
Stockholm belastar kommunalförbundet med allt högre kostnader, trots att regionen erhåller statsbi-
drag för läkemedelsförmånen. 
 
Regionen har ökat kostnadsbelastningen på kommunalförbundet för läkemedelsförmånen, från 
168,0 mnkr 2016 till en årsprognos på 254,8 mnkr 2022, vilket motsvarar en genomsnittlig ökning 
med 7,2 procent per år. Regionens medlemsbidrag till kommunalförbundet har under samma period 
ökat med i snitt 3,5 procent per år. Kostnaderna för läkemedelsförmånen tar en allt större andel i 
budgeten och kostnadsökningen påverkar kommunalförbundets förutsättningar att nå en ekonomi i 
balans. Sedan kommunalförbundets bildades 2016 har förbundet belastats med 3,37 procent av Reg-
ion Stockholms totala kostnader av läkemedelsförmånen. I början av 2022 har kommunalförbundets 
andel utan föregående dialog höjts till i snitt 3,69 procent mellan januari och juli, vilket innebär en 
ökad kostnad om 12,9 mnkr för perioden. Sammantaget prognostiseras ett underskott om cirka 42,5 
mnkr avseende läkemedelsförmånen 2022. Kommunalförbundet har bestridit regionens ändrade de-
bitering. Kommunalförbundets andel av befolkningen i länet utgör 2,7 %. 
 
Om kostnaderna för läkemedelsförmånen är en del i den sammanhållna vård och omsorg som kom-
munalförbundet ska tillhandahålla till invånarna i Norrtälje kommun behöver aktualiseras och där-
med frågan om ansvaret för läkemedelsförmånen bör återgå till Region Stockholm alternativt utreda 
en justering av kommunalförbundets andel av Region Stockholms erhållna statsbidrag för läkeme-
delsförmånen. 
 
2.1.4 Nytt pensionsavtal 
Från och med 2023 gäller ett nytt pensionsavtal - AKAP-KR (avgiftsbestämd kollektivavtalad pension, 
kommuner och regioner) för anställda i kommuner, regioner samt vid kommunalförbundet och Tio-
hundra AB. Avtalet innebär högre pensionsavsättningarna, då pensionssystem övergår från förmåns- 
till avgiftsbestämt. Genom avtalet ökar kostnaderna för vård av Norrtäljebor långt över den finansie-
ring kommunalförbundets medlemmar kommit överens om för 2023. 

I och med den ekonomiska utvecklingen i Europa ökar redan nu kostnaderna för innevarande pens-
ionsavtal (AKAP-KL), avsevärt utöver vad som kunnat förutses vid budgeteringen inför 2022. 
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2.1.5 Nyemission 
Enligt den överenskommelse om stärkt styrning och ekonomiska förutsättningar för kommunalför-
bundet som medlemmarna tecknade 2021 åtog de sig att med hälften var kapitalisera Tiohundra AB i 
en nyemission om 150 mnkr, vilket inte ännu kommit till stånd. 
 
2.2 Händelser av väsentlig betydelse 
I februari 2022 utökade Ryssland sin invasion av Ukraina, som inletts åtta år tidigare. Eventuella ef-
fekter för vård och omsorg i Norrtälje bevakas av förvaltningen, men det har hitintills inte uppstått 
något behov av särskild krishantering. Kriget har dock medfört ökad risk för cyberattacker. Arbetet 
med it- och driftsäkerhet har därmed intensifierats.  

Från och med april 2022 klassas inte längre covid-19 som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom i 
Sverige. Trots detta var trycket på Norrtälje sjukhus särskilda covidplatser fortsatt högt under våren, 
samtidigt som ordinarie vårdprogram återupptogs med extrainsatser för att arbeta i kapp undan-
trängd vård. Under sommaren ökade antalet covid-patienter åter samtidigt med personalbrist, vilket 
innebar att Tiohundra AB verkade i stabsläge vid Norrtälje sjukhus i drygt tre veckor under sommar-
perioden. De generella svårigheterna att bemanna, tillsammans med stigande inflation, torde belasta 
förbundets samtliga vård- och omsorgsgivare. 

Behov att vaccinera mot covid-19 kommer att kvarstå men ska fortsättningsvis hanteras i ordinarie 
verksamhet. I övrigt arbetar förvaltningen vidare med ökad krisberedskap och förbättrad kontinui-
tetsplanering inom kommunalförbundets verksamhetsområde, tillsammans med Norrtälje kommun 
och Region Stockholm. Tiohundra AB uppdaterar också sina planer och rutiner.  

Budgetering sker i de flesta fall utifrån utfall tidigare år, justerat för kända förändringar. Volymerna i 
många av kommunalförbundets verksamheter har samtidigt kraftigt påverkats av pandemin, från och 
med 2019. Detta har i sin tur inneburit svårigheter att budgetera inför 2022. Volymerna inom omsor-
gen är nu i de flesta fall tillbaka på nivåerna före pandemin. Inom exempelvis särskilt boende för 
äldre är andel av kommuninvånarna 65 år och äldre den samma som 2019, med den skillnaden att 
antalet i målgruppen ökat sedan 2019 med 1 304 personer. 

Sedan kommunalförbundets bildades 2016 har förbundet belastats med 3,37 procent av Region 
Stockholms totala kostnader av läkemedelsförmånen. I början av 2022 har kommunalförbundets an-
del utan föregående dialog höjts, vilket skulle innebära ett väntat underskott om 42,5 mnkr 2022. 
Kommunalförbundet har bestridit regionens ändrade debitering. Kommunalförbundets andel av be-
folkningen i länet utgör 2,7 %. 

Direktionen har beslutat om försöksverksamhet med mobil mammografi (protokoll 2022-06-08, § 66) 
och Norrtälje Kommunstyrelse har beslutat att, inom fullmäktige investeringsram 2022, prioritera an-
skaffning av en ”mammografibuss” (protokoll 2022-04-11, § 65). Diskussioner förs även med Region 
Stockholm. 

Kommunalförbundet visar fortsatt goda resultat i Socialstyrensels öppna jämförelser 2022 – Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen? Av årets undersökning framgår att 81 procent är nöjda eller 
mycket nöjda med sitt äldreboende i Norrtälje kommun och motsvarande utfall inom hemtjänsten är 
91 procent.  89 procent uppger att de inte har avstått från sina insatser på grund av coronapande-
min.  
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Årlig avtalsuppföljning har genomförts och godkänts av direktionen (protokoll 2022-06-08, § 68). Re-
sultatet visar hög avtalsföljsamhet. Totalt har 42 avtalsområden följts upp, varav 39 bedömts uppfylla 
avtalsvillkoren utan anmärkning. 
 
Den nuvarande ersättningsmodellen i Kundvalet har inte tagit steget fullt ut mot att ersätta för be-
ställning. Modellen blandar ersättning för biståndsbedömd tid, utförd tid, besök och listning. Delege-
rade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs samtidigt som omsorg och service hos kunden. Detta kan vad 
förvaltningen erfar, bidra till komplicerad tidrapportering och felregistreringar.   
 
Förvaltningen har konstaterat att den utförda tiden i relation till den biståndsbedömda tiden har 
sjunkit sedan införandet av ny ersättningsmodell i juni 2021. Utfallet för perioden visar fortsatt så. 
Det motiverar att fördjupat se över nuvarande ersättningsmodell och att vidta åtgärder. I juni pre-
senterade förvaltningen en uppföljning av den nya ersättningsmodellen för direktionen (protokoll 
2022-06-08, § 71). Förvaltningens bedömning är att fortsatt arbete behöver ske inom flera områden, 
bland annat att renodla ersättningsmodellen och att se över avgiftsmodellen så att den i högre grad 
än idag avspeglar behovet av insatser för den enskilde än tiden för dessa. Direktionen har gett för-
valtningen ett förnyat uppdrag att utföra ett fortsatt arbete utifrån föreslagna områdena. 

 
2.2.1 Omställningen till nära vård 
Omställning till nära vård pågår nationellt, regionalt och lokalt i Norrtälje och innebär ett skifte från 
ett hälsosystem som i hög grad är uppbyggt kring diagnoser och organisation, till ett system som är 
proaktivt, förebyggande och hälsofrämjande. Nära vård är en mer personcentrerad hälso- och sjuk-
vård och omsorg där samarbetet och samverkan mellan regioner och kommuner är central. Målet 
med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård 
som stärker hälsan. 
 
Omställningen mot en nära vård pågår inom kommunalförbundet, bland annat genom:  
- Strukturerat och systematiskt arbetssätt vid biståndsbedömning och utveckla biståndsbedömda 

insatser utifrån individens behov.  
- Översyn och uppdatering av avtal och ersättningsmodeller har startat med syfte att avtal och er-

sättning ska stödja omställningen till god och nära vård. 
- Lärandeseminarium internt inom kommunalförbundet efter årlig avtalsuppföljning i syfte att lära 

av varandra och utveckla arbetssätt. 
 
Kartläggning av fast läkarkontakt inom husläkarverksamhet och särskilt boende för äldre är genom-
förd. Under hösten 2022 fortsätter arbetet att tillsammans med utförarna ta fram handlingsplan och 
andra indikatorer som mäter kontinuitet, samordning och tillgänglighet över tid. 
 
Lokal kartläggning av fast vårdkontakt i Norrtälje inom särskilt boende för äldre är genomförd och 
inom husläkarverksamhet och hemsjukvård pågår kartläggning. Nuläget kommer att ge värdefull kun-
skap inför fortsatt arbete i projektet kring utskrivning från slutenvård (LUS) och samordnad individu-
ell plan (SIP). Under hösten 2022 genomförs workshops med utförare i syfte att lära av varandra och 
om behov finns ta fram handlingsplan för fortsatt arbete. 
 
Fasta kontakter inom särskilt boende för äldre i Norrtälje: 

Fast läkarkontakt: 100 % har en fast läkarkontakt, dokumenteras i Procapita, Safedoc och TakeCare 
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Fast vårdkontakt: 100 % har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS), 100 % har en kontaktper-
son, dokumenteras i socialdokumentation, genomförandeplan i LifeCare, Procapita, Safedoc 

Två aktiviteter från projektet ”Norrtälje2.0” kan återigen starta inom given budget. Intentionen och 
viljan att olika aktörer runt individen ges möjlighet att lära av varandra och ges möjlighet att tillsam-
mans hitta innovativa arbetssätt och lösningar är centrala delar i omställningen till nära vård i Norr-
tälje.  
 
- Team Hallstavik har startat i augusti 2022 där syftet är att fånga upp äldre som har behov av sam-

ordnade insatser från olika vård och omsorgsaktörer. Teamet träffas varannan vecka med repre-
sentanter från biståndshandläggare, distriktsjuksköterska, representanter från de två kundvalsut-
förare som finns i Hallstavik och trygghetsjouren. Utvärdering av arbetssätt planeras till februari - 
mars 2023.  

 
- Mötesplatsen planeras starta i oktober 2022 med syfte att skapa en mötesplats för att motverka 

ensamhet hos särskilt isolerade personer och stärka deras livssituation. Sammankomster med 
tema med fika och samvaro som samordnas och planeras tillsammans med frivilligorganisationer, 
civilsamhället, kommunens seniorsamordnare och anhörigstöd. Utvärdering planeras under våren 
2023.  

 
Omställningen till nära vård i Norrtälje 

 
 
2.3 Styrning och uppföljning av verksamheten 
Kommunalförbundets 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. 

 
Förbundet har 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 samord-
nas med Region Stockholm,   
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• 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.  

Följande indikatorer per mål löpande följs under året: 

Mål och verksamhetsområden Primärvård Specialiserad 
vård 

Ordinärt 
boende 

Särskilda 
boendeformer 

God kvalitet i den sammanhållna vården 
och omsorgen 

Antal upprättade samordnade indivi-
duella planer för patienter (SIP). 

Andel kunder med upprättade genom-
förandeplan. 

Tillgänglighet för individen 
 

Väntetid enligt nationella vårdgaran-
tin. 

Andel utförd av 
beslutad tid. 

Andel verkställda 
beslut. 

Hälsofrämjande & förebyggande insat-
ser 
 

Andel samtal om levnadsvanor inom 
KSON:s husläkarmottagningar. 

Andel som erbjudits regelbunden fysisk 
aktivitet. 

Innovativa samarbeten som ger samord-
nings- och effektiviseringseffekter 

 
Antal pågående innovativa samarbeten. 

 
Till ovanstående verksamhetsområdet kommer förbundets förvaltning och Tiohundra AB:s ledning. 

Utöver de fyra målen i förbundsordningen ställer kommunallagen krav på god ekonomisk hushåll-
ning. Mål om god ekonomisk hushållning gäller långsiktigt och innebär för KSON-koncernen en eko-
nomi i balans över en treårsperiod, samtidigt som invånarna i Norrtälje kommun erhåller samman-
hållen hälso-, sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser. Värdering 
om målen för god ekonomisk hushållning uppfyllts görs genom en sammanvägning av de verksam-
hetsmässiga målen och kommunalförbundets finansiella mål - resultatmarginal och soliditet. 

2.3.1 God kvalitet i den sammanhållna vården och omsorgen 
Indikatorer för målet om god kvalitet i sammanhållen vård och omsorg anges i antal upprättade sam-
ordnade individuella planer (SIP) för patienter inom kommunalförbundets primärvård, samt i andel 
omsorgskunder med upprättade genomförandeplan inom ordinärt boende och särskilda boendefor-
mer. 

Indikatorer för god kvalitet i sammanhållen vård och omsorg – utfall 2020-2021, målvärde, utfall perioden 
och prognos 2022: 

God kvalitet i den sammanhållna vården och 
omsorgen 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Utfall           
perioden 

Prognos 
2022 

Antal upprättade samordnade individuella planer 
(SIP) inom KSON:s primärvård* 

Iu 6 10 6 10 

Andel omsorgskunder med upprättade genomfö-
randeplan inom ordinärt boende och särskilda 
boendeformer. 

80 % 84% 90% 91% 90% 

* Från 2021 ny indikator, upprättade SIP:ar som mäts inom husläkarverksamhet och primärvårdsrehabilitering. 
 
Antalet upprättade samordnade individuella planer (SIP) inom primärvården var per augusti 2022 på 
samma nivå som föregående år i sin helhet. Målvärdet för helåret 2022 väntas kunna uppnås fullt ut. 
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Andel omsorgskunder med upprättade genomförandeplan inom ordinärt boende och särskilda boen-
deformer är per augusti 2022 på samma nivå som föregående år i sin helhet. Målvärdet för helåret 
2022 väntas kunna uppnås fullt ut. 
 
2.3.2 Tillgänglighet för individen  
Tillgänglighet för individen mäts i andel patienter som fått en medicinsk bedömning vid kommunal-
förbundets husläkarmottagningar inom tre dagar, andel patienter inom barn- och ungdomspsykia-
trisk mottagning (BUP) som fått ett första besök, utredning respektive en behandling inom tidsgrän-
sen 30 respektive 90 dagar, andel utförda av beviljade hemtjänsttimmar (exklusive hälso- och sjuk-
vårdsinsatser) och andel verkställda av beslutade insatser inom särskilda boendeformer. 

Indikatorer för tillgänglighet för individen – utfall 2020-2021, målvärde, utfall perioden och prognos 2022: 

Indikatorer för tillgänglighet Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Utfall        
perioden 

Prognos  
2022 

Andel som fått en medicinsk bedömning i pri-
märvården inom 3 dagar. 

92% 85% 95% 91% 95% 

Besök vid BUP inom 30 dagar 40%  70%  84%   99%  99% 
Utredning/behandling vid BUP inom 90 dagar 80% 90% 95% 95% 95% 
Andel utförd av beslutad tid inom hemtjäns-
ten. 

* 67% 86% 65% 70%  

Andel verkställda beslut inom tre månader i 
särskilda boendeformer. 

94% 94% 93% 92% 93% 

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

 
Andel som fått en medicinsk bedömning i primärvården inom 3 dagar prognosticeras till 95 procent 
2022, vilket därmed når upp till målvärdet. Alla vårdgivare levererar över målvärdet, utom en. Dialog 
förs med denna om att öka sin andel. 

Andel patienter inom barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) som fått ett första besök inom 
trettio dagar, prognosticeras till 99 procent för 2022. Därmed väntas målvärdet om 84 procent över-
träffas med stor marginal. Andelen som påbörjat utredning eller behandling vid BUP inom 90 dagar 
väntas bli 95 procent för 2022, vilket motsvarar det målvärde som beslutats. 

Andel utförd av beslutad tid inom hemtjänsten har prognosticerats till 70 procent för 2022, vilket 
inte når upp till årets målvärde om 86 procent. Orsaken tycks vara den ersättningsmodell som inför-
des 2021. En utvärdering av modellen pågår. 

Andel verkställda beslut inom tre månader i särskilda boendeformer väntas uppnå årets målvärde 
om 93 procent. 
 
2.3.3 Hälsofrämjande och förebyggande insatser  
Hälsofrämjande och förebyggande insatser mäts i antal samtal om levnadsvanor inom Kommunalför-
bundets primärvård och andel brukare inom särskilda boendeformer som erbjudits regelbunden fy-
sisk aktivitet. 
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Indikatorer för hälsofrämjande och förebyggande insatser – utfall 2020-2021, målvärde, utfall perioden och 
prognos 2022: 

Indikatorer för hälsofrämjande och förebyg-
gande insatser 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Utfall      
perioden 

Prognos 
2022 

Antal samtal om levnadsvanor inom KSON:s 
husläkarmottagningar* 

- 8 500 9 000 6 526 9 000 

Andel brukare inom särskilda boendeformer 
som erbjudits regelbunden fysisk aktivitet** 

100% 100% 100% 100% 100% 

* Ny indikator fr.o.m. 2022  
**med regelbunden avses minst två gånger per vecka 
 
Antal samtal om levnadsvanor inom KSON:s husläkarmottagningar väntas uppnå målvärdet om 9 000 
samtal 2022.  
 
Andel brukare inom särskilda boendeformer som erbjudits regelbunden fysisk aktivitet minst två 
gånger per vecka prognosticeras till 100 procent, vilket motsvarar målvärdet. 
 

2.3.4 Innovativa samarbeten som ger samordnings- och effektiviseringseffekter  
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, ef-
fektivitet eller ändamålsenlighet”. Innovativa samarbeten som ger samordnings- och effektivise-
ringseffekter mäts i antalet innovativa samarbeten som motsvarar Innovationsrådets definition, där 
KSON är initiativtagare och/eller har en framträdande roll i genomförande. 

Indikatorer för innovativa samarbeten som ger samordnings- och effektiviseringseffekter – utfall 2020-2021, 
målvärde, utfall perioden och prognos 2022: 

Indikatorer för innovativa samarbeten Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Utfall   
perioden 

Prognos 2022 

Pågående innovativa samarbeten 8 7 8 9 9 
 

Samarbetena omfattar såväl utvecklingsinitiativ, förstärkt samverkan och långsiktiga strategiska arbe-
ten. De återfinns inom flera av verksamhetsområdena och avser: 
- Sjukhusanslutna mobila sjukvårdsteam (SAMS). Stöd till den basala hemsjukvården och samver-

kan med ASiH för Covid-19 patienter. 
- Ambulansomstyrning till Norrtälje Sjukhus i syfte att avlasta sjukhusen i övriga länet med patien-

ter från Norrort. 
- Fortsatt arbete med att stödja införandet av digital låshantering. 
- Fortsatt arbete med omställningen mot god och nära vård och omsorg. 
- Utökat samarbete i Hallstavik där förvaltningens biståndshandläggare samverkar med befintliga 

kundvalsutförare och husläkarmottagning som en fortsättning på projektet Norrtäljemodellen 
2punkt0.  

- Aktiv Senior som innefattar samverkan med Norrtälje kommun och idrottsföreningar. 
- Inom ramen för samverkansområdet psykisk hälsa, initierat samarbete med lärosätet Södertörns 

högskola kring kommunikation och modell för att nå ut till kommunens ungdomar på temat psy-
kisk hälsa och var de kan söka hjälp. 

- I Agenda välbefinnande har arbetet övergått till samarbete med Sveriges Kommuner och Reg-
ioner (SKR), vilket bidragit till stärkt fokus på ledning och styrning och perspektivet om goda livs-
miljöer i gränsöverskridande samverkan. 
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- Samarbete med pensionärs- och kulturföreningar och Finska föreningen kring arrangerandet av 
årets Seniorkollo. 

   

2.3.5 Medlemmarnas indikatorer 
Utöver direktionens indikatorer innehåller respektive medlems budget och verksamhetsplan också 
indikatorer och/eller uppdrag som avser kommunalförbundet. Då direktionens indikatorer och upp-
drag överensstämmer med medlemmarnas, hänvisas till berörda avsnitt i detta dokument. 
 
Medlemmarnas indikatorer och uppdrag för KSON-koncernen, med definitioner eller hänvisningar till be-
rörda avsnitt i detta dokument: 

Region Stockholms indikatorer KSON:s kommentar Målvärde 2022 Utfall peri-
oden* 

En hälso- och sjukvård av god kvalitet  
Andel patienter som vistas högst 
4 timmar på akutmottagningen. 

Avser Norrtälje sjukhus, oavsett 
patientens hemvist. 

78% 65,6% 

Medianväntetid till första läkar-
bedömning på akutmottagning, 
alla patienter. 

Avser Norrtälje sjukhus, oavsett 
patientens hemvist. 

40 minuter 38 minuter 

Andel väntande till första besök 
inom 30 dagar hos specialist. 

Avser specialistläkare vid Norr-
tälje sjukhus, oavsett patientens 
hemvist. 

≥ 70% 91% 

Andel väntande till första besök 
inom 90 dagar hos specialist. 

Avser specialistläkare vid Norr-
tälje sjukhus, oavsett patientens 
hemvist. 

≥ 89% 97% 

Andel väntande till behandling 
inom 90 dagar hos specialist. 

Avser specialistläkare vid Norr-
tälje sjukhus, oavsett patientens 
hemvist. 

77 % 72% 

Förekomsten av vårdrelaterade 
infektioner. 

Avser Norrtälje sjukhus, oavsett 
patientens hemvist. 

≤ 7,3% 3,4% 

Antal utskrivningsklara dagar till 
kommunen per vårdtillfälle. 

Avser utskrivning av invånare i 
Norrtälje kommun från Norrtälje 
sjukhus till KSON:s omsorgsverk-
samheter. 

≤ 1,3 - 

Måltider främjar hälsa och är hållbara  
Andel ekologiska livsmedel i pati-
entmåltider. 

Avser vårdtillfällen vid Norrtälje 
sjukhus, oavsett patientens hem-
vist. 

50% - 

*Enligt rapportering från Tiohundra AB 

 

Norrtälje kommun indika-
torer och uppdrag 

KSON:s kommentar Resultat hitintills 

En effektiv verksamhet  
Hemtjänst, utförd tid av be-
slutad tid (procent)  

Indikator beslutat av direktionen. KSON:s mål 2022: 86 % 
Utfall januari-augusti 2022: 65 % 
Årsprognos 2022: 70 % 
 
Se vidare avsnitt 2.3.2. 

Vårdgaranti, andel patien-
ter som erbjuds vård inom 
regionens vårdgaranti av 
vårdgivare inom Norrtälje 
kommun. 

Indikator beslutat av direktionen. Andel som fått en medicinsk bedöm-
ning i primärvården inom 3 dagar: 
KSON:s mål 2022: 95 % 
Utfall januari-augusti 2022: 91 % 
Årsprognos 2022: 95 % 
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Norrtälje kommun indika-
torer och uppdrag 

KSON:s kommentar Resultat hitintills 

 
Andel patienter inom barn- och ung-
domspsykiatrisk mottagning (BUP) 
som fått ett första besök inom trettio 
dagar: 
KSON:s mål 2022: 84 % 
Utfall januari-augusti 2022: 99 % 
Årsprognos 2022: 99 % 
 
Andelen som påbörjat utredning eller 
behandling vid BUP inom 90 dagar: 
KSON:s mål 2022: 95 %  
Utfall januari-augusti 2022: 95 %  
Årsprognos 2022: 95 % 
 
Se vidare avsnitt 2.3.2. 

Bidra till: Utveckla samver-
kan mellan kommunen och 
KSON i strategiskt viktiga 
frågor med invånarens 
bästa i fokus. 

Norrtälje kommuns kommunstyrelse 
ansvarar för detta uppdrag. 
 
Enligt KSON:s förbundsordning är syf-
tet med verksamheten att utveckla 
och fördjupa samarbetet mellan 
medlemmarna och att samordna ge-
mensamma resurser på ett för kom-
munmedborgarna bättre sätt. 

KSON med Norrtälje kommun samar-
betar inom många områden, såsom 
exempelvis: 
- Aktiv senior, 
- Krisberedskap, 
- Kommunala Pensionärsrådet i Norr-
tälje kommun (KPR), 
- Rådet för Funktionshinder i Norr-
tälje kommun (RFF), 
- Finskt förvaltningsområde, 
- Socialtjänst 
- med mera. 

Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat  
Ansvarar för: Erbjuda 
gruppverksamhet för barn 
och unga som har närstå-
ende med psykisk ohälsa el-
ler beroendesjukdom. 
 
Bidra till: Utbilda fler 
gruppledare i föräldrastöd 
och kontinuerligt föräldra-
stöd samt genomföra för-
äldrautbildningar 
 

Ingår i förvaltningsgemensam hand-
lingsplan för psykisk hälsa 2021-2023 
(direktionen 2021-02-10, § 6). 

Från mitten av september 2022 star-
tas en grupp för barn i åldern 10-12 
år, i samarbete med Norrtälje kom-
muns socialkontor. Gruppen är fullta-
lig och utgår från Ersta vändpunktens 
modell. 
 
KSON:s förvaltning har anmält en 
medarbetare till höstens utbildning 
och har en medarbetare som redan 
är utbildad och kan genomföra för-
äldrautbildningar. 

Öka trygghet i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre in-
vånare 

 

Fallskador bland personer 
65+, 3-årsm, antal/100 000 
inv. 

Enligt Socialstyrelsens kunskapsguide 
är den åtgärd som tydligast visar en 
minskad risk för fall och fallrelaterade 
frakturer fysisk träning i form av en 
kombination av balans- och styrketrä-
ning. 

KSON samverkar med Norrtälje kom-
mun och idrottsföreningar i Aktiv Se-
nior - fysisk aktivitet för personer 
som är 65 år och äldre.  
 
Senaste utfallet i Kolada avser 2020 
och var 3 921. Utfall 2021 väntas 
publiceras vecka 50, 2022. 

Ansvarar för: Utveckla bi-
ståndsbedömda trygghets-
boenden. 

Norrtälje kommunstyrelsen har 
(2021-04-12, §70) bett KSON att kart-

Direktionen godkände i juni förslaget 
till pilotprojekt för etablering av ett 
biståndsbedömt trygghetsboende i 
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Norrtälje kommun indika-
torer och uppdrag 

KSON:s kommentar Resultat hitintills 

Ansvarar för: Ta fram och 
föreslå ersättningsmodell 
för biståndsbedömt trygg-
hetsboende. 

lägga förutsättningarna för bistånds-
bedömt trygghetsboende och att re-
dogöra för vad ett sådant boende in-
nebär (direktionen 2021-04-28, §57). 

Bergshyddans särskilda boende för 
äldre (ej LOV). Initialt ska avtal upp-
rättas med Tiohundra AB och nöd-
vändiga tillstånd sökas hos Inspekt-
ionen för vård och omsorg (IVO).   Ansvarar för: Ta fram för-

slag på införande av LOV 
för biståndsbedömt trygg-
hetsboende. 
Ansvarar för: Stärka anhö-
rigstödet. 

Norrtälje kommun ska överföra 1,0 
mnkr till KSON för att stärka anhö-
rigstödet under 2022. 

KSON:s anhörigstöd har utökas med 
en visstidstjänst under perioden 
2022-05-01—12-31. Se vidare avsnitt 
6.5.1. 

Främja egen försörjning och integration  
Bidra till: Ta fram ett för-
slag till hur det kan säker-
ställas att verksamhet in-
klusive såväl särskilt bo-
ende som andra stödjande 
insatser erbjuds de finsk-
språkiga äldre, varav vissa 
platser med inriktning de-
mens. Kvarstår från tidigare 
år. 

Båda KSON:s medlemmar – Region 
Stockholm och Norrtälje kommun - 
utgör finskt förvaltningsområden, för 
vilket de var och en erhåller finansie-
ring från staten. Medlemmarna har 
däremot inte lämnat över skötseln av 
denna angelägenhet i KSON:s för-
bundsordningen. Ej heller någon 
finansiering. 

En överenskommelse om försöks-
verksamhet har tecknats mellan för-
bunds- och kommundirektören, där 
KSON:s avdelningschefer träffar mi-
noritetsrepresentanter från Norrtälje 
kommuns samråd i finskt förvalt-
ningsområde (FFO) i syfte att utbyta 
information och erfarenheter (KSON-
työryhmä). 
 
Härigenom har bland annat KSON-
työryhmä initierat att material som 
KSON tillhandahåller invånarna över-
sätts till finska. 

Stärka seniorers och äldre digitala utveckling för ökad livskvalitet 
och delaktighet i den egna vården och omsorgen 

 

Ansvarar för: Utveckla 
samverkan med äldreom-
budsmannen och andra 
tvärgående funktioner, till 
exempel samordnaren för 
finskt förvaltningsområde, 
för att säkerställa effektivi-
tet i det kommunövergri-
pande arbetet med senio-
rer och äldre invånare samt 
andra prioriterade mål-
grupper. 

Ett av KSON:s mål i förbundsordning 
är “...innovativa samarbeten som ger 
upphov till samordnings- och effekti-
vitetsvinster”. 
 
Båda KSON:s medlemmar – Region 
Stockholm och Norrtälje kommun - 
utgör finskt förvaltningsområden, för 
vilket de var och en erhåller finansie-
ring från staten. Medlemmarna har 
däremot inte  
lämna över skötseln av denna angelä-
genhet i KSON:s förbundsordningen. 
Ej heller någon finansiering. 

1) KSON:s direktion utser en ledamot 
och en ersättare i både Kommunala 
Pensionärsrådet i Norrtälje kommun 
(KPR) och i Rådet för Funktionshinder 
i Norrtälje kommun (RFF).  Härutöver 
svarar KSON:s direktion även för 
andra samverkansfora. 
2) Ledningsgruppen för KSON:s för-
valtning har då och då avstämningar 
med bland andra Norrtälje kommuns 
samordnaren för finskt förvaltnings-
område och äldreombudsman. 
3) En överenskommelse om försöks-
verksamhet har tecknats mellan för-
bunds- och kommundirektören, där 
KSON:s avdelningschefer träffar mi-
noritetsrepresentanter från Norrtälje 
kommuns samråd i finskt förvalt-
ningsområde (FFO) i syfte att utbyta 
information och erfarenheter (KSON-
työryhmä). 

Ansvarar för: Skapa forum 
där berörda verksamheter 
och utförare kan träffas för 
att erbjuda ett samordnat 

Ingår i förvaltningsgemensam hand-
lingsplan för psykisk hälsa 2021-2023 
(direktionen 2021-02-10, § 6).  
 

Många konkreta aktiviteter har ge-
nomförts som är uppsamlande för 
gratisaktiviteter som hanteras av 
Norrtälje kommun, text Mitt lov. 
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Norrtälje kommun indika-
torer och uppdrag 

KSON:s kommentar Resultat hitintills 

utbud av insatser, metoder, 
aktiviteter och stöd för i 
synnerhet flickor. 

Vissa aktiviteter har riktat sig direkt 
till flickor, som Prova på dans på tre 
orter.  
 
BRA (Barn, rörelse och aktivitet) 
gruppens arbete utgår från Hand-
lingsplan för fysisk aktivitet och be-
står av representanter från: Norrtälje 
kommun (KoF, TiNK, CBEH) och Idrott 
Utan Gränser Roslagen   
   
Öppen Sporthall (Kvällsidrotten) finns 
på två orter, Rimbo och Norrtälje. 
 
Se vidare avsnitt 2.5.7 

Ansvarar för: Vidta åtgär-
der, till exempel screening, 
för att tidigare upptäcka 
riskbruk av alkohol. 
Ansvarar för: Skapa gemen-
sam resursbank för kon-
taktfamilj och kontaktper-
soner. 

 

2.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
I september 2021 beslutade direktionen (protokoll 2021-09-15, § 108) att ersätta tidigare riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning med policy för god ekonomisk hushållning. Följande principer gäller 
därmed: 
• KSON-koncernen ska ha en ekonomi i balans inom balanskravet och enligt de krav som uttrycks i 
Kommunallagen.  
• I kommunalförbundets budget och verksamhetsplan ska anges verksamhetsmål och finansiella mål 
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Värdering om god ekonomisk hushållning uppfyllts sker genom en sammanvägning av de verksam-
hetsmässiga och de finansiella mål. 
 

2.4.1 Finansiella mål 
Kommunalförbundets finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning är dels resultatmar-
ginal, att det årliga ekonomiska resultatet för koncernen inte avviker mer än ±1,0 procent av den 
samlade omsättningen, dels soliditet, det vill säga att det egna kapitalet för koncernen vidmakthålls 
över planeringsperioden. 

Indikatorer för god ekonomisk hushållning för koncernen – utfall 2020-2021, målvärde, utfall perioden och 
prognos 2022: 

Finansiella nyckeltal Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Utfall peri-
oden 

Prognos 
2022 

Resultatmarginal koncernen 3,1% 0,2% ±1,0% -3,2% -4,3% 
Soliditet koncernen 0,1% 0,5% <0,0% -4,0% -9,4% 

 
Kommunalförbundet redovisar ett underskott om-32,3 mnkr och Tiohundra redovisar ett underskott 
om -30,9 mnkr för perioden. Det sammantagna underskottet för perioden om -63,2 mnkr innebär en 
resultatmarginal om -3,2% och en soliditet om -4,0 procent. 
Med ett prognostiserat underskott om -72,1 mnkr för kommunalförbundet och -60,0 mnkr för Tio-
hundra AB motsvarar det en resultatmarginal om -4,3 procent och en soliditet om -9,4 procent. Det 
prognostiserade underskottet innebär att båda finansiella nyckeltal beräknas avvika från planerad 
nivå. 
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2.4.2 Sammanvägd bedömning 
Den sammanvägda bedömningen av god ekonomisk hushållning 2022 baseras på de målindikatorer 
som förväntas uppfyllas helt, delvis eller inte alls. De flesta indikatorer bedöms kunna nå sina målvär-
den 2022, förutom vad gäller tillgänglighet i primärvård och ordinärt boende samt med undantag för 
de finansiella målen. 

Inriktningsmål och verksamheter Primärvård Specialiserad 
vård 

Ordinärt 
boende 

Särskilda 
boendeformer 

God kvalitet i den sammanhållna vår-
den och omsorgen 

 
Helt uppfyllt 

 
Helt uppfyllt 

Tillgänglighet för individen  
Helt uppfylld 

 
Ej uppfyllt 

 
Helt uppfyllt 

Hälsofrämjande & förebyggande insat-
ser 

 
Helt uppfyllt 

 
Helt uppfyllt 

Innovativa samarbeten som ger sam-
ordnings- och effektiviseringseffekter 

 
Helt uppfyllt 

Finansiella mål: 
Resultatmarginal och soliditet 

 
Ej uppfyllt 

 

Arbete pågår med att förbättra tillgängligheten i ordinärt boende, genom en översyn av ersättnings-
modellen i kundvalet (se avsnitt 1.2). Härutöver är det framför allt betydande kostnadsökningar från 
Region Stockholm utöver vad som bedömts i budget 2022, varmed de finansiella målen inte kunnat 
uppfyllas. Den sammantagna bedömningen är trots detta att kommunalförbundet har en god 
måluppfyllelse. 
 

2.4.3 Resultat och ekonomisk ställning 
För 2022 prognostiserar KSON ett ekonomiskt resultat om –72,1 mnkr enligt tabellen nedan. Under-
skottet finns främst inom de verksamheter som regionen finansierar och beror framför allt på ökade 
kostnader för läkemedelsförmånen. Utfallet redovisas närmare per verksamhetsområde under av-
snitt 6 Driftsredovisning. 

 

Utfallet för perioden är ett negativt resultat på -32,3 mnkr. Motsvarande period förra året var resul-
tatet –1,1 mnkr. Kostnaderna per sista augusti uppgår till 2 336,2 mnkr jämfört med 2 236,7 föregå-
ende år. Kostnadsökningen beror bland annat på ökade volymer jämfört med föregående år, samt på 
ökade kostnader för läkemedelsförmånen. Intäkterna uppgår till 2 303,9 mnkr, vilket är en ökning 
med jämfört med samma period föregående år då intäkterna var 2 235,5 mnkr. Ökningen beror 
främst på uppräkningen av medlemsbidragen. 
 
Av kommunalförbundets kostnader om 2 336,2 mnkr under perioden januari-augusti 2022 utgör Tio-
hundra AB 1 053,6 mnkr (45,1 procent), Region Stockholm 558,9 mnkr (23,9 procent), och övriga ut-
förare 727,7 mnkr (31,0 procent). 
 

Verksamhet (tkr) Utfall 2022 Budget 2022 Avvikelse Utfall 2021 Prognos 22 Budget 22 Avvikelse Utfall 21
Medlemsbidrag -2 003 400 -2 003 400 0 -1 957 067 -3 005 100 -3 005 100 0 -2 935 600
Statsbidrag -30 378 -32 000 1 622 -29 584 -48 000 -48 000 0 -49 344
Primärvård 422 078 390 200 31 878 395 012 627 800 585 300 42 400 593 663
Specialiserad vård 813 656 805 200 8 456 803 706 1 230 000 1 207 800 22 300 1 190 821
Ordinärt Boende 266 415 261 067 5 349 248 853 394 500 391 600 2 900 380 590
Särskilt boende 514 875 527 133 -12 259 492 323 795 200 790 700 4 500 755 730
Förvaltning 49 087 51 800 -2 713 47 895 77 700 77 700 0 69 901
Resultat 32 333 0 32 333 1 139 72 100 0 72 100 5 761

Jan-Aug Helår
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Tiohundra AB prognostiserar ett ekonomiskt resultat om -60,0 mnkr för 2022 vilket innebär ett sam-
mantaget prognostiserat underskott om -132,1 mnkr för koncernen. 
 

2.5 Utvecklingsområden 
Kommunalförbundets uppgift är att tillhandahålla sammanhållen hälso-, sjukvård och omsorg till in-
vånarna i Norrtälje kommun. Detta sker på en mängd olika sätt, exempelvis: 

- Kundvalet - där hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering samlats i ett uppdrag (ej 
natt). 

- Läkarinsatser i särskilt boende för äldre utgör ett (1) uppdrag. 
- Boende för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, där bland annat psykia-

trin och habiliteringen samverkar. 
- Sjukhusanslutet mobilt sjukvårdsteam (SAMS) för personer med komplicerad sjukdomsbild, 

och frekventa vårdtillfällen på Norrtälje sjukhus, i samverkan med bland annat kundvalet och 
avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). 

- Digital nattillsyn inom hemtjänst och basal hemsjukvård. 
- Digital låshantering inom hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering (kundval och 

nattorganisationen). 
 
För att stärka måluppfyllelsen fokuserar kommunalförbundet på ett antal utvecklingsområden. Ne-
dan redovisas de viktigaste åtgärderna under januari-augusti 2022: 
 

2.5.1 Stärkt samverkan med medlemmarna 
Samverkan med medlemmarna fokuseras framför allt på dialoger med Region Stockholms hälso- och 
sjukvårdsförvaltning (HSF) vad gäller ersättningar för vård av norrtäljebor i Region Stockholm. I sam-
verkan med Region Stockholm och projektet masterdata management har arbetet påbörjats med nya 
rutiner för beställarrollen, där organisationsdata för både regionens och kommunalförbundets utfö-
rare hanteras på ett mer effektivt och enhetligt sätt. Ett arbete kring att samordna krishantering har 
också inletts. 
 
Vad gäller samverkan med Norrtälje kommun sker denna inom flera områden, bland annat vad gäller 
krishantering, finskt förvaltningsområde, psykisk hälsa et cetera. 
 

2.5.2 Strategiska planer 
De strategiska planer som beslutats av direktionen fortgår enligt plan. Kommunalförbundet medver-
kar i revidering av Norrtälje kommuns bostadsförsörjningsplan. Den handlingsplan för krishantering 
som kommunalförbundets krisledningsnämnd beslutat om har följts upp.   
 
2.5.3 Sjukhusanslutna mobila sjukvårdsteam (SAMS) 
Direktionen har beslutat att permanenta projekt Sjukhusanslutet mobilt sjukvårdsteam (SAMS) i ett 
sidouppdrag till sjukhusavtalet för Norrtälje sjukhus från och med 2022 (protokoll 2021-12-08, § 
177).  
 

2.5.4 Digitaliseringsdriven utveckling 
Genom införandet av ett nytt ärendehanteringssystem (Platina) från och med hösten 2022 väntas 
förvaltningens övergripande styr- och stödprocesser effektiviseras. En e-tjänst för att beställa it-be-
hörigheter för både chefer inom KSON och för dess utförare har också införts under året. KSON:s om-
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sorgssystem har moderniserats ytterligare, genom utvecklingen av digitalt stöd till utredning och be-
slut för individuellt bistånd samt genom införandet av modulen Lifecare Utförare - som bland annat 
hanterar beställningar, verkställighet, genomförandeplaner och social dokumentation i ett användar-
vänligt och webbaserat gränssnitt. Arbetet med införande av digital låshantering inom kundvalet och 
dess nattorganisation har slutförts och är nu i ordinarie drift. 
 
I samband med årets avtalsuppföljning har kommunalförbundet inventerat utförarnas digitala för-
mågor i syfte att ta en mer aktiv roll i den digitaliseringsdrivna utvecklingen inom den sammanhållna 
vården och omsorgen i Norrtälje kommun. 
 

2.5.5 Hälsofrämjande och förebyggande arbete 
Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet har återupptagits efter pandemin. De sociala mötes-
platserna “Träffpunkterna” på olika platser i kommunen har åter öppnat. Aktiv Senior, ett samarbete 
med Norrtälje kommun och idrottsföreningar om fysisk aktivitet för personer som är 65 år och äldre, 
har utökat sin verksamhet till Älmsta/Väddö. I samarbete med PRO Norrtälje, Norrtälje finskspråkiga 
väntjänst, Roslagen Kalevala och Norrtelje finska förening har kommunalförbundet erbjudit “senior-
kollo” till kommuninvånare 70 år och äldre. Sammanlagt 45 personer har deltagit vid tre tillfällen un-
der augusti.  
 
Värt att nämna i sammanhanget är att arbetet som bedrivs inom ramen för förvaltningsgemensam 
handlingsplan Tillsammans för psykisk hälsa, har särskilt fokus på hälsofrämjande och förebyggande 
arbete som riktar sig till barn och ungas välbefinnande. Att förvaltningen i juni tecknat avtal med le-
verantör av insatsen personligt ombud medför också ett förebyggande arbete riktat till personer som 
har psykisk ohälsa. 
 
Direktionen har beslutat om försöksverksamhet med mobil mammografi (protokoll 2022-06-08, § 66) 
och Norrtälje Kommunstyrelse har beslutat att, inom fullmäktige investeringsram 2022, prioritera an-
skaffning av en ”mammografibuss” (protokoll 2022-04-11, § 65). Diskussioner förs även med Region 
Stockholm.  

2.5.6 Stärkt primärvård 
Primärvården vidareutveckling mot mer hälsofrämjande och förebyggande insatser för att tidigt upp-
täcka patienters behov fortgår. Information och diskussion om fast läkar- och vårdkontakt har ge-
nomförts med kommunalförbundets husläkarmottagningar. Motsvarande dialog pågår inom särskilt 
boende för äldre. Resultaten av detta lägger grund för en handlingsplan för att öka andelen patienter 
med fast läkar- och vårdkontakt med indikatorer för tillgänglighet och kontinuitet över tid. Inom ra-
men för Norrtäljemodellen 2punkt0 har Team Hallstavik bildats från och med augusti, där syftet är 
att fånga in äldre med behov av samordnade insatser från olika vård och omsorgsaktörer. I Hallstavik 
pågår även ett arbete mellan biståndshandläggare, husläkarmottagning och kundvalet med syfte att 
stärka samverkan. 
 

2.5.7 Psykisk hälsa och välbefinnande 
Förvaltningen har under året beretts plats i Region Stockholms styrgrupp för samlingsarbetet med 
folkhälsopolicy, strategi för suicidprevention samt strategi för psykisk hälsa och välbefinnande och 
förebyggande av psykisk hälsa. 
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Inom ramen för förvaltningsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa (protokoll 2021-02-10 § 6) har 
medel tillskjutits från statliga stimulansmedel för ett förstärkt arbete med samordnad individuell plan 
(SIP) för barn och unga i behov av insatser både från hälso- och sjukvården och socialtjänsten.  
 
Förvaltningen har under 2022 anslutit sig till Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län (PKC), för 
att tillhandahålla kompetensutveckling till kommunalförbundets utförare. 

 
2.5.8 Tillvarata goda samarbeten under pandemin 
Uppföljning av förvaltningens samarbeten under pandemin visar att de former för samverkan och 
kommunikation som utarbetades kan appliceras i ett normalläge för frågor som rör alla utförare och 
kommunalförbundet gemensamt. Exempelvis har erfarenheter tagits till vara i utformningen av kris-
organisation för kommunalförbundet som direktionen beslutade om i mars (protokoll 2022-03-23, § 
27). 
 

2.6 Balanskrav 
Enligt överenskommelsen med medlemmarna avseende stärkt styrning och ekonomiska förutsätt-
ningar under perioden 2021-2023 förväntas kommunalförbundet återställa negativa ekonomiska re-
sultat genom effektiviseringar från och med 2021. Underskotten från 2019 och 2020 kommer med-
lemmarna att återställa då dessa underskott uppkommit innan överenskommelsen beslutats och un-
dertecknats. Även kommunalförbundets revisorer har uppmanat medlemmarna att återställa tidigare 
års underskott. 2019 års underskott på 37,1 mkr behöver återställas av medlemmarna innan årsskif-
tet 2022. 2020 års underskott på 40,1 mkr behöver återställas av medlemmarna innan årsskiftet 
2023, (se tabell nedan). 

För 2022 prognosticerar kommunalförbundet för närvarande ett underskott om 72,1 mnkr. 

Balanskrav per år (mnkr) Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Årets resultat -37,1 -40,1 -5,8 -72,1 0,0 0,0 0,0 

Varav Region Stockholm -23,2 -43,9           

Varav Norrtälje kommun -13,7 3,8           

Återställs av kommunalförbundet     -5,8 -72,1       

Återställande av 2019 år 2022       37,1       

Återställande av 2020 år 2023         40,1     

Återställande av 2021 år 2024*           5,8   

Återställande av 2022 år 2025*             72,1 

SUMMA -37,1 -40,1 -5,8 -35,0 40,1 5,8 72,1 

*=underskott from år 2021 ska återställas av Kommunalförbundet 
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Årets balanskravsutredning redovisas nedan: 

Balanskravsutredning 2019 2020 2021 2022-08 
Prognos 

2022 

Årets resultat enligt resultaträkningen -37,1 -40,1 -5,8 -32,3 -72,1 
- samtliga realisationsvinster - - - - - 

+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - - - - 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - - - - 

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - - - 
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i vär-
depapper - - - - - 

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar -37,1 -40,1 -5,8 -32,3 -72,1 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - - - 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - - - 

= Årets balanskravsresultat -37,1 -40,1 -5,8 -32,3 -72,1 
*=underskott from år 2021 ska återställas av Kommunalförbundet 
 

2.7 Väsentliga personalförhållanden 
Norrtälje kommun tillhandahåller förvaltningens personaladministration. Lönerevisionen för 2022 
utbetalades i juli, gällande retroaktivt från och med april. Vad avser väsentliga personalförhållanden i 
Tiohundra AB, se bilaga. Den genomsnittliga sjukfrånvaron vid förvaltningen under januari-augusti 
2022 var högre än motsvarande period i fjol, båda vad avser kön och åldersgrupper. Ett avgörande 
skäl till detta är att antalet långtidssjukskrivna (>59 dagar) ökat, vilket kraftigt påverkar statistiken vid 
en liten arbetsplats som kommunalförbundet. Denna frånvaro beror i huvudsak på individers livssitu-
ation i övrigt och är inte arbetsrelaterad. Korttidsfrånvaron (<60 dagar) har ökat marginellt från en 
låg nivå, från 2,2 procent under januari-augusti 2021 till 2,8 procent för motsvarande period i år. För 
personal upp till 29 år har korttidsfrånvaron till och med minskat medan en ökning skett för medar-
betare av båda könen i åldersgruppen 30 år och äldre. 
 
 

Sjukfrånvaro januari-augusti för tillsvidarean-
ställda månadsavlönade vid KSON:s förvaltning i 
procent 

2021* 2022 
Total Varav 

<60 dagar 
Total Varav 

<60 dagar 
-29 år 
30-49 år 
50- år 

6,2 % 
4,5 % 
9,4 % 

5,2% 
2,0% 
2,1% 

20,0 % 
7,9 % 

14,0 % 

2,9% 
2,5% 
3,1% 

Genomsnitt 6,5 % 2,2% 10,8 % 2,8% 
Varav kvinnor 
Varav män 
Varav >59 dagar 

6,7 % 
4,9 % 

66,6 % 

2,2% 
1,8% 

- 

9,5 % 
20,2 % 
74,4 % 

2,7% 
3,3% 

- 
*Efterregistrering av sjukfrånvaro sker även efter att bokslut färdigställts. Utfall för föregående perioder kan 
därför avvika från tidigare redovisningar. Data uttaget 2022-09-01. 
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3. Resultaträkning 
 
Resultaträkning 

  

RESULTATRÄKNING

 ( tkr) Not
Bokslut   

2022-08-31
Bokslut   

2021-08-31
Budget    

2022
Prognos    

2022
Bokslut   

2022-08-31
Bokslut   

2021-08-31
Budget    

2022
Prognos   

2022
Verksamhetens intäkter 2 448 146 350 862 576 952 602 952 300 442 229 209 357 714 357 714
Verksamhetens kostnader 2 -2 483 283 -2 334 631 -3 592 052 -3 751 252 -2 335 909 -2 236 635 -3 410 814 -3 482 014
Avskrivning enligt plan 3 -14 798 -13 899 -26 000 -24 000 -11 -11 0
Verksamhetens nettokostnader -2 049 935 -1 997 668 -3 041 100 -3 172 300 -2 035 478 -2 007 437 -3 053 100 -3 124 300
Bidrag från huvudmän 4 2 003 400 2 006 316 3 053 100 3 053 100 2 003 400 2 006 316 3 053 100 3 053 100
Verksamhetens resultat -46 536 8 648 12 000 -119 200 -32 079 -1 121 0 -71 200
Finansiella intäkter 5 1 090 96 0 0 21 9
Finansiella kostnader 6 -17 759 -37 155 -12 000 -12 000 -276 -27
Resultat efter finasiella poster -63 204 -28 411 0 -131 200 -32 334 -1 139 0 -71 200
Extraordinära poster netto 0 0 0 0
Aktuell skatt 0 0 0
Uppskjuten skatt 0 0 0
Årets resultat -63 204 -28 411 0 -131 200 -32 334 -1 139 0 -71 200

KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET
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4. Balansräkning 
 
Balansräkning 

 

BALANSRÄKNING 

(tkr) Not 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12
TILLGÅNGAR 

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader, tekniska anläggningar              7 10 163 5 318 0 0
Maskiner och inventarier 8 54 802 57 026 23 34
Summa materiella anläggn.tillgångar 64 965 62 344 23 34

Finansiella anläggningstillgångar 9 0 0 33 212 33 212
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 33 212 33 212

Summa anläggningstillgångar 64 965 62 344 33 235 33 246

Fordringar 10 290 726 260 891 139 308 103 029
Kassa/bank 11 1 022 291 1 128 927 325 510 451 417
Summa omsättningstillgångar 1 313 017 1 389 818 464 818 554 446

SUMMA TILLGÅNGAR 1 377 982 1 452 162 498 053 587 692

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Summa eget kapital 12 -55 255 7 949 -138 500 -106 167
      därav: årets resultat -63 204 6 698 -32 334 -5 762

Avsättningar för pensioner och l iknande förpliktelser 13 717 386 662 575 16 918 14 101
Avsättning för uppskjuten skatt 13 8 652 8 652 0 0
Summa avsättningar 726 038 671 227 16 918 14 101

Långfristiga skulder 14 55 000 55 000 103 200 103 200
Kortfristiga skulder 15 652 198 717 985 516 434 576 557
Summa skulder 707 198 772 985 619 634 679 757

SUMMA EGET KAPITAL,                                                           
AVSÄTTNINGAR , SKULDER 1 377 981 1 452 161 498 052 587 691
Ställda säkerheter 16 Inga Inga Inga Inga

KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET
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5. Noter 
Redovisningsprinciper  
Redovisningen har upprättats i överensstämmelse med Lagen om kommunal bokföring och  
redovisning (vilken även gäller kommunalförbund) och utifrån god redovisningssed med gällande re-
kommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Tillämpade redovisningsprinciper har 
inte ändrats sedan det senast upprättade bokslutet (2021). Norrtälje kommun svarar för kommunal-
förbundets samtliga räkenskaper liksom personalredovisning.  
 
Cykliska effekter 
Semesterlöneskulden påverkar periodutfallet med en minskad kostnad trots att prognosen för helå-
ret är en mindre ökning av semesterlöneskulden orsakat av årets löneökningar. Detta får till effekt 
att prognosen över resultatet för helåret pekar på ett sämre resultat än periodresultatet i delårsbok-
slutet. 
Under året har volymerna succesivt ökat vilket leder till att kostnaderna förväntas ligga på högre ni-
våer under kvarvarande period. Detta innebär att prognosen pekar på ett sämre resultat än periodre-
sultatet i delårsbokslutet. 
 
Sammanställd redovisning 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att moderföre- 
tagets bokförda värde av aktier i dotterföretag eliminerats mot dotterföretagets egna kapital  
vid förvärvet. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter  
när dessa har väsentligt olika nyttjandeperioder.  
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Not 2-6, Resultaträkning 
 

 
 
 
 
 

Samtliga noter i tkr där inte annat anges

Not 2 Verksamhetens intäkter/kostnader 2022-08 2021-08 2022-08 2021-08

46 501 57 653 46 501 44 879
30 859 46 924 30 859 25 627

Vård 1 210 395 1 080 552 0 0
223 082 225 820 223 082 158 703

Eliminering av koncerninterna poster -1 062 691 -1 060 087 0 0
448 146 350 862 300 442 229 209

1 020 932 984 571 46 942 45 715
44 687 88 120 44 687 48 691

171 558 153 900 171 558 152 165
Bidrag 31 235 33 764 31 235 33 764

2 027 341 1 963 006 2 027 341 1 944 293
Revision 0 102 0 0
Skatter

250 221 171 255 14 146 12 007
Eliminering av koncerninterna poster -1 062 691 -1 060 087

2 483 283 2 334 631 2 335 909 2 236 635

Avgifter
Intäkter

Övrigt

Verksamhetsintäkter totalt

Statsbidrag mm

Kostnader

Material

Övrigt

Entreprenader

Lokalkostnader

KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET

Personalkostnader

Verksamhetskostnader totalt
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Not 3 Avskrivningar 2022-08 2021-08 2022-08 2021-08
14 798 13 899 11 11
14 798 13 899 11 11

Not 4 Bidrag från huvudmän 2022-08 2021-08 2022-08 2021-08
Medlemsbidrag SLL 1 176 267 1 196 332 1 176 267 1 196 332
Medlemsbidrag Norrtälje Kommun 827 133 809 984 827 133 809 984
Övriga bidrag SLL 0 0 0 0
Övriga bidrag Norrtälje Kommun 0 0 0 0
Aktieägartillskott SLL 0 0 0 0
Aktieägartillskott Norrtälje Kommun 0 0 0 0

2 003 400 2 006 316 2 003 400 2 006 316

Not 5   Finansiella intäkter 2022-08 2021-08 2022-08 2021-08
Räntor koncernkonto bank 0 0 0 0
Räntor bank 1 090 96 21 9

1 090 96 21 9

Not 6 Finansiella kostnader 2022-08 2021-08 2022-08 2021-08
0 0 0 0

Ränta pensionsskuld 17 482 37 104 0 0
Räntor  bank 276 51 276 27
Aktieägartillskott 0 0 0 0

17 759 37 155 276 27

KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET

KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET

Förlusttäckning till Tiohundra*

Summa

KONCERNEN

Summa

Avskrivning materiella anläggningstillgångar

KOMMUNALFÖRBUNDET

KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET

Summa

Summa
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Not 7-16, Balansräkning 
 

 
 

Samtliga noter i tkr där inte annat anges

Not 7 Nedlagda kostnader på annans fastighet 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12

NETTO BOKFÖRT VÄRDE VID ÅRETS INGÅNG 5 319 4 087 0 0

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets ingång 26 376 23 705 0 0
Anskaffningar 6 082 2 823 0 0
Avyttring utrangering 0 -152 0 0
Omföring mellan ti l lgångar 0 0 0 0
Summa ackumulerade anskaffningsvärden 32 458 26 376 0 0

Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång -21 057 -19 618 0 0
Årets avskrivningar -1 238 -1 592 0 0
Avyttring utrangering 0 152 0 0
Omföring mellan ti l lgångar 0 0 0 0
Summa ackumulerade avskrivningar -22 295 -21 058 0 0

NETTO BOKFÖRT VÄRDE VID ÅRETS UTGÅNG 10 163 5 318 0 0

Avkrivningstider 5 år 5 år 5 år 5 år

Not 8 Maskiner och inventarier 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12

NETTO BOKFÖRT VÄRDE VID ÅRETS INGÅNG 57 042 56 594 50 50

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets ingång 257 305 244 672 2 525 2 525
Anskaffningar 11 399 19 806 0 0
Avyttringar och utrangeringar -279 -7 273 0 0
Övriga förändringar 0 100 0 0
Summa ackumulerade anskaffningsvärden 268 425 257 305 2 525 2 525

Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång -200 279 -188 078 -2 491 -2 475
Årets avskrivningar -13 560 -19 600 -11 -16
Avyttringar och utrangeringar 216 7 198 0 0
Övriga förändringar 0 201 0 0
Summa ackumulerade avskrivningar -213 623 -200 279 -2 502 -2 491

Ackumulerade nedskrivningar vid årets ingång 0 0 0 0
Årets upplösning 0 0 0 0
Årets nedskrivningar 0 0 0 0
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0

NETTO BOKFÖRT VÄRDE VID ÅRETS UTGÅNG 54 802 57 026 23 34

Avkrivningstider 5-8 år 5-8 år 5 år 5 år

KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET

KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET
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Not 9   Andelar i koncernföretag 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12
Tiohundra AB 0 0 33 212 33 212

0 0 33 212 33 212

Not 10   Kortfristiga fordringar 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12
Kundfordringar 13 238 50 779 3 511 24 356
Förutbetalda hyror 3 430 7 311 0 0
Upplupna ränteintäkter 0 0 0 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 190 135 123 180 116 323 64 538
Skattefordringar 77 471 68 388 0 2 890
Momsfordran 0 11 230 0 11 230
Aktieägartil lskott från Moderbolag 0 0 0 0
Övriga poster 6 453 3 19 474 15
Summa 290 726 260 891 139 308 103 029

Not 11   Kassa/bank 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12
Bank 1 022 291 1 128 927 325 510 451 417

1 022 291 1 128 927 325 510 451 417

Not 12 Eget kapital 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12
Ingående eget kapital 7 949 1 251 -106 167 -100 405
Aktieägartil lskott, externt
Årets resultat -63 204 6 698 -32 334 -5 762
Utgående eget kapital -55 255 7 949 -138 500 -106 167

Not 13 Avsättningar 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12
Avsättning ordinarie pensioner 714 083 659 822 13 615 11 348

Specifikation av avsättning ti l l  pensioner
Ingående avsättning 662 575 594 386 14 101 11 969
Årets förändring av pensionsavsättningar inkl räntedel 54 811 68 189 2 817 2 132
Utgående avsättning för pensioner 717 386 662 575 16 918 14 101

Avsättning för uppskjuten skatt
Ingående avsättning 8 652 7 828 0 0
Årets avsättning 824 0 0
Utgående avsättning för uppskjuten skatt 8 652 8 652 0 0

Summa

KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET

KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET

KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET

Summa

KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET

KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET
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Not 14 Långfristiga skulder 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12
Reversskuld ti l l  SLL 27 500 27 500 27 500 27 500
Reversskuld ti l l  Norrtälje kommun 27 500 27 500 75 700 75 700

55 000 55 000 103 200 103 200

Not 15 Kortfristiga skulder 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12
Leverantörsskulder 79 479 105 169 136 339 168 965
Upplupna löner 29 656 28 334 0 -22
Semesterlöneskuld 38 571 57 094 0 4 461
Skatteskulder 0 0 0 0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 453 661 475 978 379 008 402 114
Övrig kortfristig skuld 50 830 51 410 1 087 1 039

652 198 717 985 516 434 576 557

Not 16 Ställda panter och ansvarförbindelser 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12
Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga

Summa

KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET

KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET

Summa

KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET
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6. Driftsredovisning 
Förvaltningens prognos för helårsutfall visar ett underskott om 72,1 mnkr för 2022. Underskotten 
återfinns främst inom de verksamheter som finansieras av Region Stockholm och då huvudsakligen 
på grund av ökade kostnader för läkemedelsförmånen.  
 

 
 
Prognosen för 2022 innehåller flera faktorer av osäkerhet, främst inom de regionfinansierade verk-
samheterna. Dessa tillhandahålls till största del av Region Stockholm, vars kostnadsnivåer kommunal-
förbundet inte kan påverka. De satsningar regionen beslutar om behöver också innefatta finansiering 
till kommunalförbundet. Exempel på sådana tillskott är till förlossningsvården och för att minska pan-
demins vårdskuld. Härtill är de statsbidrag via medlemmarna och vad av dessa som tillfaller kom-
munalförbundet svårt att prognostisera. 

Det ekonomiska resultatet för hela KSON-koncernen - det vill säga kommunalförbundet och Tio-
hundra AB, exklusive koncerninterna transaktioner - är -63,2 mnkr för perioden januari-augusti 2022. 
Koncernens resultatprognos för helåret 2022 är –132,2 mnkr (före skatt och eventuella bokslutsdis-
positioner). Detta påverkar i sin tur koncernens indikatorer för finansiella mål negativt (se avsnitt 
2.1.4). 
 
6.1 Primärvård 
Kommunalförbundet bekostar all produktion av primärvård inom Norrtälje kommun medan Region 
Stockholm bekostar den samma i övriga länet. Huvuddelen av primärvården i Norrtälje kommun om-
fattas av lagen om valfrihetssystem, LOV.  

 

För verksamhetsområdet primärvård prognostiseras sammantaget ett underskott om 42,4 mnkr vil-
ket främst beror på ökade kostnader för läkemedelsförmånen. 
 
Volymer inom primärvården:      

Primärvård besök Prognos 2022 Budget 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

Husläkarverksamhet 151 637 152 000 150 136 159 711 178 445 

Fysioterapeut 29 000 20 000 27 811 21 659 29 248 

Övriga besök 73 000 71 000 61 681 60 484 76 424 

Totalt 253 637 243 000 239 628 241 854 284 116 

Verksamhet (tkr) Utfall 2022 Budget 2022 Avvikelse Utfall 2021 Prognos 22 Budget 22 Avvikelse Utfall 21
Medlemsbidrag -2 003 400 -2 003 400 0 -1 957 067 -3 005 100 -3 005 100 0 -2 935 600
Statsbidrag -30 378 -32 000 1 622 -29 584 -48 000 -48 000 0 -49 344
Primärvård 422 078 390 200 31 878 395 012 627 800 585 300 42 400 593 663
Specialiserad vård 813 656 805 200 8 456 803 706 1 230 000 1 207 800 22 300 1 190 821
Ordinärt Boende 266 415 261 067 5 349 248 853 394 500 391 600 2 900 380 590
Särskilt boende 514 875 527 133 -12 259 492 323 795 200 790 700 4 500 755 730
Förvaltning 49 087 51 800 -2 713 47 895 77 700 77 700 0 69 901
Resultat 32 333 0 32 333 1 139 72 100 0 72 100 5 761

Jan-Aug Helår
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6.1.1 Läkemedelsförmånen 
Ett underskott om sammantaget 42,5mnkr prognostiseras för 2022. Avvikelsen beror på att kom-
munalförbundet från februari 2022 belastas med en högre andel av Region Stockholms totala kostna-
der än tidigare, från 3,37 till 3,69 procent. Någon avisering av denna förändring har inte skett, varför 
kommunalförbundet bestridit denna förändring. Utöver detta är har regionens tidigare kompensat-
ion om 10,0 mnkr uteblivit 2022. 

 
6.1.2 Husläkarverksamheten 
För verksamhetsområdet sammantaget prognosticeras ett överskott på ca 2,8 mnkr. En orsak till 
överskottet är minskade besök inom uppdraget läkarinsats hemsjukvård, med väldigt låga besökstal. 
Samtal pågår med vårdgivare för att se över situationen. En annan orsak återfinns inom uppdraget 
första linjens psyk – även där med låga besökstal där husläkarmottagningarna i stället skickar patien-
ter till samtalsmottagningen. Även här pågår samtal med utförare liksom en översyn för att hitta al-
ternativa lösningar. Samtidigt ökade kostnaderna för avancerad medicinsk service, vilket främst be-
ror på att budgeten baserades på förra årets kostnader med färre genomförda undersökningar under 
pandemin. 

I övrigt inkom Prosalus AB i januari i år med en anmälan om ändrad ägarförändring av Rimbo hälso- 
och vårdcentral AB och Norrtälje hälso- och vårdcentral AB. De verksamheter som berördes är två 
husläkarmottagningar, två barnavårdscentraler och en mottagning för primärvårdsrehabilitering. 
Verksamhet på nämnda mottagningar kommer att fortsätta drivas i enlighet med gällande vårdavtal. 
Överlåtelsen till Doktor.se Nordic AB har godkänts av förbundsdirektör på delegation. 
 

6.1.3 Kundvalet 
En del av kommunalförbundets primärvård tillhandahålls genom Kundvalet. Förutom hemtjänst 
(klockan 07:00 – 22:00) ingår basal hemsjukvård (07:00 – 22.00) och hemrehabilitering (vardagar 
08:00 – 17:00). Antalet besök inom basala hemsjukvården av legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal 
har ökat jämfört med vad som budgeterats, vilket innebär ett prognostiserat underskott om 5,8 mnkr 
för 2022. Orsaken tycks vara den ersättningsmodell som infördes 2021. En utvärdering av modellen 
pågår.  

Volymer inom kundvalets primärvård:      

Volymer i antal timmar (snitt/månad) Prognos 2022 Budget 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

Kundval – timmar legitimerad HSL* 2 750 2 220 2 297 Iu Iu 

Kundval – timmar Hemrehab* 1 500 1 650 1 410 Iu Iu 

Delegerad HSL - utförd tid** 11 900 11 900 11 878 11 877 Iu 

*Legitimerad HSL och hemrehabilitering förändring av avtal trädde i kraft 2021-06 

**Började följas i och med nya avtalet 2020     
 

6.1.4 Rehabilitering 
För fysioterapin prognosticeras ett överskott om 2,7 mnkr 2022 jämfört med budget där kostnaderna 
relaterade till bassängen på ROS felaktigt har legat under fysioterapin i stället för under habilite-
ringen. Inom fotvården och primärvårdrehabilitering ligger kostnaderna lite lägre än budgeterat men 
i linje med förra året. En vårdgivare inom kommunalförbundets vårdval fotsjukvård kommer att sluta 
sin verksamhet i oktober 2022, varmed antalet vårdgivare minskar med cirka 25 procent. Ytterligare 
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minskningar av utbudet är att vänta den närmaste framtiden. Behovet av fotsjukvård bland invånare 
ökar samtidigt. 

6.1.5 Övrigt 
Övriga verksamheter inom verksamhetsområdet primärvård väntas i stort sett uppnå budgeterad 
nivå för 2022.  
 
6.2 Specialiserad vård 
Kommunalförbundet bekostar huvuddelen av norrtäljebornas specialiserade vård inom Stockholms 
län. 
 

 

Av kommunalförbundets nettokostnader för specialiserad vård om 813,7 mnkr under perioden janu-
ari-augusti 2022 utgör Region Stockholm 277,1 mnkr (34,1 procent) och Tiohundra AB 487,9 mnkr 
(60,0 procent). 
  
För verksamhetsområdet prognostiseras sammantaget ett underskott om 22,3 mnkr vilket främst be-
ror på de ökade kostnaderna för ASIH samt för vård av Norrtäljebor på sjukhusen i Stockholm. 
 
6.2.1 Norrtälje sjukhus 
Kostnadsprognosen för Norrtälje sjukhus är något lägre än budget, 2,9 mnkr, en kombination av två 
faktorer. Den ena består av ökade intäkter för Stockholmsbor som besökt Norrtälje sjukhus, 11,5 
mnkr. Den andra är resultatet av att Tiohundra AB är leverantör till Region Stockholms vårdval höft- 
och knäprotesoperationer och där fler Norrtäljebor än budgeterat behandlats inom detta vårdval, 
vilket ger en ökad kostnad om 8,5 mnkr. Budgeten för 2022 baserades på utfall 2021, vilket var en låg 
nivå på grund av pandemin. 

Volymer på Norrtälje sjukhus:      

Norrtälje sjukhus Prognos 2022 Budget 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

Besök 72 000 71 700 71 000 65 000 70 000 

Vårdtillfällen 5 990 5 900 5 998 5 420 5 985 

Totalt 77 990 78 770 69 060 63 157 73 529 

 
6.2.2 Region Stockholms sjukhus och vårdval 
Kostnaderna för norrtäljebor som erhåller vård i Region Stockholm ökar och prognosen för 2022 är 
7,5 mnkr högre än budget. Jämfört med delårsrapport 1 ser prognosen bättre ut, vilket beror på ett 
fel i faktureringen från Region Stockholm, som nu krediterats, där drygt 8 mnkr fakturerats avseende 
kostnader för förlossning. Felet påverkade helårsprognosen vilken nu justerats ned. 
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I regionfullmäktiges beslut om budget 2022 för Region Stockholm gavs hälso- och sjukvårdsnämnden 
(HSN) i uppdrag att höja den sammantagna ersättningen inom ramen för sjukhusavtalen för de reg-
ionägda sjukhusen med 1,5 procent. Regionens prisökningar är dock högre än detta, främst vad gäller 
vård vid Karolinska universitetssjukhuset. Kommunalförbundet för dialoger med hälso- och sjukvårds-
förvaltningen (HSF) kring detta, för att förstå vad som är kostnadsdrivande. Norrtäljebornas besök 
och vårdtillfällen i regionen har i genomsnitt ökat med 6 procent mellan de första sju månaderna 
2021 och 2022, vilket är utgångspunkten för årsprognosen.  

Volymer vid Region Stockholms sjukhus (inklusive vårdval Stockholm): 

Vårdtillfällen och besök Prognos 2022 Budget 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

Karolinska 28 300 27 500 27 529 24 123 21 951 

Danderyd 16 700 16 600 16 606 15 406 15 538 

Södersjukhuset 2 400 1 800 1 845 1 543 2 529 

St Erik 5 800 3 500 3 485 3 161 4 584 

Södertälje 20 50 63 48 61 

St Göran 720 850 818 668 879 

Vårdval förlossning 2 986 2 900 2 883 2 886 2 801 

Övriga Vårdval 64 200 64 000 62 486 51 405 48 395 

Totalt 121 126 128 896 116 452 99 240 96 736 

 

6.2.3 Psykiatri 
Inom psykiatrin prognosticeras ingen avvikelse mot budget för 2022. 
 

6.2.4 Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) 
Årsprognosen för avancerad sjukvård i hemmet väntas överskriva budgeten med 16,0 mnkr. Den 
främsta förklaringen till detta är en för låg budget för 2022. Jämfört med 2021, är ökningen 6,8 mnkr, 
varav 1,8 mnkr härrör sig till ökade kostnader för undantagsläkemedel på grund av förändringar som 
gjordes på listan i början av året. Resterande del av ökningen har att göra med en felkorrigering un-
der förra året. Jämfört med förra året minskar antal inskrivna och även kortare vårdtider, något som 
också är förväntat då det var ett högre inskrivningstryck förra året i och med pandemin. 
 

6.2.5 Övrigt 
Övriga verksamheter inom verksamhetsområdet specialiserad vård väntas i stort sett uppnå budgete-
rad nivå för 2022.  
 
6.3 Ordinärt boende 
Ordinärt boende omfattar stöd och hjälp till dem som bor kvar hemma, bland annat med insatser en-
ligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Till dessa 
brukare tillhandahålls även hälso- och sjukvårdsinsatser.  
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För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om sammantaget 2,9 mnkr, vilket främst be-
ror på ökade volymer av antalet beställda hemtjänsttimmar. 
 
Volymer inom ordinärt boende      

Volymer i antal timmar (snitt/månad) Prognos 2022 Budget 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

Hemtjänsttimmar, beviljad tid 41 000 40 000 38 673 40 104 42 355 

Årsplatser, daglig verksamhet LSS 304 301 293 277 279 

Varav köpta platser, daglig verksamhet LSS 63 60 56 52 44 

 
6.3.1 Kundvalet och nattpatrull 
Kundvalets hemtjänst inklusive nattpatrullen förväntas överskrida 2022 års budget med 2,8 mnkr. 
Ersättning till utförarna utgår för beviljad tid och avvikelsen beror därmed på att fler insatser bevil-
jats. Anledningarna är flera, bland annat att fler riktigt stora ärenden aktualiserats samt att belast-
ningen på Norrtälje sjukhus inneburit ett snabbare hemgångsflöde än vanligt. 
 

6.3.2 Daglig Verksamhet LSS 
För daglig verksamhet inom LSS prognosticeras ett budgetöverskridande om 0,8 mnkr för 2022. Skä-
let är fler direktupphandlade platser än budgeterat. 
 

6.3.3 Assistans 
För 2022 som helhet prognosticeras ett överskott om 1,6 mnkr inom assistansersättning och person-
lig assistans enligt LSS. Orsaken beror på en intäkt från Migrationsverket avseende återsökta medel 
för kostnader under 2021, vilket inte var inräknat i budgeten. 
 

6.3.4 Turbundna resor  
Ingen avvikelse mot budget prognosticeras för helåret 2022. Situationen är samtidigt svårbedömd. 
Sirius Omsorg Holding AB vann den upphandling av turbundna resor för äldre och funktionshindrade 
till och från exempelvis dagverksamhet, daglig verksamhet och växelvård som genomfördes 2020. 
Under pandemin var dock volymerna mycket begränsade, men har därefter ökat till mer normala ni-
våer. Ett stort antal avvikelser har inkommit och förvaltningen har begärt in en åtgärdsplan av leve-
rantören som löpande följts upp. Förvaltningen har under året ställt viteskrav och gjort anspråk på 
ersättning för extraordinära personalkostnader. Fakturor har bestridits av förvaltningen vilket medför 
ytterligare osäkerhet i prognosen. Antalet avvikelser och klagomål har minskat periodvis för att på 
nytt öka, vilket föranleder förvaltningen att fördjupat följa upp avvikelserna i dialog med leverantö-
ren. 
 

Nettokostnader ordinärt boende 
(tkr)

Utfall 2022 Budget 2022 Avvikelse Utfall 2021 Prognos 22 Budget 22 Avvikelse Utfall 21

Kundval 115 413 110 667 4 747 105 516 168 400 166 000 2 400 163 344
Daglig verksamhet LSS 49 697 49 067 631 50 156 74 400 73 600 800 72 243
Övrigt 35 004 36 133 -1 129 33 837 55 100 54 200 900 53 435
Assistansersättning SFB, Pers. ass. 9:2 27 220 30 467 -3 247 27 240 44 100 45 700 -1 600 42 195
Nattpatrull 28 208 24 733 3 475 24 017 37 500 37 100 400 36 500
Turbundna resor 10 872 10 000 872 8 087 15 000 15 000 0 12 873
Total 266 415 261 067 5 349 248 853 394 500 391 600 2 900 380 590

Jan-Aug Helår



37 
 

6.3.5 Övrigt 
Övriga verksamheter inom verksamhetsområdet ordinärt boende väntas i stort sett uppnå budgete-
rad nivå för 2022.  
 
6.4 Särskilda boendeformer 
Särskilda boendeformer omfattar boende enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade (LSS). Till dessa brukare tillhandahålls även hälso- och sjukvårdsinsat-
ser.  
 

 
 
För verksamhetsområdet särskilda boendeformer prognostiseras ett sammantaget underskott om 
4,5 mnkr, vilket främst beror på ökade volymer inom särskilt boende för äldre. 
 
Volymer inom särskilda boendeformer     

Volymer i antal årsplatser Prognos 2022 Budget 2022 Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

Särskilt boende äldre 833 795 766 758 768 

Boende för vuxna enligt LSS 209 209 207 194 192 

Pers m psyk. funktionsnedsättning 67 70 70 69 70 

Boende för barn och unga emligt LSS 12 13 13 10 9 

 
6.4.1 Särskilt boende för äldre 
Kostnaderna för särskilda boenden för äldre väntas överskrida årets budget med 11,1 mnkr, vilket 
förklaras av ökade volymer samt uppdämda behov efter pandemin.  
 
Under 2021 öppnades två särskilda boenden med totalt 140 platser och under våren 2022 öppnades 
ytterligare ett boende med 83 platser. Det ökade utbudet, tillsammans med en tendens att fler väljer 
nyproducerade boenden, gör att fler tomma platser uppstått i Tiohundra AB:s och de två LOU-upp-
handlade boendena, där kommunalförbundet förfogar över samtliga platser. 

 
6.4.2 Boende för vuxna enligt LSS 
Kostnaderna avseende boende för vuxna enligt LSS väntas motsvara vad som budgeterats för 2022. 
Samtidigt blir även denna målgrupp allt äldre, varför några personer redan flyttat till särskilt boende 
äldre. Därmed syns inte att andelen brukare med större behov av stöd ökar, vilka kräver utökad be-
manning. För närvarande är omkring 60 personer 60 år eller äldre inom boende för vuxna enligt LSS, 
ett antal som kommer att öka. Särskilda avdelningar behöver inrättas för att tillgodose denna grupps 
behov av platser med särskild kompetens och kapacitet inom särskilt boende för äldre. 
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6.4.3 Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning 
Kostnaderna för boende för personer med psykisk funktionsnedsättning (“socialpsykiatri”) väntas 
visa ett överskott om 4,8 mnkr jämfört med budget 2022. Orsaken beror på att färre direktupphand-
lande platser hitintills har behövt nyttjas än vad som var budgeterat. Tiohundra AB driver 39 boende-
platser för personer med psykisk funktionsnedsättning på uppdrag från kommunalförbundet, förde-
lat på fyra boenden. Trenden med hög beläggningsgrad kvarstår för 2022 med ett snitt på 97 pro-
cent. Nytt för 2022 är att tomdygnsersättningen är tidsbegränsad till 14 dagar, vilket har effektivise-
rat in- och utskrivningsprocessen. Kommunalförbundet ser en minskning av andel köpta platser, då 
en del kunder övergått till särskilt boende äldre. Boenden för personer med psykisk funktionsned-
sättning i Edsbro och Skärsta är inte anpassade för målgruppen och har förelägganden från rädd-
ningstjänsten om bristande brandsäkerhet. Dialog förs med Norrtälje kommun och att ersätta båda 
dessa boenden. 
 
6.4.4 Boende för barn och unga enligt LSS 
Kostnaderna avseende boende för barn och unga enligt LSS väntas ge ett överskott jämfört med 2022 
års budget på 1,4 mnkr. Skälet till avvikelsen är att färre placeringar än vad som har budgeterats. 
 

6.4.5 Korttidsvistelse enligt LSS 
Kostnaderna avseende korttidsvistelse enligt LSS väntas visa ett budgetöverskott 2022 om 0,4 mnkr. 

6.4.6 Övrigt 
Övriga verksamheter inom verksamhetsområdet särskilda boendeformer väntas uppnå budgeterad 
nivå för 2022.  
 

6.5 Kommunalförbundets förvaltning  
Förvaltningens kostnader utgörs främst av personal samt hyror och övriga administrativa kostnader 
såsom IT och telefoni. Här inkluderas även kostnaderna för den politiska verksamheten och koncern-
revisionen. Tillsammans utgör dessa kostnader omkring 2,5 procent av de totalt prognostiserade net-
tokostnader 2022. Information om väsentliga personalförhållanden vid förvaltningen återfinns under 
avsnitt 2.7. 

För förvaltningen prognostiseras ingen avvikelse mot budget 2022. Personalkostnader för 2022 pro-
gnosticeras till 65,3 mnkr.  
 

 
 
Förvaltningens redovisning, inklusive finansförvaltning, personal- och IT-administration, tillhandahålls 
av Norrtälje kommun, utom vad gäller hantering av förbundets vårdgivare där Region Stockholm till-
handahåller stödresurser. 
 

6.5.1 Anhörigstöd 
Under perioden 2022-05-01—12-31 utökar kommunalförbundet anhörigstödet med en visstidsan-
ställd. Särskild finansiering för förstärkning av anhörigstödet har lämnats av Norrtälje kommun för år 
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2022. Kommunalförbundets anhörigstöd har tillsammans med bland andra diakon från Svenska kyr-
kan vid flera tillfällen anordnat anhörigcaféer i Norrtälje, Hallstavik, Bergshamra och Rimbo. Genom 
den förstärkta bemanningen har fler anhöriga kunnat erbjudas och nyttja enskilda stödsamtal samt 
haft möjlighet att delta i de olika cafétillfällena för att träffa andra i samma situation. Anhörigstödet 
gör många hembesök i samband med enskilda samtal, med fokus på att underlätta tillvaron och hem-
situationen för de anhöriga. 

En anhöriggrupp för sju anhöriga till personer med kognitiva sjukdomar har efter åtta träffar avslu-
tats i juni. Ytterligare grupper till denna målgrupp kommer att startas upp i början av hösten 2022.   

Under hösten kommer också olika föreläsningar att erbjudas till bland annat målgruppen anhöriga till 
personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samarbeten med Norr-
tälje kommuns föräldrastödjare och Tiohundra AB:s Fokushuset har påbörjats. 

6.6 Tiohundra AB 
Tiohundra AB ska tillhandahålla en kvalitetsstark och effektiv hälso- och sjukvård och omsorg. Kom-
munalförbundet äger och förvaltar samtliga aktier i bolaget och svarar för att ägarstyrning sker, uti-
från de begränsningar som förbundsordningen föreskriver. Utöver ägarstyrningen reglerar kom-
munalförbundet bolagets verksamhet och finansiering i uppdragsavtal, så kallad beställarstyrning. 
 
I april presenterade KPA AB en ny pensionsprognos som innebär kraftigt höjda pensionskostnader för 
bolaget. För 2022 ökar därmed kostnaderna med 32,0 mnkr jämfört med budget, vilket huvudsakli-
gen förklaras av ändrade inflation och räntenivåer. 
 
Utöver ökade kostnader för pensionsåtaganden har bolaget aviserat svårigheter att driva husläkar-
verksamhet i perifera delar av kommunen med gällande ersättningsnivåer och att antal tomdygn 
ökat i särskilda boenden för äldre, vilket tynger ekonomin. Försäkringskassans ersättning för person-
lig assistans finansierar heller inte alltid fullt ut bolagets kostnader för detta.  
 
Bolaget lämnar en separat delårsrapport för perioden januari-augusti 2022. Av denna framgår att re-
sultatet för 2022 prognosticeras till -60,0 mnkr (se bilaga). 
 

7. Investeringsredovisning 
Förvaltningen har inga egna investeringar, förutom de kontorsmöbler som överfördes från Norrtälje 
kommun efter ombildandet till KSON. Dessa är nästan helt avskrivna. I övrigt har förvaltningen inga 
medel varken för investeringar eller avskrivningar. 
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1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens 
kommentar 

1.1 Väsentliga händelser 
Covid-19 

Tiohundra AB:s planering inför 2022 baserades på antagandet om minskad 

smittspridning och successiv återgång till en vardag utan covid-19. I stället för en 

normalisering slog tyvärr pandemins fjärde våg till redan i december 2021 vilket 

påverkade bolagets verksamheter kraftigt under årets första månader. Fler patienter 

med covid-19, i kombination med hög sjukfrånvaro bland personalen, medförde att 

Norrtälje sjukhus under en period pendlade mellan att vara i stabs- eller 

förstärkningsläge. Även omsorgsverksamheterna drabbades av hög sjukfrånvaro och 

under en period fick exempelvis daglig verksamhet stänga ned. Trots att 

smittspridningen minskade under våren har det nästan hela tiden funnits patienter 

eller brukare med misstänkt eller bekräftad smitta vilket medfört krav på kohortvård 

och/eller stärkt grundbemanning. 

Till skillnad från de senaste somrarna ökade smittspridningen under juli och augusti 

vilket innebar att sjukskrivningarna bland bolagets personal återigen ökade. Den femte 

vågen innebar behov av mer övertid för att täcka de vakanta passen och att chefer i 

ökad omfattning fick arbeta kliniskt eller verksamhetsnära. I begränsad utsträckning 

fick även vissa medarbetare, i samförstånd med chef, avbryta semestern. Norrtälje 

sjukhus var i stabsläge mellan den 19 juli och 11 augusti. 

Undanträngd vård 

Efter att Norrtälje sjukhus i februari lämnat stabs- och förstärkningsläge påbörjades 

extrainsatser för att komma i kapp med den undanträngda vården, framför allt inom 

ortopedi samt kirurgi. Stort fokus har lagts på att arbetet ska vara resurseffektivt vilket 

bland annat inneburit att sjukhuset inte hyrt in separata operationslag. I stället har de 

interna resurserna optimerats vilket bland annat medfört att dagkirurgiska ingrepp 

förlagts till helger för att på så sätt möjliggöra fler resurskrävande ortopedoperationer 

under veckorna. Under perioden mars-juni närmade sig produktionen 2019 års nivåer. 

Arbetet med att korta köerna pausades under sommaren men kommer att återupptas 

igen i september. Om inget oförutsett inträffar kommer vårdgarantin uppnås i slutet av 

året. 

Omstyrning av ambulanser från Vallentuna och Österåkers kommuner 

Omstyrningen av ambulanser från Vallentuna och Österåkers kommuner inleddes i 

november 2021 och pågick till och med maj. Samarbetet med Danderyds sjukhus har 

fungerat väl och omstyrningen har pausats under perioder då belastningen på Norrtälje 

sjukhus varit alltför hög. Omstyrningen är ytterligare exempel på att Norrtälje sjukhus 

är en viktig aktör i Region Stockholms hälso- och sjukvårdssystem. Avsikten var att 

omstyrningen skulle återupptas den 1 september men på grund av personalbrist på 

vårdavdelningarna på Norrtälje sjukhus har planerade vårdplatser inte kunnat öppnas 
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och datumet för fortsatt ambulansomstyrning har därmed skjutits fram på obestämd 

tid. 

Om – och nybyggnation av Norrtälje sjukhus 

KSON:s direktion fattade vid sammanträdet i maj beslut om att en förstudie om ny- och 

ombyggnation av Norrtälje sjukhus ska göras. Förstudien ska innehålla förslag som på 

olika sätt löser behovsanalysens mål om patientsäkra och verksamhetseffektiva 

patientflöden, behov av funktioner, verksamhetsutveckling, förutsättningar och krav. 

Figur 1: Resultatutveckling Tiohundra AB 

 

Det ekonomiska resultatet till och med augusti uppgår till - 30,9 miljoner kronor. 

Resultatet inkluderar merkostnader och uteblivna intäkter på grund av covid-19 som 

uppgår till 21,1 respektive 7,3 miljoner kronor. Bolaget fick i maj ersättning från Region 

Stockholm för merkostnader inom hälso- och sjukvårdsverksamheten på 6,7 miljoner 

kronor och förväntan finns om ersättning för de ytterligare merkostnader som 

uppkommit, och som bedöms uppkomma under året. Resultatet inkluderar även högre 

pensionskostnader på 33,9 miljoner kronor jämfört med budget. De högre 

pensionskostnaderna baseras på KPA:s reviderade prognos från augusti och beror på 

den högre inflationen. 

Om effekterna av pandemin exkluderas uppgår resultatet för perioden till -9,1 miljoner 

kronor vilket är 19 miljoner kronor sämre än periodiserad budget. Om även de högre 

pensionskostnaderna exkluderas uppgår det justerade resultatet till 24,8 miljoner 

kronor. 

Prognosen för 2022 beräknas till -60 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget beror i 



 

 

  5 (19) 

 TioHundra AB Delårsrapport Diarienummer 
RS 2021-0609 

huvudsak på faktorer som bolaget inte kan påverka på egen hand. Störst påverkan har 

de högre pensionskostnader på 32 miljoner kronor. Därutöver bidrar fler tomdygn 

inom särskilda boenden för äldre samt svårigheter att driva de perifera vårdcentralerna 

utifrån vårdvalets ersättningsnivåer till det negativa resultatet. Även 

hemtjänstverksamheten har problem att bedriva verksamheten inom ramen för de 

ersättningsnivåer som gäller i kundvalet. Om merkostnader, uteblivna intäkter och 

merkostnadsersättning från Region Stockholm till följd av pandemin exkluderas 

beräknas prognosen till -49,6 miljoner kronor. Om även de högre pensionskostnaderna 

exkluderas beräknas prognosen till -17,6 miljoner kronor. 

Bolagets egna kapital uppgår per augusti till 83,1 miljoner kronor. Prognosen för 2022 

innebär att eget kapital beräknas till 53,9 miljoner kronor. Aktiekapitalet uppgår till 

17,3 miljoner kronor. KPA:s senaste pensionsprognos från augusti medför kraftigt 

ökade pensionskostnader 2023 som varken kan hanteras inom ramen för nuvarande 

ersättningsnivåer i avtalen eller via bolagets egna kapital. Bedömningen är att 

Tiohundra är i behov av ägartillskott under januari 2023 för att undvika krav på att 

upprätta kontrollbalansräkning. 

1.2 Bedömning av risker och möjligheter 
Ekonomi i balans 

Tiohundra brottas med ett flertal strukturella faktorer som bolaget inte själv har 

rådighet över och där lösningarna behöver utarbetas tillsammans med KSON. 

Sammantaget bedöms kostnaderna för dessa faktorer till cirka 20 miljoner kronor. Det 

handlar om att: 

• Befolkningsunderlaget för de perifera vårdcentralerna inte är tillräckligt för att 

driva vårdcentralerna på ett effektivt sätt. 

• Antalet tomdygn inom SÄBO bedöms bli högre än före pandemin vilket delvis 

beror på av att fler privata boenden har etablerats i kommunen. 

• Vissa kunder inom personlig assistans är i behov av omvårdnad som inte fullt ut 

kan finansieras med den ersättning som bolaget erhåller från 

Försäkringskassan. Därutöver klarar bolaget inte av att bedriva hemtjänst med 

en ekonomi i balans utifrån kundvalets ersättningsnivåer. 

De ökade pensionskostnaderna har stor påverkan på bolagets ekonomi. Inom ramen 

för nuvarande avtal med beställaren saknas förutsättningar för bolaget att finansiera de 

ökade kostnaderna. Vidare innebär den ökade inflationen en ytterligare risk för 

bolagets ekonomi. Priserna för livsmedel och drivmedel har ökat kraftigt. Även 

kostnaderna för materiel är kännbara. 

Sammantaget är bolagets stora utmaning att klara en ekonomi i balans samtidigt som 

mål om tillgänglighet och kvalitet i vård- och omsorgsverksamheterna uppnås. För att 

inte bolaget ska behöva upprätta kontrollbalansräkning behöver bolaget ett 

ägartillskott i början av 2023. 

Systematisk kompetensförsörjning 
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Den höga sjukfrånvaron har ställt stora krav på såväl chefer som medarbetare. Det är 

viktigt att det framöver finns tid för återhämtning för att inte verksamheterna ska 

påverkas negativt. Det är fortsatt svårt att rekrytera exempelvis sjuksköterskor och 

fysioterapeuter, men däremot har flera lyckade rekryteringar av allmänspecialister 

genomförts inom primärvården. 

Inom omsorgen har ett arbete påbörjats för att införa en modell med flexibel arbetstid. 

Syftet är att skapa en mer hållbar bemanningsplanering, förbättrad arbetsmiljö och 

minskat behov av övertid och timvikarier. 

Hälso- och sjukvård av god kvalitet 

I samband med internkontrollplanen för 2022 kopplades hög risk till de ökade köerna 

och den undanträngda vården till följd av pandemin. Under våren bedrevs ett aktivt 

arbete för att korta köerna. Under förutsättning att sjukhuset kan arbeta enligt plan 

bedöms vårdgarantin uppnås till årsskiftet. 

1.3 Ledningens åtgärder 
Mot bakgrund av bolagets utmanande ekonomiska förutsättningar har VD en löpande 

dialog med KSON. VD har även redogjort för bolagets ekonomiska utmaningar för 

KSON:s direktion. Dialog har även skett med hälso- och sjukvårdsförvaltningens 

direktör och ekonomidirektör. Bolagsstyrelsen har också i en skrivelse 

uppmärksammat KSON:s direktion på bolagets ekonomiska förutsättningar och de 

utmaningar som det nya pensionsavtalet medför. 

Parallellt arbetar verksamheterna med att begränsa kostnaderna (se avsnitt 5.2). 
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2 Styrning och ledning 

2.1 Mål 

2.1.1 Mål och indikatorer 

Långsiktig ekonomisk uthållighet 

Ett resultat i balans 

Tiohundras ekonomiska förutsättningar är mycket ansträngda. Bolaget fick i augusti en 

ny pensionsprognos från KPA som försämrar det ekonomiska resultatet. Jämfört med 

KPA:s prognos från augusti (som budgeten för 2022 baseras på) så innebär den nya 

pensionsprognosen att kostnaderna ökar med 33,9 miljoner kronor för 2022. För 2023 

beräknas kostnaderna öka med ytterligare 109 miljoner kronor. Därutöver har bolaget 

strukturella kostnader där åtgärder behöver beredas tillsammans med KSON (se 

avsnitt 1.2). 

Befintliga avtal ger inte bolaget ekonomiska förutsättningar att hantera de ökade 

pensionskostnaderna. Därutöver har bolaget fått besked från KSON om att inga avtal 

kommer att räknas upp för 2023. För att undvika att bolaget ska upprätta 

kontrollbalansräkning behöver bolaget ett ägartillskott under januari 2023. 

En hållbar regional utveckling 

En hälso- och sjukvård av god kvalitet 

Trots pandemins fjärde våg har Tiohundra AB uppnått målvärdena för fem av sju 

indikatorer avseende hälso- och sjukvård, varav en indikator har bolaget inte kunnat 

mäta i dagsläget. Det nämndspecifika målet om en hälso- och sjukvård av god kvalitet 

bedöms därmed kunna uppnås för 2022. 

Indikator (rapporteras per tertial) Utfall 
Utfall fg 

år 

Prognos-
upp-

fyllelse 

Mål-
värde 

RF Mål-
värde 

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

65,6% 67,7%   >=78% 

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

38    56 

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

91%    >=70% 

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

97% 97%   >=89% 

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

72% 46%   >=77% 
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Indikator (rapporteras per tertial) Utfall 
Utfall fg 

år 

Prognos-
upp-

fyllelse 

Mål-
värde 

RF Mål-
värde 

Effektiv vård: Antal utskrivningsklara dagar till 
kommunen per vårdtillfälle 
(Regionfullmäktige) 

    <=1,3 

Kommentar 

Indikatorn går ej att mäta. 

 

Indikator (rapporteras per tertial) Utfall 
Utfall fg 

år 

Prognos-
upp-

fyllelse 

Mål-
värde 

RF Mål-
värde 

Säker vård: Förekomsten av vårdrelaterade 
infektioner 
(Regionfullmäktige) 

3,4% 11,5%   <=7,3% 

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 året 

fortsätter vara att få ner växthusgaserna genom måltiderna (koldioxidekvivalenter). 

Arbete planeras kring nya måltider utan att förändra grunden, exempelvis genom att 

använda braxenfärs, baljväxtfärs, vildsvin m.m. Tiohundras måltidsarbete lyfts ofta 

fram av Region Stockholm som ett gott exempel och bolaget bedöms uppnå målet för 

2022. 

Hållbar arbetsgivare 

Systematisk kompetensförsörjning 

Det är fortsatt svårt att rekrytera exempelvis sjuksköterskor och fysioterapeuter, men 

däremot har flera lyckade rekryteringar av allmänspecialister genomförts inom 

primärvården. 

Bolaget har startat ett arbete med att se hur vi kan utveckla vår kollektiva 

förmåga/kollektiva intelligens dvs. hur vi kan kunskapsdela och samarbeta, möta nya 

utmaningar med effektivitet och lösa komplexa problem i vardagen. Syftet är att skapa 

hållbarhet och att sänka sjukfrånvaron samt öka patient- och brukarsäkerheten. Alla 

chefer har bjudits in till ett seminarium och bolagsledningen har ett separat 

seminarietillfälle i september. 

2.2 Intern kontroll 

2.2.1 Arbetet med intern kontroll 

Som en del av bolagets styrmodell sker månatliga uppföljningsmöten mellan VD och 

verksamhetschefer. Även enhetschefer och medarbetare är välkomna att delta. På 

månadsuppföljningsmötena går verksamheterna igenom aktuellt från den senaste 
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månaden med fokus på hur väl verksamheterna uppnår bolagets interna mål, dvs. 

köfritt, kostnadskontroll och topprankat. Särskilt fokus ägnas åt de risker som 

verksamheterna identifierat. På detta sätt har risk- och internkontrollarbetet blivit en 

naturlig del av bolagets interna styrning. 

2.2.2 Risker, åtgärder och kontroller 

Se uppföljning av plan för intern kontroll. 

2.2.3 Försäkran 

Styrelsen har försäkrat sig om att man genom VD vidtagit nödvändiga åtgärder för att 

uppnå en tillräcklig internkontroll inom verksamheten, i enlighet med riktlinjen för 

intern kontroll RS 2019–0866. 
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3 Verksamhet 

3.1 Verksamhetsförändringar 

3.2 Vårdproduktion 

Vårdproduktion 
(antal) 

Utfall Budget 
Budget 
avvik. 

Förändr. 
utfall fg 

år 

Prognos 
år 

Budget år 
Budget 
avvik. 

Besök, akuta 16 610 16 268 342 21,9 % 23 700 23 618 82 

Besök, elektiva 37 401 35 100 2 301 9,4 % 57 800 58 184 -384 

Primärvårdsbesök 78 999 89 185 -10 186 -4,3% 125 325 133 765 -8 440 

Psykiatrisk vård 29 124 41 492 -12 368 -8,1 % 45 200 63 336 -18 136 

Habilitering 2 387 2 499 -112 -9 % 3 800 3 761 39 

Öppenvårdsbesök, 
totalt 

164 521 184 544 -20 023 -0,1 % 255 825 282 664 -26 839 

- varav 
utomlän/utland 

1 155 1 040 115 11,1 % 1 550 1 450 100 

Slutenvårdstillfällen, 
akuta 4 083 4 121 -38 10,5 % 6 158 6 049 109 

Slutenvårdstillfällen, 
elektiva 889 1 060 -171 51,6 % 1 448 1 739 -291 

Slutenvårdstillfällen
, totalt 

4 972 5 181 -209 16,2 % 7 605 7 788 -183 

- varav 
utomlän/utland 

98 110 -12 -14,8 % 180 160 20 

Antal vårdplatser 76 89 -13 1,3 % 79 89 -10 

Utfall i jämförelse med budget 

Budgeten för vårdproduktionen baserades på antagandet om en normalisering och 

återgång till produktionsnivåer som rådde före pandemin. Covid-19 har medfört att 

utfallet för öppenvården, framför allt inom primärvården och psykiatrin är betydligt 

lägre än budget och motsvarande period föregående år. Avvikelsen beror också på 

verksamhetsförändringar, exempelvis nedläggning av husläkarjour. Produktionen inom 

slutenvården avviker marginellt från budget. Jämfört med motsvarande period 2021 

har produktionen ökat kraftigt vilket delvis beror på ambulansomstyrningen men även 

de insatser som gjorts på Norrtälje sjukhus för att korta köerna till följd av pandemin. 

De akuta besöken har ökat kraftigt jämfört med motsvarande period 2021. Ökningen 

beror främst på en ökad benägenhet hos befolkningen i Norrtälje kommun att söka 

vård men även på omstyrningen av ambulanser från Vallentuna och Österåkers 

kommuner. Ökningen förklaras också av att husläkarjouren stängt vilket medfört att 

besöken på närakuten ökat. Det sjukhusanslutna mobila hemsjukvårdsteamet (SAMS) 

har medfört att akuta besök kunnat undvika och att inläggningar reducerats. I 

genomsnitt är 30 patienter inskrivna i SAMS men det har varit upp till 37 patienter 

inskrivna. 
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Stängningen av husläkarjouren förklarar också delar av den minskade produktionen 

inom primärvården. Även stängningen av luftvägsmottagningen har bidragit till den 

minskade produktionen inom primärvården. 

Ökningen inom slutenvården jämfört med föregående år beror på att Norrtälje sjukhus, 

trots pandemin, ändå lyckats med att upprätthålla produktionen. En bidragande faktor 

har även varit ambulansomstyrningen från Vallentuna och Österåkers kommuner samt 

ett intensivt arbete med att komma ikapp med den vård som fått stå tillbaka på grund 

av pandemin. Till följd av det anstränga personalläget har färre vårdplatser kunnat vara 

öppna under augusti. Till följd av personalbrist kommer inte Norrtälje sjukhus kunna 

öppna upp planerade vårdplatser i september. 

Tillgänglighet 

• Inom den specialiserade vården hade 91 procent fått ett mottagningsbesök på 

Norrtälje sjukhus inom 30 dagar. 72 procent hade fått operation eller 

behandling inom 90 dagar. 

• Inom primärvården hade 98 procent fått en medicinsk bedömning av 

legitimerad personal inom 3 dagar. 

• Inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) hade 92 procent fått ett första besök 

inom 90 dagar. 

  

Prognos i jämförelse med budget 

Prognosen för öppenvårdstillfällen avviker med cirka 26 000 jämfört med budget. 

Primärvårdsbesöken beräknas minska med cirka 9 000 besök vilket delvis beror på 

stängningen av husläkarjour och luftvägsmottagning. Även lägre produktion under den 

fjärde vågen förklarar minskningen. För öppenvårdsbesök inom psykiatrin 

prognostiseras en minskning med cirka 18 000 besök vilket beror på att budgeten 

baseras på nivåer som rådde före pandemin. 

Slutenvården bedöms i princip följa budget. Ett uppdämt vårdbehov hos befolkningen i 

Norrtälje i kombination med vårens ambulansomstyrningen från Vallentuna och 

Österåkers kommuner bidrar till produktionen. Samtidigt innebär det sjukhusanslutna 

mobila teamet att patienter kan behandlas hemma och därmed att inläggningar på 

Norrtälje sjukhus undviks. Till följd av svårigheter att rekrytera sjuksköterskor har inte 

planerade vårdplatser kunna öppna efter sommaren på Norrtälje sjukhus. 

3.2.1 Produktion omsorg 

Produktionstabell 

  Utfall Budget Avvik. 
Förändr. 
utfall fg år 

Prognos Budget 

Hemtjänst, 
personlig 
assistans 
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  Utfall Budget Avvik. 
Förändr. 
utfall fg år 

Prognos Budget 

Beviljad tid 
(timmar) 

126 673 127 353 -0,5% -3,2% 190 010 191 029 

Funktionsstöd 
och service 

      

Ersatta dagar, 
daglig 
verksamhet 

36 364 37 098 -2,0% 0,6% 54 000 54 000 

Utförda dygn, 
LSS 
vuxenboende 

41 877 42 525 -1,5% 6,6% 62 800 59 900 

Vård- och 
omsorgsboende 

      

Sålda dygn 90 269 93 798 -3,8% -4,5% 135 600 140 890 

Övrig omsorg       

Antal dygn, 
psykiatriboenden 

9 098 9 004 1,1% -0,8% 13 734 13 505 

Tim boendestöd 
psykiatri 

18 246 19 334 -5,6% 1,0% 27 622 29 000 

  

Kommentar Produktion 

Inom flertalet verksamhetsområden inom omsorgen avviker produktionen negativt 

från budget vilket delvis kan förklaras av pandemins fjärde våg. Jämfört med 

föregående ökar produktionen inom verksamhetsområdet funktionsstöd och service. 

Delvis beror det att det startade ett nytt serviceboende i Hamnen. Eventuellt kommer 

en utökning av antalet platser ske. 

Till följd av nya boenden fortsätter tomdygnen inom vård- och omsorgsboenden att 

vara på en väsentligt högre nivå än 2020 och pandemin. Det kommer under året att 

öppna ytterligare två nya privata boenden vilket kommer att bidra till att antalet 

tomdygn fortsatt kommer ligga på en hög nivå. 
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4 Personal 
Under sommaren har flera enheter haft svårt att bemanna. Det gäller främst sjukhuset 

och funktionsstöd- och service, p g a att det är svårt att rekrytera vikarier. 

Verksamheterna har jobbat hårt med att lösa bemanningen och medarbetare och chefer 

har arbetat övertid och tagit extrapass vilket inte är förenligt med en hållbar och god 

arbetsmiljö. Ett arbete med att se över bemanningsplaneringen pågår i syfte att 

optimera resursnyttjandet och öka arbetshälsan. 

4.1 Helårsarbeten 
  

 

 

Helårsarbeten Utfall Budget 
Budget 
avvik. 

Förändr. 
% utfall 

fg år 

Prognos 
år 

Budget år 
Budget 
avvik. 

Personal -
 Helårsarbeten 

1 977 1 913 64 -1,4% 2 300 1 913 387 

Utfall i jämförelse med budget 

Prognos i jämförelse med budget. 

4.2 Sjukfrånvaro 

Procentuell sjukfrånvaro Utfall Utfall Förändr. 

  fg år  

Procentuell sjukfrånvaro totalt 9,21 8,77 0,44 

- varav kvinnor 9,6 9,29 0,31 

- varav män 7,3 6,13 1,17 

Fördelat på period    

1 - 14 dagar 4,3 3,34 0,96 

15 - 90 dagar 1,38 1,49 -0,11 
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Procentuell sjukfrånvaro Utfall Utfall Förändr. 

91 - dagar 3,52 3,94 -0,42 

Långtidssjukfrånvaron (sjukfrånvaro längre än 14 dagar) har minskat jämfört med 

motsvarande period föregående år, vilket sannolikt är ett resultat av att insatser gjorts 

kopplat till rehabiliteringsarbetet med fokus på att sänka långtidssjukfrånvaron inom 

organisationen. 
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5 Ekonomi 

5.1 Resultat 

Resultat* Utfall Budget 
Budget 
avvik. 

Förändr. 
utfall fg 

år 

Prognos 
år 

Budget år 
Budget 
avvik. 

Patientavgifter 15 15 0 17,9 % 24 23 1 

Sålda primärtjänster 609 611 -2 1,1 % 920 928 -8 

Försäljning övriga 
tjänster 

40 42 -2 8,6 % 64 65 -1 

Erhållna bidrag 452 461 -9 -1,4 % 668 691 -23 

Övriga intäkter 94 48 46 32,3 % 130 72 58 

Verksamhetens 
intäkter 

1 210 1 178 32 2,4 % 1 806 1 780 26 

Personalkostnader 
inkl inhyrd personal 

-989 -927 -62 3,4 % -1 500 -1 416 -84 

- varav inhyrd 
personal 

-15 -9 -6 -13,7 % -17 -14 -3 

Köpta primära 
sjukvårdstjänster 

-4 -4 0 -5,2 % -6 -6 0 

Köpta 
verksamhetsknutna 
tjänster 

-31 -29 -2 7,7 % -44 -45 1 

Läkemedel -9 -9 0 12,5 % -14 -14 0 

Materialkostnader -73 -71 -2 17,5 % -111 -110 -1 

Lokal- och 
fastighetskostnader 

-44 -45 1 1,7 % -68 -68 0 

Övriga kostnader -59 -56 -3 8,1 % -86 -82 -4 

Verksamhetens 
kostnader 

-1 210 -1 142 -68 4,5 % -1 830 -1 742 -88 

Avskrivningar -15 -17 2 6,5 % -24 -26 2 

Finansnetto -16 -8 -8 -55,7 % -12 -12 0 

Justering pension 
mm. 

0 0 0  0 0 0 

Resultat** -30,9 10 -40,9  -60 0 -60 

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

*** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader 

Utfall i jämförelse med budget 

Tiohundra AB:s ackumulerade resultat uppgår till -30,9 miljoner kronor vilket är 40,9 

miljoner kronor sämre än ackumulerad budget. Resultatet inkluderar merkostnader 

och uteblivna intäkter på grund av covid-19 som uppgår till 21,1 respektive 7,3 miljoner 

kronor. Tiohundra har dock erhållit ersättning från Region Stockholm för 
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merkostnader inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna på 6,7 miljoner kronor och 

det finns förväntningar om ersättning för de ytterligare merkostnader som uppkommit, 

eller bedöms uppkomma, under året. Därutöver är pensionskostnaderna 33,9 miljoner 

kronor högre än budget (som baseras på KPA:s prognos från augusti 2021) vilket 

förklarar merparten av avvikelsen mot budget. 

Verksamhetens intäkter är 32 miljoner kronor högre än budget vilket bland annat 

förklaras av: 

• Ersättning från Region Stockholm för merkostnader till följd av covid-19 (6,7 

miljoner kronor). 

• Ersättning från Region Stockholm för personalfrämjande åtgärder (7,8 miljoner 

kronor). 

• Ersättning från Region Stockholm för pandemibonus (12,8 miljoner kronor) 

• Ersättning för åtgärder för att kapa köer (4,1 miljoner kronor). 

De ökade intäkterna innebär inte att resultatet stärks utan bolaget har en motsvarande 

kostnad. Bolagets intäkter för primärvården samt vård- och omsorgsboenden samt 

hemtjänst och hemsjukvård underskrider budget. 

Bemanningskostnaderna är 62 miljoner kronor högre än budget vilket i huvudsak beror 

på ökade pensionskostnader men även till viss del ökade kostnader för övertid och 

extrapassersättning. En ytterligare förklaring är covid-bonusen till personal inom 

hälso- och sjukvårdsverksamheterna på 12,8 miljoner kronor som betalades ut i 

samband med juni och julilönen. 

Finansnettot är 8 miljoner kronor högre än budget vilket även det beror på förändrade 

pensionskostnader till följd av uppräkning av prisbasbeloppet. 

Om de ekonomiska effekterna av pandemin exkluderas uppgår det operativa resultatet 

till och med augusti till -9,1 miljoner kronor. Om även de ökade pensionskostnaderna 

exkluderas uppgår resultatet till 24,8 miljoner kronor. 

Prognos i jämförelse med budget 

Prognosen för 2022 beräknas till -60 miljoner kronor. När merkostnader och uteblivna 

intäkter till följd av covid-19 samt ersättning för covid-relaterade merkostnader från 

Region Stockholm exkluderas prognostiseras det operativa resultatet till -49,6 miljoner 

kronor. 

Bolagets underskott beror delvis på strukturella faktorer som bolaget inte på egen hand 

har möjlighet att påverka. Den främsta faktorn är de ökade pensionskostnaderna enligt 

prognos från KPA. Om även de ökade pensionskostnaderna exkluderas uppgår 

prognosen till 17,6 miljoner kronor. 

En ytterligare faktor är att det inte är möjligt att, med utgångspunkt i vårdvalets 

ersättningsnivåer, driva de perifera vårdcentralerna med en ekonomi i balans. 

Underskottet för de perifera vårdcentralerna bedöms uppgå till cirka 10 miljoner 

kronor. I prognosen antas även att antal tomdygn i SÄBO kommer att ligga på en högre 
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nivå än före pandemin vilket leder till intäktsbortfall för bolaget på motsvarande cirka 7 

miljoner kronor. Därutöver består de ekonomiska utmaningarna inom hemtjänst och 

personlig assistans och verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på cirka 19 

miljoner kronor. 

Covid-19-effekt på utfall 

Bolaget har under perioden haft merkostnader till följd av pandemin på 21,1 miljoner 

kronor varav 19,1 miljoner kronor avser hälso- och sjukvård och 2 miljoner kronor 

avser omsorgen. Merkostnaderna avser i huvudsak extrapassersättningar, kostnader 

för övertid och förstärkt grundbemanning. 

Därutöver har bolaget förlorat 7,3 miljoner kronor i intäkter till följd av pandemin där 

merparten av tappet rör hälso- och sjukvårdsverksamheterna exempelvis lägre intäkter 

från primärvårdsrehabilitering och utomlänsintäkter. 

Covid-19-effekt på prognos 

Prognosen för bolagets merkostnader beräknas till 25,9 miljoner kronor varav 22,8 

miljoner kronor avser hälso- och sjukvården och 3,1 miljoner kronor avser omsorgen. 

Merkostnaderna avser i huvudsak kostnader för övertid, förstärkt grundbemanning 

samt extrapassersättning. Prognosen baseras på antagandet om att pandemin har 

effekter på verksamheterna under återstoden av 2022. 

Bolaget gör bedömningen att det under resten av året inte kommer tappa ytterligare 

intäkter. 

5.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 

Personalkostnad inkl inhyrd personal* Utfall Budget 
Budget 
avvik. 

Förändr. 
utfall fg 

år 

Summa personalkostnader -974,1 -918,4 -55,7 3,7 % 

Förändring sem- och löneskuld 2,6 9,4 -6,8  

Lönekostnad -662,7 -644,4 -18,3 2,7 % 

- varav övertid -20,5 -4,5 -16 -0,4 % 

- varav sjuklönekostnad -16,7 -5,4 -11,3 19,3 % 

PO-pålägg -298,2 -277,6 -20,6 4,6 % 

Övriga personalkostnader -16 -6 -10  

Inhyrd personal -14,9 -9,1 -5,8 -13,7 % 

- varav läkare -10,2 -8,2 -2 -23,8 % 

- varav sjuksköterskor -2,6 -0,9 -1,7 -16,4 % 

- varav övrig personal -2,1 0 -2,1  

Personalkostnad inkl inhyrd personal -989 -927,5 -61,5 3,4 % 

* mkr 

Utfall i jämförelse med budget 

Avvikelsen mot periodiserad budget beror främst på följande faktorer: 
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• Bonus till anställda inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna som finansieras 

via Region Stockholm. 

• Högre övertidskostnader till följd av sjukfrånvaro på grund av pandemin. 

• Extrapassersättningar och höjd grundbemanning på grund av pandemin. 

Prognos i jämförelse med budget 

5.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 

Åtgärd Kommentar Utfall Prognos Budget Budget 

(mkr)    2022 2023 

      

      

Summa      

Tiohundra arbetar löpande med att, utifrån de förutsättningar som norrtäljemodellen 

ger, utveckla nya effektiva arbetsformer och därmed dämpa kostnadsutvecklingen. 

Bland annat kan följande lyftas fram: 

• Sjukhusanslutet mobilt team (SAMS): Har bidragit till att undvika 

sjukhusinläggningar hos multisjuka äldre och att frigöra vårdplatser. 

• BODA-tjänster inom verksamhetsområde funktionshinder och 

service: Innebär ett mer effektivt resursutnyttjande genom att personal 

används där brukaren befinner sig, dvs. på BOende och/eller DAglig 

verksamhet. 

• Digitala lås och digitala inköp inom hemtjänsten: Digitala lås innebär 

ökad säkerhet samt att tiden för att byta nycklar elimineras. Digitala inköp 

innebär att mindre tid läggs på att handla i affär samt att köra ut varor till 

brukare. 

• Ändrade arbetssätt inom BUP: Genom att förändra arbetssätt inom BUP 

har köerna minskat vilket också innebär ökad ersättning till bolaget. 

• Ronden på husläkarmottagningarna: Förändrat arbetssätt som medför att 

vårdgarantin uppnås. 

• Effektiv lokalanvändning: Samlokalisering av administrativt stöd ger lägre 

hyreskostnader. 

• Stängning Sjöglimten: Stängningen har bidragit till att minska antal 

tomdygn inom vård- och omsorgsboenden. 

Ett arbete pågår i bolagsledningen för att identifiera ytterligare åtgärder. För att få en 

ekonomi i balans krävs därutöver att bolaget och KSON tillsammans finner lösningar 

på de utmaningar som lyfts fram i detta och tidigare bokslut. Det handlar främst om: 

• Finansiering av perifera vårdcentraler som inte klarar en ekonomi i balans 

utifrån vårdvalets ersättningsmodell. 

• Finansiering av tomdygn inom SÄBO. 

• Finansiering av kunder inom personlig assistans där ersättningen från 
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Försäkringskassan inte täcker de insatser som individens vårdbehov kräver.  

5.3 Investeringar 
Tiohundra omfattas inte av Region Stockholms investeringsplan. 

5.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar 

Investeringar Utgift Prognos Budget Budget Upparb 

(Mkr) 2022 2022 2022 avvik. grad (%) 

Nyinvesteringar      

Ersättningsinvesteringar      

Totalt investeringar      
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Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Postadress: E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se Besöksadress: 
Box 801 Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel) Rubingatan 2 
761 28 Norrtälje Hemsida: http://kson.norrtalje.se Norrtälje 

 
 

 
                                                              Direktionen 2022-09-21 
 

Svar på skrivelse (SD) angående extern granskning av 
BUP- mottagning i Norrtälje  
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar 
att skrivelsen anses besvarad. 
 
 
Maria Johansson 
Förbundsdirektör 
 

Beskrivning av ärendet 
Britt-Marie Canhasi (SD) inkom den 7 juni 2022 med skrivelse till direktionen för 
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje om extern granskning av 
BUP-mottagningen i Norrtälje. Skrivelsen handlar om genomlysning av följsamhet 
till det fria vårdvalet. Skrivelsen remitterades till förvaltningen att besvara (2022-
06-08 § 73).  
 
Genom åren har flera åtgärder vidtagits för att stödja förutsättningarna för 
Tiohundra att bedriva verksamheten och hantera en uppkommen kösituation. För 
att nämna några: 
 
- Infört remisskrav vid neuropsykiatriska utredningar (2022- 02-09 § 6) 
- Tillskjutit statliga stimulansmedel för att utöka personalresurser och 

möjliggöra köp av externa utredningstjänster. 
- Utökad budget (2020-12-09 § 142). 

 
Detta har gett en positiv effekt. BUP Norrtälje är en av få BUP-mottagningar i 
Region Stockholm som inte har kö till nybesök och start av behandling. 
Verksamheten ligger inom ramen för de nivåer som gäller för vårdgarantin. I årlig 
avtalsuppföljning bedömdes också verksamheten som godkänd (2022-06-08 § 68).  
 
Det finns enligt förvaltningens mening inget som tyder på att det sker 
systematiska begränsningar av det fria vårdvalet inom BUP Norrtälje. Det finns 
emellertid vad förvaltningen erfar, ekonomiska aspekter som kan ha påverkat 
förutsättningar att till fullo agera utifrån valfrihetsprincipen. I de fall BUP 
Norrtälje remitterar till annan aktör, exempelvis en privat aktör, belastar enligt 
uppgift kostnaderna verksamhetens egen budget.  
 
Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis inte att en extern granskning är 
nödvändig. Förvaltningen ser dock behov av att se över befintlig 
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ersättningsmodell och fortsätter föra dialog med Tiohundra för att säkerställa det 
fria vårdvalet.  

Bilagor 
1. Bilaga 1 Skrivelse (SD) angående extern granskning av BUP-mottagning i 

Norrtälje. 

Beslut skickas till 
Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se) 
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se) 
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